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~NYHETSBREV~ 
För Poul Bjerre Sällskapets medlemmar • Nr 3 år 2016   

 

     
  

Skördetid vid Vårstavi. Deltagarna i projekt Mötesplats Vårsta har under säsongen sått och 

vattnat i pallkragar runt Lillstugan. Nu har en skördefest hållits. Foto:A.Widén 

 

Välkomna till höstens program med Poul Bjerre 
Sällskapet! 
 

Vid årsmötet i maj fick nuvarande styrelse förnyat förtroende med nytillskott 

av Jan Olofsson. Vi ser fram mot en intressant höst 2016 och ett program som 

lockar medlemmar och utomstående. Eftersom vi endast skickar två 

nyhetsbrev per termin vill vi uppmana er, vars epost-adresser vi ännu inte fått, 

att snarast meddela den. Då får ni också ta del av våra programblad, en 

uppskattad påminnelse som vi skickar ut någon vecka före våra program.  

 

Krönikeböckerna ”light” i ny bok 
Vid årsmötet berättade författaren Sten Ekman om arbetet med att ur det 

väldiga materialet vaska fram det som blev boken Poul Bjerres egna ord om 

sitt eget och andras liv (Vulkan 2016). Från fem stora kartonger på 

handskriftsavdelningen på Kungl. Biblioteket skrev Ekman ihop en citat-

samling på 600.000 tecken som sedan sovrats till en tredjedel. Citaten har 

samlats  under olika rubriker som Hemmet och skolan, Släkterna Bjerre och 

Posse, Gunhild, Själsläkaren, Samhällsengagemanget, Vårstavi mm.  
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Poul Bjerres egna tankar om sin 

”hobby” återges också i boken. 

Bjerre ger ledtrådar till vad han 

återkommande beskriver som ”Då 

kände jag dödsgreppet släppa”. 

Det var tillfällen då han lyfts ur 

något som spärrat vägen ”till 

själens födelse”. 

     Krönikeböckerna framstår som 

en klippbok, berättar Ekman,  med 

familjefotografier, biljetter, annon-

ser för böcker och föreläsningar, 

menyer från festmåltider mm.  

Allt kommenterat med Poul 

Bjerres relativt svårlästa handstil. 

     Bjerres ofta svart-vita syn på 

människor i sin närhet, kommen-

terade Sten Ekman också. Exem-

pelvis beskriver Bjerre sin svärfar 

Gunnar Wennerberg med ord som 

punschmentalitet, chauvinistisk 

och lutheransk halsstarrighet.   

Andra i hans närhet får också en 

släng av sleven medan patienterna i 

allmänhet betraktas mer sympatiskt och skildras inlevelsefullt.   

      Boken ger alltså snabba inblickar i Poul Bjerres värld och tankar men är 

givetvis ingen biografi. Men ett lovvärt initiativ från Stiftelsen Vårstavi, som 

uppdrog åt Ekman att göra denna första genomgång av materialet.  
 

Guldbröllop – en bok om hållbara och långvariga 

relationer 

Clarence Crafoord och Gunnel Saxon Crafoord berättade om sin bok 

Guldbröllop – en bok om livslånga relationer (NoK) på Vårstavi i april. 

Själva träffades de för 20 år sedan och båda  hade skilsmässor bakom sig. 

Hur man klarar att vara gift med samma person under 50 år var en fråga som 

väckte deras intresse. De såg annonser om människor som firade guldbröllop 

och kontaktade dem som annonserat. 30 par ställde upp för intervjuerna. 

Paren hade varit gifta under tiden 1962 – 2012 och makarna Crafoord 

genomförde i allmänhet intervjuerna i parens hem.   

 

Framtidsoptimismen var stor då guldbröllopsparen möttes. Välfärden ökade i 

folkhemmet och för personer, unga på 60-talet, fanns fina möjligheter att 

komma framåt. Klassresor var vanliga, många kvinnor var hemmafruar och 

av de intervjuade hade 12 par arbetat utomlands under en period, vilket de 

menade stärkte familjen.  

Sten Ekman med boken och Carl Milles  

Bjerrebyst  i bakgrunden. Foto: A. Widén 
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Paret Crafoord identifierar flera likheter bland de intervjuade paren. De 

kommer ofta från stora familjer, är pålitliga och strävsamma. Dessutom är de 

bra på att kommunicera. De lyssnar med respekt och är vana att resonera och 

förhandla. När det krisar så kan man vänta och lugna ner sig. Vidare känner 

de stor trygghet och vet var de har varandra. De är två – men också ett vi. 

Sex fungerar. Det finns en gemensam historia med minnen. 
 
Alla utom ett par minns sitt första möte. Man kom ihåg detaljer. Flera fick 

en vision av typ ”den här människan vill jag gifta mig med”. 10 av de 30 

hade aldrig haft någon annan partner. När äktenskapet krisat kunde de ofta 

gå  tillbaka till det första mötet och få ny energi i sin relation. När Clarence 

och Gunnel C. diskuterade otrohet med dem kom många fram till att det var 

otrohet redan när man sa den första lögnen.  De ansåg att sexuell otrohet kan 

vara symptom på att något är fel. 
       
Tankeväckande siffror: 1962 gifte sig 50000 personer och 9000 skiljde sig. 

Nu gifter sig 100000 personer varje år och 50 procent skiljer sig… 

       Referat: Rolf Kenmo. som publicerat en e-bok kring frågan. “Hur få en bra 

livspartner?” (www.adlibris.se)  .  

 
           

Makarna Crafoord i 

biblioteket på Vårstavi 

intill Poul Bjerres 

skulptur Det eviga 

kretsandet, en symbol 

för livets växlingar. 

Foto: A Widén 
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 Annan information:  

 Sommarens två visningar var välbesökta och gav glädjande tillskott till 

kassan.  

 Hembygdsföreningen kommer i februari 2017 att ordna en utställning 

om Grödingeprofiler. Dit räknas självklart Poul Bjerre och Amelie 

Posse. Birgitta Bridell ansvarar för presentationen av dem.  

 I slutet av augusti höll Martha Cullberg Weston terminens första kurs i 

symboldrama. Barbro Ohlsson visade huset för gruppen.  

 I början av september ordnas traditionsenligt Gammaldags skoldagar för 

Botkyrkaelever. Anders Junborg och Annsofie Aideros visar Bjerres 

bostad medan hembygdsföreningen berättar om odling och historia. 

 Stiftelsen Vårstavi kommer detta år inte dela ut något stipendium i 

psykoterapiforskning. 

 Ännu oklart om förvaring av Poul Bjerre Sällskapets bokförråd – men 

försäljning till reapris fortsätter vid våra träffar. 
 

Bli medlem i Poul Bjerre Sällskapet 
Medlemsavgiften är 150 kronor för enskild person och 200 kronor för personer med 

samma adress. Betalas in till plusgiro 184 95 73-9. Programinformation skickas även per 

epost. Kontakta anita.widen@gmail.com så förs ni in i medlemsregistret.  

 

Höstens datum: 
 

♥Lördag 24 september 2016 kl.13.30 

När barn drabbas - om att möta barn och ungdomar i kris vid 
plötslig död och andra svåra händelser i familjen. 
Psykoterapeut Lars Widén berättar om akut krisstöd och behandling vid Barntraumateamet 

vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping. Nu sprids teamets erfarenheter till vårdpersonal och 

sjukvårdshuvudmän i hela landet genom Socialstyrelsens försorg. 
 

♥Lördag 15 oktober 2016 kl.13.30 

”Att drömma är att vakna…” 
Lennart Furenhed, föreläsare i drömkunskap och livsfrågor ger perspektiv kring 

rubrikens tema utifrån Poul Bjerres "Drömmarnas helande kraft" och dröminspirerade 

dikter av Tomas Tranströmer 
 

♥Lördag 26 november 2016 kl. 13.30  
Traditionellt adventsfirande på Vårstavi.  
Programmet ännu inte spikat. 
 
Poul Bjerre Sällskapets program äger rum lördagar kl. 13.30 på Vårstavi. Efter 

programmet serveras kaffe/te och bröd. Kostnad för föredrag och kaffe är 100 kronor, 

medlem 80 kronor. Möjlighet finns att köpa böcker och kort.  
 
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 eller mejla enl. ovan.  
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