
Föreståndarinnan för Ellen K,eys Strandfru.Anny Palmskog har redan denna säsong haft drygt 200•
besökare vid- det -vackra "vilohemmet" vid, Omber gs, fot, : som verkarr ha fått ett nytt intresse, inte .

bara Eran svenskt ;; halt .

Ellen-Keys Strand vid Ömbergs, fot : 1ar under . de
senaste fyra åren'genomgått;en omfattande renve

n,, av' anledningarna .till :;arbetena , ä r att stif-'
elsen vill'.försöka hånd, amma- stil på 'byggnaden"

' den kända" författarinnans `tid . S~randsom under
ligger: v4ekert' helijgen yid'Ombergs södra sluttnin

ned-,mot Vättern, och intresset för Ellen ,Keys litte-
riva samlingar ; verkar vara .på ;uppåtgående, inte
minst i utlandet- I Japan har nytt intresse märkts för
den inärkliga rkvintian, ,som - på , många områden
ar en föregangare . ;

I SDdrt e' r sådan ' ~nm i4Z3 q?l`'. IÅI Is1 GK4ern , P1)erL
Ellen I ex åvled' 13e sista, T . åren Ke$,3 kvinno uppfattni.ng - till och

l
.tillbrin ade hon'- .på Strand. Nästa m0d . 1896, sorti gavs _ utri Göteborg
r ,ska stiftelsen för Ellen .Keys 1974 ,,Ellen. Key , ..var -enav det

Strand • högtidlighålla 50-arsmin- svenska folkbildningsarbetets för-
net av hennes dödsdag. Man pla- I grundsgestalter,; av en del betrak-
nerar'därvid att-, ge ut.en .n}utgå-I tades hQn .som ,ir}åtvänd ,drömma-

av v Barnets århundrade, som re . Det var hennes starka rättfär-'
korn ut:_i Sverige0 år 1900 och hit- :dighetskänsla,som, .drev henne att

~ tills 'ha Tryckts i;ejva språk. 'deltaga i samtidens politiska och
1 dennai skrift' skrev hon b1 a att sociala 'reformarbete-,

barnen självas borde få välja det Strand byggdes 1910 och efter'
`ämne i skolan som man var intres,; ; Ellen Keys död 15 år senare av
serad av. Ålen det är först drygt 70
nr senare som bl a Fritt valt arbe- '
te och 57=1-utredningen med lära-
ren 'som medhjälpare , blivit aktuell .
En japansk .familj Yuriko : och

.̀Makoto Onodera'blev vid ett' be-'
sök på: Strand så fascinerade -av
Ellen Keys litterära verk att man
beslutade översätta boken Kär1e
ken'och äktenskapet, som under:
1973 gavs ut i 15' 000 exemplar i
Japan. Även Barnets århundrade
har `väckt stor uppmärksamhet' i
Japan och en' japansk tidskrift
har-ägnat stort utrymme åt Ellen
Ke} roch ;dennes arbete.
.1 Sverige har,flerA,skrifter pub

licerats." om Ellen Keys liv och
verk. Den senaste är Konny Am-

sattes, byggna,~err som. , vilf,yhem
för kroppsarbetande kvinnor. :X
donationsbrevet kallades Strand
ett vilohem för arbetande kvin-
nor, som skulle beredas vila, och
rekreation under sommarmåna-
derna

. Idag gästas Strand av iri-a tellektuella vuxenstuderande, Som
i en rogivande miljö passar på aft
studera eller avsluta en .avhandr
Ting. Varje sommarperiod från
juni-augusti kan man ta emot
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i 12-15 kvinnor som kan stanna
från en till fyra veckor.

FRÅN ALLA LÄGER
- Tidigare var det mest kvinnor

från Stockholm som hade företräde
till Strand, men numera tar vi emot
studerande från hela landet, säger
föreståndarinnan fru Anny Palm .
skog. Det är dock inte., många som

j känner till Stranås~verlkså tuhet och
vi försöker därför få ut :vår infor=-
mation på insfitutioner och andra
offentliga platser i .sförre stader.
n 2 000 S:tG STRAND 1974

.Förra säsongen från maj- sep-'
tember besöktes . :Ellen Keys
Strand av över 2 .000 personer. . :
Strand visas varje dag och är_et.t
populärt =kan Ömberg . Se-1
dan den~första,yegkan i maj i år .
har för övrigt 200 berörande gås-'

j tat Strand . Det verkar , som om l
Strand fatt ett ; ny tt intresse, och
det är i så fall .verlcligen på tiden.
n s LSIAPET SPRIDER

K+ Ä>T:~'EDOM
År 1969 bildades Ellen Key-

sällskapet, som hår till uppgift
att Sprida kännedom' ..om ..förfat-

tarinnans mångsidigt . : betydelse-
fulla insatser .i svenskt samhälls-
och-kulturliv. Men också fyr att
åter rikta uppmärksamheten på
hennes forna hem, sorti förvaltas
av El1en.Keys stiftelge Strand. I

j sömmar :har sällskapet r; fyra kul-
turaftnar-på-Strand Bibliotekarie
Gunilla Noreen, Linköping, ? talar
den °14 maj om barnböcker på El-
len-Keys tid, den 10, juniunder-
håller Ödeshögs musikskola under
ledning av Torsten Engqvist, den
9 juli talar Gertrud Askild från
Stockholm om Livstro-framtids-
tro och den.,6 augusti medverkar
Malvi -Nordgeist, Stockholm, och
talar om Be rtha von Suttner och
fredspriset .


