Konsulent Lalander vid sammankomsten på Ellen Keys strand förevisar en tavla föreställande Verner von Heidenstam .

Ellen Key - sällsk ap et
hade hös tsäso ng-slut
Påå fredagskvällen hade Ellen Keysällskapet sin saimnankonmst
för säsongen på Villa Strand . Det var nog tur det, för nu
sänker sig höstmörkret allt djupare . Det var en nästan
1rolsJc stäiuning kring Strand . Vätterns oroliga vågor slog
mot stranden i ett rytmiskt brus och långt i fjärran blinkade
ljusen .

Att träda in på Strand det är Monet ha gjojrt . Han målade inatt vandra bland minnen av en te tankar och drömmar . Dröm.
kämpande människa ., Hon själv och fantasi ersätter hos många
är borta men tavlor, böcker och konstnärer, det rena verklighetsmöblering minner om sierskan återgivandet. 2å låter t ex Odi
på Strand . Därför är' det följd- lon Redon en mask få begravriktigt att sällskapet slår vakt ningsklockan att ljuda .
om kulturella frågor . Denna af- Konstnärens sätt att fantisera
ton ägnades åt konsten . Även o drömma hävdas av vår svenden som i dessa ting räknar sig ske Verner von Heidenstam . I
som okunnig blev fångad . av . Haa A.lienus gör han en pilkonstkonsulent Folke Lalanders' grimsresa tilll skönhetens riken
Linköping föredrag vilket beled- frå verklighetens Sverige Karl
sagades av ljusbilder . Konstnä- Nodström yttrade 189,2
: '"Vad
rerna som dlclldrades hade fak- jag är led åt 'naturen-nä r den
tiskt en sak gemensamt ined är så. här ful och ledsam som . i
Ellen Key.- De ville 'något nytt `dag" . Jag vill ha färger, 'stråin
sona de sett i en vision . Visio- mar av färger, melodier i färg" .
nens människor blir alltid lniss- Eugen Jansson är den typiska
förstådda och anses som bräki•• företrädaren för det vemodiga
ga . Det blev också 90-talisterna landskapsmåleriet . Han har valt
smed sitt måleri . De ansåg sona staden som motiv och väljer
provocerande när de kämpade dygnets mörka timmar . Prins
för fantasiens rätt . Till dessa Eugen influeras av stämningshör klassikerna Rickard Berg, måleri. Både Jansson och prins
prins Eugen, Georg och Hanna Eugen använder bilden som en
Pauli

förevändning

att

uttrycka

det

Konsulenen berättade om Mo- egna- känslolivet . Konsulenten
net, han som var bara öga, att avslutade sitt föredrag med att
han målade efter klocka för att viså7vei'Pk av två svårmodiga
fä, ljusspelet så riktigt scen möj- må are, nämligen Ivar Arosenius
lgt . Han målade precis det han och Olof Sager-Nelsson, samt
såg, även om det var en trist ett verk av Picasso .
ä nvdgsstation . Paul Gauguin Sällskapets vice ordförande,
för in ett tankeinnehåll i bilden . doktorinnan Leena Forkman,
J-lan ser konstnärens roll som Linköping, inledde och avslutaen frälsarroll . Det skulle aldrig ide sammankomsten
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Det nybildade Ellen Keysällskapet h
dagskvällen sin andra sammankomst
ten . Medlemmarna hade talrikt mött upp`
sades, välkomna av ordföranden, godi
E Widegren. Han föredrog också en hy
till Lysing, tillkommen under Ellen K
Strand .
Föredragshållare för kvällen var 1
Yngve Kernell, Asbo som Inledde sittt~riidande med en Intervju om Ellen Keys ~'I{v
och tidsbakgrund . Tillfrågad blev i d ftu

Edith (lustålst ~ lid ög;x mvi d tyå tillfällen
semestervikars~,för, Elien'Keykauti; ;allo, nus;'1Vf8~tn' Fras Gustafsson hade
föreståutdnrili
en delbin ta, er, att baråtta om ; Ellen
Keys van~olc ;gIe$ alltid efter posten och
: garqurensder,
stödd på -en
tog även .lång sko
grov käpp, u$''
i stugorna,
Någon ens
bygden .
Ttoiv ett : nära ex-

__17iltie ` `"lkunde ' Kernell
tillägga , Hon var ;, god vän, med
Hranttng, och p'uruskpg och en,
t
gititig ~tC, hpn Yg ringning från_
ktronpruise sän Margareta, som
t lfållagi glL täde Ombergs .tunistt
~iirfell lneå ' förfrågan om hon fick
Prima oc}i liLaa på ; ` , "Det får
~bn;~ fl%ny jag, ~b}hter inte klänning"
säåe Alen Key Ellen Rev var
visseih en soelahstiskt lagd, men
..c
!ä elnbostad och
t : R t„ y ,
i sa drae . tydde tå .ii nnes ting:ritos herfgårdsmtljö, Inspektor
ern S-G4ienson, `'§t' Lund, 'kunde
i 'saMmanhanget bddt'aga med ett
per> odldåt
iCviitne" av Ellen Key,
rt
sotfi en gång: S snöv$der fatt åka
nyed }hans släde„tiLl Stocklycke.
t' Därefter ldhö{l hr ; Kettell ordet
för egen åel och föredrog en
slgIldring, :'om sin syssling, 'HerrgårdslcaVn jaen' I åt ld en intressant IevJ>8 fylld av
viiirme' och' Stiltaa'hi n r, ,Harald
var en :säregen person, musikalisk
ocli med ett ;ir n trådande :förmåF a att,letabeera . sig som ; gäst på
herrgårdarna ., där han slösade

Yngve Kerne, Asbo medverkade vid onsdagens
Ellen Keyafton .
med', sina sällskapstalanger . I-lin stödde gärna någon,musikbegåvad
ansåg att-världen var upp och ner ungdons . Han korn till insikt om
och° . han, betraktade den också
g'ärna, .ur, detta perspektiv, eftersom han bland sina talanger även
hade konsten att stå på huvudet .

det förg'ån'gl,iga-1 tillvaron, men
han var en stor idealist ech hyste
ett levande intresse för allt vaclcert.

Detta gjorde han nfta still särSKilt
Hjärtliga applåder belönade tal
de yngres' förtjusning,
i övrigt för hans skildring : och ett tack
företedde Harald sådana drag, uttalades av hr Widegren,
som skulle gjort honom självfal-

Före det avslutande samkvä-

len söm herrgårdskavaljer; men ntet underhöll hr Peter Persson
tyvärr var han inte samtida med med några sångnummer 'till kanmajorsken'på Ekeby . Han fickin- tor Olof Fridlundhs ackompanjete bli det han helst velat bli, mu- mang . Även denna de1 av ;hvällssiker ; och därför blev lian ingenting annat heller, men han under-

progra :mmet blev Jivligt uppskattad .

