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~NYHETSBREV~ 
För Poul Bjerre Sällskapets medlemmar • Nr 1 år 2016 

         

  
Flygeln i Gula salongen med” de tolv apostlarna” – ljusstakarna som Gunhild Bjerre ärvt 

– tända till advent. Gipsminiatyren föreställer hennes far Gunnar Wennerberg, 

Gluntarnas skapare. Foto Anita Widén 

 

Krönikeboken –Poul Bjerres minnesanteckningar i bokform 

 
I mars kommer det ut en bok med utdrag ur Poul Bjerres egen stora livskrönika. Det är 

författaren Sten Ekman, som på Stiftelsen Vårstavis uppdrag studerat de tjugo 

anteckningsböckerna och valt ut vissa delar som nu publiceras. 

Poul Bjerre Sällskapet har fått några utdrag ur boken och här kommer ett av dem: 

 

1913 OKTOBER 

28/10 Höll jag föredrag i Läkaresällskapet om ”Den Adlerska neurosläran”. 
Jag hade träffat Adler redan förra året under besöket i Wien. Han var den 

som jag hade mest att göra med, mer än Freud. Jag förstod ej då hela 
vidden av striden mellan de båda. Den gick först så småningom upp för mig. 
På kongressen var Freud icke representerad. Den var ju organiserad mot 

honom. Men Adler imponerade på mig genom det lugna, sakliga sätt på vilket 
han avfärdade en rad angrepp. Han ivrade mycket för att få mig på sin sida 

och blev misslynt då han förstod att det ej skulle lyckas. Jag brukade säga: 
”Striden mellan det driftmässiga och det gestaltande har alltid funnits. Vi 
begagnar i stället som beteckning för motsatserna Freud och Adler, sak 

samma” Men naturligtvis var det hädelse såväl för den ena sidan som den 
andra. Emellertid måste Adler bli känd, därom var det icke tu tal. Min 

framställning var absolut saklig. Den trycktes sedan i  ”Hygiea” och i ”Studier 
i själsläkekonst”. Jag återfann den en gång i en amerikansk antologi. 
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Sten Ekman kommer till vårt årsmöte på Vårstavi, lördag 21 maj kl. 13:30 då han berättar 

om boken och anteckningarna samt erbjuder oss att köpa boken. 

Gissningsvis är många medlemmar intresserade av den möjligheten. 

   

  

Mångstämmiga Nova Cantica sjunger in advent i salongen på Vårstavi. Foto Waltraut Neuschütz 

 

Sen sist 

Traditionellt avslutades år 2015 med ett stämningsfullt adventfirande på Vårstavi. Kören 

Nova Cantica från Tumba under ledning av Helene Gautier sjöng med glädje och inlevelse. 

Och när Carsten Cedegard lämnat över Vi-skogsdiplomet stämde kören upp med tacksången 

”Mitt äppelträd”, en riktig jubelsuccé.  Därefter läste Christina Ekenstedt några dikter, både 

klassiska och andra mer okända. Som vanligt blev samtalen runt kaffeborden livliga trots att 

körmedlemmarna var tvungna att ge sig av till andra åtaganden. 

 

Lars Hjeltman död 

Under styrelsens sammanträde i slutet av november fick vi det oväntade beskedet att Lars 

Hjeltman plötsligt avlidit. Lars var ordförande i Stiftelsen Vårstavi, mycket kunnig och 

engagerad, inte minst när det gällde underhåll av fastigheten.  Mellan år 2006 och 2010 var 

han ordförande för Poul Bjerre Sällskapet. Styrelsen hedrade hans minne med en gåva till Vi-

skogen. 
  
 

Medlemsavgiften för 2016 

Med nyhetsbrevet följer inbetalningskort för årets medlemsavgift. Som vanligt 150 kronor för 

enskild person och 200 kronor för personer med samma adress, Om du/ni betalar över 

internet, tänk på att ange namn. Nya medlemmar behöver dessutom mejla sin postadress och 

sin mejladress till antingen ccedegard@hotmail.com eller anita.widen@gmail.com så vi kan 

föra in er i medlemsregistret. Plusgiro 184 95 73-9. 

Informera gärna släkt och vänner om Poul Bjerre Sällskapet och berätta om medlemskapet. 

Kanske någon uppskattar ett medlemskap i present! 

mailto:ccedegard@hotmail.com
mailto:anita.widen@gmail.com
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SAXAT: Om ljusdunkel som själsbegrepp  

Begreppet "ljusdunkel" är inte Poul Bjerres eget utan en konstteoretisk term. Med ljusdunkel 

avses ett måleri som framställer vissa partier starkt belysta, andra mörka och däremellan 

skuggor av mindre och större djup där ljuset på något sätt genomskimrar skuggorna och 

mörkret - allt i syfte att framkalla "stämning". Tekniken nådde sin fulländning hos 

Rembrandt. Och ju mer Rembrandt mot sin ålderdom luttrades genom stora yttre svårigheter 

och problem ju innerligare blev ljusdunklet i hans måleri. 

Poul Bjerre överförde begreppet till ett själsbegrepp med hela dess innebörd på 

själsfunktionerna; ljus och mörker, medvetet och omedvetet, förnyelse och död, med alla dess 

glidande mellantillstånd av skuggor och halvmedvetet. Allt hör ihop. I ljusdunklet förenas alla 

motsättningar till ett "både och" och utgör sammantagna en enda större helhet. 

I boken "Salighetens psykologi", i kapitlet "Osynligheten som kraftkälla", skrev han att 

"stämningen är ljusdunklets känsloton", vilket torde betyda att den känsla som framkallas av 

ljusdunklet är just stämning. Och stämning kan dessutom verka läkande. Stämningen samlar 

det "kringströdda, enar det splittrade, löser det förstenade, och öppnar vår själ för livet". När 

den förtonat, förnimmer vi den efteråt som en kraftkälla. 

 

 Ur Död och förnyelsetankens upprinnelse, Årsskrift 2003 av Björn Sahlin./ Ritva Hansson 

 

Vasastugan och Grödinge hembygdsförening – aktiva i närmiljön 
Intressanta utställningar, påskmarknad, Valborgsmässofirande, föredrag och gammaldags 

skoldagar - Grödinge hembygdsförening har många aktiviteter i och omkring Vasastugan, 

granne med Vårstavi. Barbro Gramén, hembygdsföreningens ordförande,  tipsar om deras 

hemsida www.grodingehembygd.se . Där presenteras programmet för vårens och sommarens 

aktiviteter. 

 

Mötesplats Vårsta – ett samarbetsprojekt för 55+ 

Kreativa fonden i Botkyrka kommun har satsat på projektet Mötesplats Vårsta med fokus på 

äldres välbefinnande genom att ordna olika utomhusaktiviteter. Odling i pallkragar utanför 

Lillstugan på Vårstavi, meditativa vandringar i parken och föredrag med trädgårdsanknytning 

är på gång i vår. Bland annat kommer Ronny Ambjörnsson berätta om sin bok om trädgårdar 

vid en träff i på Vårstavi längre fram i vår.  

 

Värdefulla medlemmar – vi bugar och tackar! 
Poul Bjerre Sällskapet har en lång rad intresserade och trogna medlemmar. Vi har lagt upp ett 

nytt medlemsregister och angett senaste betalningsår.  Det stora flertalet kommer  ihåg att 

betala in avgiften årligen trots att vi inte har går ut med påminnelser. Medlemmarna är det 

viktigaste vi har. Årets första utskick skickas nu generöst ut till alla våra adressater. Inför 

årsmötet i maj kommer vi att gallra!   

 

Visningar av Vårstavi 18/6 och 13/8 

Sällskapet inbjuder till två öppna visningar av Vårstavi i sommar, lördag 18 juni och lördag 

13 augusti. Vi samlas på loggian kl. 13.30 och berättar om Poul Bjerre under en kaffestund 

före rundvandringen. Kostnad inkl. kaffe 100 kronor. Välkomna och inbjud gärna släkt och 

vänner till en annorlunda sommarutflykt.  
 
Mejla din egen e-postadress till styrelsen!  
Vi brukar mejla påminnelse om våra program, varför ett aktuellt epost-register behövs.  Mejla 

din eventuellt nya epostadress till anita.widen@gmail.com  
 
 

 

http://www.grodingehembygd.se/
mailto:anita.widen@gmail.com
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Vårprogram med Poul Bjerre Sällskapet 

 
♥Lördag 12 mars 2016 kl. 13.30 
 
Ada och Anna Clara – två kvinnliga läkare samtida med Poul Bjerre 
Kristina Lundgren, medieforskare, berättar om Ada Nilsson, välkänd läkare i Stockholm och 

Cecilia Alfvén Gyllang berättar om sin farmor Anna Clara Romanus Alfvén, verksam som 

kvinnoläkare i Norrköping.  

Hur kom det sig att de valde läkarbanan och vilka svårigheter innebar det för unga kvinnor?  

Medan Poul Bjerre valde mentalsjukvård och senare en väg som själsläkare kom Ada Nilsson 

att bli en av det tidiga 1900-talets starka kvinnokämpar, både i sitt yrke och som privatperson. 

Anna Clara Romanus Alfvén hade familj och hennes läkarmottagning låg vägg i vägg med 

bostaden. Hon var starkt engagerad i tidens frågor om rösträtten och kvinnors rätt att inneha 

samma yrken som män.  Som enda kvinnliga läkare i Östergötland under många år var hon en 

viktig förebild.  
 

♥Lördag 23 april 2016 kl.13.30 /OBS! Nytt datum!!! 
 
Guldbröllopsparen – en berättelse om långvariga relationer 
 
Clarence Crafoord, välkänd psykiatriker och författare,  har tillsammans med sin hustru 

Gunnel Saxon Crafoord, också psykiatriker, intervjuat ett antal par som levt tillsammans i 

femtio år. Hur har dessa personer upplevt den livslånga ”upptäcktsresa” som samlevnaden 

innebär? Vad kan vi lära oss om hur vi bäst utvecklar relationen med en livspartner genom de 

personer som levt länge tillsammans? 

 
♥Lördag 21 maj 2016 kl.13.30 
 
Årsmöte och en inblick i Poul Bjerres privata anteckningsböcker 
 
Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar inbjuds medlemmar och andra intresserade att 

lyssna till författaren Sten Ekman, som är den förste som fått tillgång till de så kallade 

Krönikeböckerna. Minnesanteckningarna har legat oåtkomliga på Kungl.Biblioteket under 

femtio år, alltsedan Poul Bjerre avled år 1964. Nu finns en bokutgåva med titeln Poul Bjerres 

egna ord om sitt eget och andras liv. Sten Ekman berättar. 
 
Föreslå styrelseledamöter i Poul Bjerre Sällskapet 
Valberedningens ordförande Waltraut Neuschütz tar gärna emot förslag på nya 

styrelseledamöter. Mejla till waltraut@neuschutz.se eller ring 08 551 56 330 eller mobil 

070 147 23 17.  
 
Poul Bjerre Sällskapets program äger alltid rum lördagar kl. 13.30 på Vårstavi. Efter 

programmet serveras kaffe/te och bröd; ett tillfälle till samvaro och samtal i den vackra 

miljön. Kostnad för föredrag och kaffe är 100 kronor, medlem 80 kronor. Möjlighet att köpa 

böcker och kort erbjuds också. 
 
 
Vårstavi, Nynäsvägen 4 i Vårsta ligger till vänster , ca 250 m efter rondellen i Vårsta C.  

Vasastugan ligger på samma tomt. Från Tumba C reser man med buss i riktning Bremora, 

hållplats Vårsta. Har du frågor ring Anita Widén 070/1171154. 
 
Nyhetsbrevet 
Redaktör och ansvarig utgivare: Anita Widén                                       Poul Bjerre Sällskapet 
www.poulbjerre.org                                                                               Adress: c/o Cedegard  

mailto:waltraut@neuschutz.se
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