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FRIDFULLA HÄLSNINGAR I JULETID 
Vi vill börja med att tacka för 2017 och hälsa dig välkommen till ett Gott Nytt År 2018!  
 
2017 har bjudit oss på många både glada och sorgliga upplevelser. En stor sorg är att 
Taubesällskapet Västanvinds grundare, Eber Ståhl, gick ur tiden efter en längre tids 
sjukdom. Något mycket positivt var den höga kvaliteten vi bjöds på under 
Taubetalangen. Vad månne det bliva av dessa talanger? 
 
De arrangemangen som vi har genomfört under året blev lyckade. (Tyvärr blev inte  
Vinga-resan av.) Nu tar vi nya tag 2018. 
 
Vi kommer att byta festlokal till GKSS Seglarrestaurangen i Långedrag. Där har vi 
havet precis utanför med en fantastisk utsikt över Göteborgs inlopp. Denna lösning är 
mer prisvärd än tidigare lösningar. Maten är av hög kvalitet, det är gott om 
parkeringsplatser och spårvagn 11 (hållplats Långedrag) stannar helt nära.  
 
Inför årsmötet behöver vi få in förslag på nya styrelsemedlemmar.  
Styrelsen behöver framför allt en ny ordförande, ny kassör, ny sekreterare  
och en evenemangsansvarig.  
Är du själv intresserad eller har tips på någon lämplig får du gärna maila mig på: 
info@westwind.se eller ringa Nisse Ericsson i valberedningen på tel.  0705 79 19 49. 
 
Nu är det dags för årsavgiften och jag ber dig läsa informationen om ”Betalning av 
årsavgiften” nedan. Det är viktigt att du skickar med ditt namn när du betalar in avgiften. 
 
Slutligen vill jag önska dig en riktig God Jul och ett Gott Nytt År. 
Styrelsen för Taubesällskapet Västanvind / Ulla Sjöstedt Smedlund 
 
Ytterligare info på www.westwind.se eller mail info@westwind.se 



                                                                      

 
 
RAPPORT FRÅN STIPENDIEKONSERTEN 
Årets stipendiekonsert gick av stapeln på Sjömanskyrkan en kulen lördag i oktober. 
Dock hindrade inte vädrets makter publiken från att komma. Det var betydligt fler i 
publiken i år än tidigare. 
 
Efter det att årets stipendiat Linus Wallberg erhållit sitt stipendium på 10 000 kr ur 
Gösta Taubes minnesfond av Ingemar Taube, delades det även ut 2 stipendier  
á 5 000 kr ur Ingrid och Eber Ståhls fond till Ines Sedig och Emil Andersson.  
 
Nu vidtog en av publiken uppskattad stipendiekonsert. Här framförde årets talanger ett 
flertal nummer uppbackade av Dan Linden och Jasmine Sjöstedt. Det hela avslutades 
med blomstertack och applåder. Därefter gällde kaffebordet med kaka och lite småprat. 
 
BETALNING AV ÅRSAVGIFTEN 
Ditt stöd genom medlemsavgiften hjälper oss att bevara arvet efter vår nationalskald 
Evert Taube. Bl.a. genom att vi kan dela ut stipendier till lovande Taube-tolkare och 
ordna prisvärda program för medlemmarna. Medlemsavgiften om 100 kr kan du betala 
till PG 8301–4 eller BG 210–6714.  
Kom ihåg att skriva ditt namn som avsändare när du betalar. Även gärna din  
e-postadress. Betalar du över Nordea utan att ange namn är det omöjligt att spåra 
pengarna för oss. Över SEB fungerar det bättre. Vet du med dig att du har betalat 
medlemsavgiften via Nordea under hösten ring då gärna mig på telefon 0727 07 67 77 
så ordnar vi upp det. 
 
MAILADRESSER 
Vi tjatar vidare om mailadresserna. Det är idag knappt 25% av medlemmarna som 
lämnat sin mailadress. De vars adress vi har får sina utskick över nätet vilket gör att 
kostnaderna för porto (ska nu höjas igen), tryck samt arbetet att paketera försvinner. 
Ligger du med i vårt mailutskick kan det också dyka upp lite andra erbjudande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KALENDARIE 
Anmälan till alla evenemang:  Ulla Sjöstedt Smedlund, Tel. 072 707 67 77,  
e-post: info@westwind.se Eventuella allergier meddelas vid anmälan. 
Betalning: Pg 8301–4 /Bg 210–6714 
 

Lördag 17 mars kl. 14.00 
Årsmöte 
Seglarklubben GKSS Marina, Talattagatan 10, Långedrag  
Meny:  Bröd, olika sorters pålägg och sallad, kaffe och kaka 
Underhållning: Hanna Boquist, sång, Emil Andersson, dragspel,  
David Carbe, piano, Lars-Eric Frendberg, konferencier 
Pris för menyn: 100 kronor, Betalning: Pg 8301–4, Bg 210–6714 

 

Söndag 15 april kl. 13.00 
Lunchkonsert med Simon Ljungman 
Seglarklubben GKSS Marina, Talattagatan 10, Långedrag  
Meny:  Stor buffé inkl. kaffe och kaka. 
Pris: 300 kronor, Betalning: Pg 8301–4 /Bg 210–6714 
 

 
 
Simon Ljungman som för de flesta av oss är känd som sångare och gitarrist i 
Augustifamiljen, husbandet i ”På spåret”, är en aktiv musiker. Han är även gitarrist i Håkan 
Hellströms kompband. Simon har det egna bandet SeLest, ett åttamannaband som spelar 
kammarmusikalisk rock och är sedan 2013 artist in residence vid Vara konserthus.   
Simon har dessutom bl.a. varit ledare för Almakören (tidigare Kör-för-alla) i Göteborg samt 
samarbetat med Brunnsbo musikklasser. På senare år har han turnerat framgångsrikt med 
sina Ted Gärdestad och Taube föreställningar. Något som vi får smakprov på den 15 april. 

 

Onsdag 25 juli kl. 12.00,  
Final i Göstas Taubes minnesfonds talangtävling för unga Taubetolkare. 
Slottskogsteatern 
Välkomna med anmälningar eller tips på talanger på e-post: info@westwind.se 
 

Lördag 6 oktober kl. 14.00 
Stipendiekonsert 
Seglarklubben GKSS Marina, Talattagatan 10, Långedrag  
Meny: Plocktallrik inkl. kaffe och kaka 
Lars-Eric Frendberg, konferencier + stipendiernas egen konsert 
Pris: 150 kronor medlemmar, 250 kronor för icke-medlemmar,  
Betalning: Pg 8301–4 /Bg 210–6714 

 

TAUBEEVENEMANG UTAN VÄSTANVINDS MEDVERKAN 
Onsdag 4 juli, Falkeröd, Grebbestad 
Johan & Lars-Eric Frendberg, David Carbe 
 

Helgen 14–15 juli, TaubeSpelen på Orust 
 

Torsdag 2 augusti, Grebbestads kyrka 
Johan & Lars-Eric Frendberg, Stina Klintbom, Dan Lindén 



 

 
 
EBER STÅHL 1933 - 2017 
För det riktigt stora finns inte ord som räcker. Men dikta och sjunga och förundras det 
kan man. Eber gjorde det. Han var en modig människa, som levde livet han brann för.  
 

Även om dragspelet var Ebers instrument, hade han ovanligt många strängar på sin 
lyra. Att som han förena ett konstnärligt musikantskap med språkkänsla, han 
behärskade 6 språk, noggrann och väl kontrollerad affärsverksamhet, miljömedveten-
het, humor och ett inspirerande, socialt entreprenörskap i visvärlden i en karismatisk 
personlighet, det gör inte många. Det är en unik luta Eber har spelat på.  
Hans väg har gått från arbetarhemmet i Mölndal, realskola med höga betyg, säljjobb  
på Ferdinand Lundqvist och vidare affärskarriär inom Gahns och som delägare  
i danskt väskföretag, med resor över hela världen. 
 

Fotboll (GAIS) och musik var brinnande intressen, Rythmic Boys hette första bandet 
han startade. Och på Toltorpsdalens dansbana träffade han sin lngrid. Tillsammans 
skapade de ett vackert hem, såsom de kompetenta esteter de båda var. Efter en  
sväng till Stockholm hamnade de slutligen Lerum där de fick ett stort socialt liv  
och startade Taubesällskapet Västanvind, Ebers speciella skötebarn. 
 

Det hela började sommaren 1992. Gösta Taube, Everts lillebror, skulle framträda  
På Slottskogsteatern i Göteborg men det uppstod ett problem när ackompanjatören  
till Gösta plötsligt fick förhinder. Någon bland arrangörerna kom plötsligt att tänka på 
dragspelaren från Lerum. Eber Ståhl kontaktades och efter en kort repetition med 
Gösta så var det klart att göra programmet för en fullsatt teater. Succén var given!  
Det mångåriga samarbetet mellan Gösta Taube och Eber Ståhl hade börjat.  
Taubesällskapet ”Astri & Evert Taubes Vänner”, hade kontakt med Gösta Taube och 
bjöd upp honom till en utomhuskonsert på Taubeterrassen. Eber Ståhl ackompanjerade 
Gösta på ett alldeles utmärkt och följsamt sätt och programmet blev mycket uppskattat. 
 

Under hösten 1992 väcktes tanken på en självständig dotterförening i Göteborg 
vilket innebar att Taubesällskapet Västanvind bildades den 17 mars 1993 med stor 
pompa och ståt i Göteborg. När väl föreningen var bildad var mattan utrullad för en 
underbar tid i Evert Taubes anda. Många människor slöt sig in i Taubeleden vilket 
innebar att antalet medlemmar snart steg till över 2000. I stort sett alla sammankomster 
blev överfyllda av en lycklig Taubeintresserad publik väldigt mycket tack vare Eber och 
Ingrid Ståhls oerhört intensiva arbete.  
 

En stor upplevelse för Eber och Ingrid var när Eino Hanskis staty invigdes vid  
Jussi Björlings plats, alldeles invid Göteborgsoperan den 10 augusti 1996. 
Initiativtagare var Västanvind och Astri & Evert Taubes Vänner.  
 

Eber älskade musiken, publiken och stämningarna med sitt älskade dragspel kopplat 
över axlarna. En sann speleman och musikant har lämnat oss i stor saknad men ännu 
hör vi Ebers glada tillrop till publiken och smekande dragspelstoner klinga i våra 
sinnen!!!!!  
 

TACK Eber! 


