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Evert Taube gladde åhörarna på äldreboendet Vegahusen  
 
På Tre Stiftelsers äldreboende i Göteborg är sång och musik i alla former en viktig del av den 
dagliga verksamheten. Häromdagen var det så äntligen dags för inbjudna tenoren Vincent Hashmi 
med spelkollegan Ulf Esborn att göra ett bejublat framträdande. Det blev ett pärlband av de mest 
älskade Taube-sångerna där bl a ”Fritiof i Arkadien” och ”Blue Bird av Hull” skattades högt av 
publiken. Och så blev det förstås allsång av ”Maj på Malö”.  
 

 
 
Sång och musik är generellt en viktig del av vardagen på Tre Stiftelsers äldreboenden. Nästan 
dagligen ordnas någon aktivitet som har med musik att göra. Det kan vara samlingar kring ett 
speciellt musiktema eller minnen från dansbanan, melodikryss eller medryckande musik till zumba-
gymnastiken. Way out Vega var ett större event, som arrangerades i augusti och blev en stor succé. 
Varje år ordnas också en Nobelmiddag med klassisk musik som underhållning och då och då är det 
pubafton med olika trubadurer.   
 
”I vårt kulturarbete är det alltid stort intresse för musikaktiviteter, de gör alla glada och piggar upp. 
Vi har också märkt att det har blivit större efterfrågan på 50-60-talsmusik och dessutom nyare musik. 
Plötsligt kan någon t ex fråga - Vem är Håkan Hellström? Vi försöker erbjuda ett brett utbud, men 
även tillgodose specifika önskemål”, kommenterar Jessica Henriksson, kultursamordnare, Tre 
Stiftelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 
 
”Taubes musik är ett kulturarv och allt som har med ett arv att göra har ett värde. Ett värde som vi är 
skyldiga att förvalta och det är därför jag vill föra denna kulturskatt vidare med mitt konstnärskap. 
Häromdagen hade jag nöjet att sjunga för de boende på Vegahusen – vilken fantastiskt tacksam 
publik! Och det är särskilt roligt att framföra Everts musik när man märker att den förmedlar så 
mycket glädje,” säger Vincent Hashmi, tenor och Taube-tolkare. 
 
”Musik är mycket viktigt för mig och jag är väldigt förtjust i just Taube,” säger Maj-Britt, boende på 
Änggårdsbacken och som kommit till Vegahusen specifikt för att lyssna på Vincent. ”Särskilt roligt är 
det förstås när man ordnar lite större events. Det har varit en härlig eftermiddag”. 
 
”Vi använder musiken på olika sätt i arbetet med de som har en demens. Det kan vara som ren 
omvårdnad när någon känner sig lite orolig, men även mer riktat exempelvis om vi ska spela boule så 
kan vi sätta på lite musik i bakgrunden. Vi har även allsångsstunder där vi sjunger tillsammans. Det är 
blandat vad de boende tycker om, men både visor och klassisk musik är väldigt populärt”, säger   
Ann-Christine Hansson, sjuksköterska, Kallebäcks äldreboende.  
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Tre Stiftelser – Omsorgen utgår från ett salutogent synsätt med meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet 
där vi arbetar utifrån varje individs förutsättningar. Vårt mål är att alltid ligga i framkant inom god äldreomsorg. 
Tre Stiftelser består av tre kommunala stiftelser på fyra olika adresser i Göteborg som har en gemensam 
administration; Stiftelsen Ålderdomshemmet i Göteborg med Vegahusen, Stiftelsen Göteborgs sjukhem med 
Änggårdsbacken och Stiftelsen Otium. Verksamheten bedriver vård och omsorg med inriktningarna somatik, 
demens och psykgeriatrik. Dessutom finns en enhet för yngre personer med neurologiska sjukdomar och 
skador. Sammanlagt bor här 360 personer.  För mer information se vår hemsida www.trestiftelser.se  
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