~NYHETSBREV~
För Poul Bjerre Sällskapets medlemmar • Nr 3 år 2019

I år har ängen framför Vårstavi blommat. Många prästkragar, några stora blåklockor, enstaka krolliljor. Samt i
maj stor gullviveprakt. Foto: Anita Widén

Historien om den långa kampen för Vårstavi
I en garderob på Vårstavi såg jag i våras en tom arkivbox med rubrik Kampen
för Vårstavi 1969 -1977. I en protokollspärm för åren 1971-2000 hittade jag för
en vecka sen upprinnelsen till denna långa kamp. Då stod Vårstavis framtid för
första gången på spel.
Ett sparat brev från november 1970 förklarar situationen. 30 personer vänder
sig till stiftelsens dåvarande styrelse och ber att få ta del av framtida beslut.
Några personer, som Ulla Sjöström, vår hedersledamot, Folke Larsson och
Klas G. Magni, är fortfarande aktiva som medlemmar i Poul Bjerre Sällskapet.
Flertalet av undertecknarna har dock gått ur tiden, däribland Kerstin Hultgren,
Signhild Forsberg och John Landquist och många vars namn jag känner igen
som tidigare styrelseledamöter.
50 år har gått. Då hade huset, trädgården och parken sålts till Grödinge
kommun som kort därefter övergick i Botkyrka kommun. Ovisshet rådde om hur
huset skulle nyttjas. Därför ”…måste ett verksamhetsprogram snarast presenteras, som försäkrar Vårstavi en framtid som en levande institution i enlighet
med Poul Bjerres intentioner.
Genom en aktivering av Stiftelsen i och med ett utökande av medlemsantalet
med nya krafter bör det finnas en större möjlighet att utarbeta ett verksamhetsprogram utifrån Stiftelsens stadgar.”
Vi hoppas inom kort kunna skanna och publicera hela brevet och alla
undertecknarnas namn på vår hemsida tillsammans med andra centrala
dokument från tiden för denna nystart.
Anita Widén aug 2019

Ulla Sjöström, vår hedersmedlem, besökte Vårstavi tillsammans med sin svägerska Kajsa och bror Ingemar.
Glada lunchgäster var även Waltraut Neuschütz, Barbro Olsson, Anita Widén och Ullas favorithjälp Emma..

Intresserade besökare vid olika visningar
Under vår och försommar har flera grupper besökt Vårstavi och gått runt i huset
och i parken. Besökarna vill gärna veta mer om Poul Bjerre, hans psykoterapi,
böckerna och hans liv. Inte minst intressant är husets tillkomsthistoria och rundvandringen i den unika miljön. Många köper böcker och några blir medlemmar i
sällskapet.
Vi kommer även under hösten kunna erbjuda gruppvisningar. Rekommenderad gruppstorlek 8 – 20 personer och kostnad inklusive kaffe är 100 kr/person.
Förfrågningar kan lämnas på mejl till anita.widen@gmail.com eller på mobil
070 1171154. Välkommen att fråga!

Fika i vårsolen. Carsten Cedegard visade Vårstavi för sin litteraturgrupp från
Skinnarvikens äldreboende på Södermalm. Foto: A. Widén

Ulla-Britt Palmblad och Margareta Sjöblom i Borgarhemmet på Fjällgatan, där
de tar emot grupper för visningar och kulturaftnar ordnas i Anna Lindhagens
anda.

Anna Lindhagen, Borgarhemmet och Poul Bjerre
När Anna Lindhagen firade sin 60-årsdag hade hon Poul Bjerre som bordskavaljer. Sedan många år var hon då patient hos Poul Bjerre och höll tät kontakt
med honom, ofta i brev, vilket Barbro Olsson berättade om. Ulla-Britt
Palmblad och Margareta Sjöblom berättade om hennes sociala engagemang
med särskild omsorg om ensamstående mammor och barn. Stockholmarna bör
minnas henne eftersom hon i stadsfullmäktige drev drev tanken om
koloniområden. Tanken var efter svältåren under Första världskriget att fattiga
stadsbor behövde plats för odling av mat, frukt och bär. Kolonistugorna med
prunkande trädgårdar växte fram. Anna Lindhagens sista bostad på Söder blev
en social träffpunkt enligt Ellen Keys ideal Tolfterna där olika samhällsklasser
kunde mötas. Betydelsefull är Anna också för sin vilja att förhindra rivning av
Söderkåkarna. Många autentiska miljöer från förr har bevarats, tack vare henne.

Brev till kulturinstitutioner och en sevärd podd
Gruppen bakom ”Bevara Vårstavi” har under sommaren skickat brevet Vårstavi
– kulturhem värt att bevara till media, museer, författarhem, medicinhistoriska
föreningar mm. I våras gjorde journalisten Catarina Baldo Zagadou och Rolf
Wrangnert ett inslag för Jungpodden om Poul Bjerre och Vårstavi. Sök
Jungpodden på youtube och andra kanaler så kan man både se och höra avsnitt
nr 11 om Poul Bjerre. Redan har 300 personer tagit del. Namninsamlingen
fortsätter och drygt tusen personer har nu skrivit under ”Bevara Vårstavi” .

Årsmötet gav fortsatt förtroende
Årsmötet i maj var välbesökt och många medlemmar visar sitt stöd för
ansträngningarna för Vårstavis fortlevnad. Ny ledamot är Gunnel Mörkfors,
tidigare antikvarie, bosatt i Tullinge och ny suppleant är Gunilla Blomqvist,
terapeututbildad boendestödjare, bosatt i Grödinge. Ledamoten Lennart
Furenhed avtackades och läste sin stämningsfulla insändare i Mitt i Botkyrka
Ordförande Anita Widén omvaldes liksom kassör Sören Strid och
suppleanterna Rolf Kenmo och Jan Olovsson. Revisor Johanna Hammarström avtackades efter förtjänstfulla insatser. Den vakanta revisorsposten har
glädjande fyllts i efterhand av Lennart Petersson, gift med eminenta mötesordförande Birgitta Mörk. Valberedningens sammankallande Waltraut
Neuschütz gjorde som vanligt ett fint arbete. Ett tack till alla!

Passa på att komma på visning!
Ta vara på möjligheten att uppleva Gunhild och Poul Bjerres hem! I mån av
tid tar vi förhandsbokade gruppvisningar. Mejla anita.widen@gmail.com
eller ring 070 117 115 4 med förfrågningar. Minst 8 deltagare.

Missat att betala medlemsavgift?
Avgiften är 150 kr för enskild, 200 kr för personer med samma adress.
Betala till plusgiro 184 95 73-9.
Bjud gärna intresserade vänner och släktingar att bli medlemmar. Namn,
adress och e-postadress behöver vi för att registrera nya medlemmar. Sätt
in beloppet på plusgiro och mejla övriga uppgifter till kassör Sören Strid på
adress stridsor@gmail.com eller anita.widen@gmail.com

Kalendarium
- Lördag 24 augusti kl. 13. 30. Ericastiftelsen. En banbrytande
institution för hjälp till barn och unga som lider av psykisk ohälsa. Gunnar
Carlberg, tidigare föreståndare vid stiftelsen, berättar om dåtid och nutid.
Läs vidare på bifogat programblad!
Vi återkommer senare om höstens övriga program!

Återstående öppna visningar:
❖ Lördag 17 augusti kl. 13.30
❖ Söndag 18 augusti kl. 13.30
Samling på loggian på baksidan av huset. 100 kr för alla över 18 år inkl.
kaffe. Välkommen!
Vårstavi, Nynäsvägen 4 i Vårsta ligger till vänster, ca 200 m från rondellen i
Vårsta Centrum. Från Tumba C reser man med buss 716 i riktning Bremora, hållplats
Vårsta. Har du frågor ring Anita Widén 070/1171154 eller mejla
anita.widen@gmail.com. Ingen föranmälan. Entré 100 kr inkl. kaffe eller 80 kr för
medlemmar. Parkeringsplats finns omedelbart ner till höger efter rondellen.
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