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                 ELLEN KEY-SÄLLSKAPET bjuder in till Kulturaftnar sommaren 2019 

på                                            på Ellen Keys Strand 

              16 maj Sånger i Ellen Keys anda  

Sång av Sara Bergman till ackompanjemang av Gösta Nylund. Kerstin Bergman medverkar 

med recitation av Goethedikter. Ellen Key beundrade Goethe oerhört och hade ett porträtt av 

honom på sitt sovrum och också en avgjutning av hans hand. Därefter årsmöte. 

17 juni Fredrike och emancipationen                                                                                  

Skolledare och pionjär och dessutom änka. Om Fredrike Paijkull som startade den första kvinnliga 

folkhögskolan i Sverige. Den låg på Samuelsbergs gård i Motala. Anna Eklundh Jonsson, 

arkivarie och folkhögskollärare, berättar om denna färgstarka kvinna.    

18 juli Inte utan min mamma  

Sissela Kyle, skådespelare, kåserar under en timma om att ha en feministisk mamma och om 

sina erfarenheter av en teatervärld i förändring. Sisselas mamma Gunhild Kyle var nordens första 

professor i kvinnohistoria och en pionjär i forskningen kring kvinnors villkor. I ett kulturaftons-

program 9 juli1986 på Strand föreläste Gunhild Kyle om kvinnohistoria.  

8 augusti   Ellen Key och tisdagar med Tolfterna –                                                             

nätverkande kvinnor i sekelskiftets Stockholm.  
 
Lisbeth Håkansson Petré, är bibliotekarie och författare till boken Tisdagar med Tolfterna som 

utkommer på Stockholmia förlag sommaren 2019. Hon bor i Stockholm men är uppvuxen i Tjust, 

samma trakt som Ellen Key. Under den tidiga kampen för kvinnors rättigheter startade Ellen Key 

Tolfternas samkväm. Där möttes kvinnor över klassgränserna för att diskutera, lyssna på föredrag 

och musik. Sömmerskor och fabriksarbeterskor träffade lärarinnor och intellektuella. Målet var att 

överbrygga klassgränserna, sprida bildning och driva gemensamma frågor. För kvinnorna i 

Tolfterna skulle Ellen Keys hem Strand få en särskilt viktig betydelse. 

           Våra kulturaftnar börjar kl.19.00                                                                    

Pris 60 kr för medlemmar, 100 kr för icke medlemmar. Vi ber om 

kontantbetalning eller Swish. I priset ingår föreläsning/underhållning te och 

smörgås. Antalet platser är begränsat. Sammankomsterna är öppna för 

allmänheten. Anmälan senast två dagar innan till Gun-Britt Fredriksson 

tel 0730 593 850 eller Majken Backman tel 0735 99 54 48.    

                             Välkommen!                                                                                                                                                                                  


