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Livet tar och livet ger

Snart är ännu ett år till ända. Ju äldre man blir desto 
fler människor försvinner ur ens liv. Raderna ur 
Evert Taubes visa, Så länge skutan kan gå, får bli en 
maning till hur förhålla sig till livet.

Så länge skutan kan gå
så länge hjärtat kan slå
så länge solen den glittrar på böljorna blå
om blott endag eller två
så håll tillgodo ändå
för det finns många som aldrig en ljusglimt kan få!

Det gångna året har många personer jag tyckt om 
försvunnit. Personer som av en eller annan anled-
ning berört mig. Alla har de var och en på sitt sätt 
åstadkommit något och gjort avtryck. 

Alldeles i början av året 
valde ALS-drabbade 

Björn Natthiko Lindeblad 
(60 år) att ta adjö av det här 
livet. Han var näringslivsche-
fen som blev buddistmunk 
i många år för att sedan 
återvända och dela med 
sig till oss av sin förvärvade 
visdom och sina tankar om 
livet.

Den stilige, afroamerikanske 
skådespelaren Sidney Poi-

tier blev 94 år. Han fick ett långt 
liv. Jag minns honom i filmen Gis-
sa vem som kommer på middag 
från 1967. En fantastisk man.

En annan filmstjärna som 
gått bort i år är englands-

födda Dame Olivia Newton 
John som vi minns från filmen 
Grease där hon spelade mot 
John Travolta. Hon blev 73 
år och var förutom skådespe-
lerska framgångsrik sångare, 
låtskrivare, dansare och levde både i Australien 
och USA.

En annan skådespelande 
Dame Angela Landsbury 

blev 96 år. Hon föddes i Eng-
land men var främst verksam 
i USA , både inom teater och 
film. Hennes karriär spänner 
över sju decennier.

fortsättning 



DDen franske skådespelaren 
Jean-Louis Trintignant hade 

också en lång karriär. Hans sista 
film var Livets bästa år (2019) och 
han blev 91 år.
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Min favoritformgivare Signe Persson Melin 
blev 97 år. Signes keramiska kryddburkar 

på den omtalade utställnings-
mässan H55, var de första fö-
remålen av hennes design som 
lät tala om sig. Hon var främst 
keramiker och glaskonstnär 
men har under sin mer än 60 
år långa verksamhet också 

arbetat med material som aluminium, tenn och 
betong. 1985 blev hon utnämnd till Sveriges 
första professor vid institutionen för keramik och 
glas på Konstfackskolan.

Birgit Nordin, operasånger-
skan och Nattens drottning 

i Ingmar Bergmans uppsättning 
av Trollflöjten blev 88 år.

En viskonstnär som jag 
tyckte mycket om var hall-

änningen Alf Hambe, 91 år, 
verksam in i det sista. 

På författarsidan finns Johan-
na Ekström som bara förun-

nades att bli 51 år. Så ledsamt, 
hon var så välformulerad och 
hade ett vackert språk.

Kjell Espmarks skrivande 
omfattar diktsamlingar, 

romaner och essäer. Han var le-
damot i Svenska Akademien och 
ägnade sig också åt litteratur-
forskning. Han tyckte själv att hans bästa åstad-
kom han efter fyllda sjuttio. Han blev 92 år. 

Drottning Elisabeth II, 
världens kanske mest 

kända kvinna under sin tid, 
levde upp till det löfte hon gav 
som ung, att ägna sig fullt ut 
åt sitt land och folk. Hon rege-
rade i 70 år och blev 96 år.

Och så Sven-Bertil Taube, 
gentlemannen som inte lå-
ter sig beskrivas med några 
få ord, han var så mycket. 
Trubadur, estradör,  uttolkare 
av sin far Everts visor liksom 
Bellmans, Nils Ferlins och 
Lars Forssells texter och Mikis Theodorakis 
sånger. Han skådespelade både i Sverige och 
utomlands, både på scen och på film.

fortsättning 

Färgstarka svenska personligheter som gått bort i år:

Och så den
stridbara Marit Paulsen, 
82 år, inte att förglömma.

Sven Melander, 74 år, den 
sympatiske mannen behöver 
nog ingen presentation.

Carl-Uno Sjöblom, känd från 
en mängd radio- och TV-pro-
gram. 

Ewonne Winblad, 85 år, med 
lång karriär inom public service.
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Slutorden får bli ett hopdrag av Forssells 
text till den skotska folkvisan «The Parting 

Glass». Texten känd från 1600-talet och så 
fint tolkad av Sven-Bertil på svenska i ett «Ett 
Sista Glas».

Med en from förhoppning att det 
kommande året ska bli så mycket 
bättre!

…
Och allt det dumma som jag sagt
Det vill jag inte minnas mer
Så låt oss ta ett avskedsglas
Godnatt, må glädjen lysa er
…
En stöter ut, en lägger bi
Oh livet tar och livet ger
Jag går min väg, men stanna ni
Godnatt, må glädjen lysa er
…
Ja, drick med mig ett sista glas
Godnatt, må glädjen lysa er

Inger Klintberg Danielsson 22-12-28


