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Ylva Eggehorn läser och berättar. Foto: A.Widén 

Finstämt framträdande i kyla och socialt avstånd 
Lyckliga åhörare fick ta del av en lysande kombination av läsning och flygelspel. 

Några satt på loggian med ytterkläderna på, andra satt utspridda i salongen. Ylva 

Eggehorn läste dikter om våren med glimtar av hennes tid som stipendiat på 

Vårstavi. Gullvivorna från Frödings barndomshem i Värmland på sluttningen ner 

mot sjön och de gula blommorna på forsythian i parken vid skräpiga parkgångar 

påminde oss om platsens säregna skönhet.  

En anekdot handlade om mötet med en kvinna på tunnelbanan som berättade om 

Gud. När han skickade ut de första människorna till livets alla svårigheter 

frågade han sina änglar om någon ville bli deras ledsagare. Den ende som 

svarade var en svart ängel. Det var MUSIKEN som hädanefter slog följe med 

mänskligheten. 



 
Anna Strååt vid flygeln. 

Inspirerad vandring bland kompositörer på flygeln 
Musiken denna majdag 2020 framfördes elegant av konsertpianisten Anna 

Strååt. Malmsjöflygeln var nystämd och vi fick lyssna till ett flertal kortare 

stycken av Musorgskij, Brahms, Robert Schumann och Chopin samt 

avslutningsvis sista satsen i Beethovens pianosonat kallad Spöksonaten. 

Den fina växlingen mellan Anna Strååts pianospel och Ylva Eggehorns läsning 

skapade en andaktsfull stämning, så väl behövlig då rädsla för smitta och krav på 

social distansering omöjliggjort närvaro i många sammanhang. 

Poesi och musik i skön blandning skänkte ”tröst”, ett annat av nyckelorden i 

Ylva Eggehorns berättande. 

 

Stärkande ord från Johan Cullberg 
Som Övrig fråga vid årsmötet läste Elisabet Spens upp en skrivelse från sin 

syster Gerd. Den innehöll bland en hälsning från Johan Cullberg. Gerd skriver: 

”Johan Cullberg har läst i stort sett allt som Poul Bjerre har skrivit. Han anser att 

Poul Bjerre (1876 – 1964) har varit en väldigt viktig förgrundsgestalt, en pionjär 

och vägröjare, för psykoterapins och psykiatrins utveckling. 

Johan Cullberg tycker att det vore tragiskt ur kulturellt och psykiatriskt 

perspektiv om Poul Bjerres kulturarv skingrades och kulturmiljön såldes och 

privatiserades. Han betonar att det är viktigt att foga samman kulturarv och 

verksamhet. Eventuella stipendier tappar också i värde om man skingrar och 

förstör Poul Bjerres kulturarv och hemmiljö.” 

 

 

   

 



 

 

Glest i salongen och lyckat årsmöte 
Behörigt avstånd gällde och gåsmarsch med en meters lucka till kaffebordet som 

var dukat i ateljén. Utgång till den soliga loggian och valfritt att sen kliva in i 

salongsvärmen.  

Birgitta Mörk, ännu en gång suverän mötesordförande, ledde förhandlingarna. 

Waltraut Neuschütz var både mötessekreterare och sammankallande i val-

beredningen. Den förra styrelsen stannar på sina poster och två nya ledamöter 

valdes in. Kerstin Nyberg och Gunilla Carlsson är ett välkommet tillskott så 

nu har sällskapets styrelse fem ordinarie ledamöter och tre suppleanter. 

 

Sällskapets ekonomi ser bra ut. Minusposten på drygt 3000 kronor förklaras av 

vårt engagemang i symposiet på ABF i mars 2019. Där bidrog sällskapet med ca  

10 000 kronor. Tillsammans med Grödinge Hembygdsförening betalade vi även 

ett arvode för den stiftelseexpert som hjälpte gruppen Bevara Vårstavi att göra 

en noggrann läsning av stadgarna för Stiftelsen Vårstavi. Sällskapet har även 

bidragit med sammanlagt 3000 kronor till insamlingskontot Bevara Vårstavi som 

vid årsskiftet omfattade 16 596 kronor. Kassör Sören Strid och vår revisor 

Lennart Petersson har gjort ett fint jobb med sammanställningen. 

 

Årsredovisningen för Stiftelsen Vårstavi presenterades och visar ett resultat 

för 2019 på - 106 495 kronor. Summa tillgångar är 7 619 442 kronor. Vår 

nyvalda revisor Alexandra Salomonsson och hennes kolleger har gjort en 

gedigen genomgång av stiftelsen och påpekar bl a att rutinerna kring attester bör 

stramas upp samt att en plan för underhåll av fastigheten behövs. Dessutom 

efterlyser revisorn en inventering av föremål i huset samt en värdering av konst, 

konsthantverk och möbler. 

 



Val av revisor och lekmannarevisorer i stiftelsen 
Årsmötet valde om Alexandra Salomonsson, auktoriserad revisor vid KPMG, 

till ordinarie revisor i Stiftelsen Vårstavi. Bland sällskapets medlemmar valdes 

Solveig Nilsson som ordinarie lekmannarevisor och Eva Åkerlund som 

ersättare.  

Poul Bjerre Sällskapet tackar varmt alla som ställer tid och engagemang till 

förfogande vid denna avgörande tidpunkt då så mycket står på spel vad gäller 

Vårstavis framtid! 

 

Bevara Vårstavi – plusgiro för att samla in pengar  
Plusgirokonto 95 32 59-9. Pengar kan även skickas med SWISH på nummer 

1236780431. Kontot heter Bevara Vårstavi. Varmt tack till alla som bidra! 

 

Medlemsavgifter för 2020 
Medlemsavgiften är 150 kr för enskild och 200 kr för familj. Betalas till 

plusgiro 184 95 73-9. Nya medlemmar: Betala avgiften till plusgirot ovan. 

Mejla namn, adress och e-postadress till kassör Sören Strid på adress 

stridsor@gmail.com eller till Anita Widén på adress anita.widen@gmail.com  

 

Sällskapets program på Vårstavi sommaren 2020 
• Lördag 6 juni och söndag 5 juni kl. 13:30: Offentliga visningar avVårstavi. 

Förhandsanmälan till anita.widen@gmail.com. Max 15 deltagare! Samling 

på loggian för introduktion och kaffeservering. 100 kr/person över 18 år. 

• Lördag 13 juni kl.13.30 Trädgårdsvandring med Barbro Gramén, 

ordförande i Grödinge hembygdsförening och författare till en uppsats om 

Vårstavis tillkomsthistoria. Lär känna tankarna bakom Poul Bjerres och hans 

hustru Gunhilds tankar om sin livsmiljö! Samling på loggian för introduktion 

och kaffeservering. 100 kr/person över 18 år. 

• OBS! Privata visningar för mindre grupper kan ordnas efter kontakt. 
 

PS – med fungerande epostadress till anita.widen@gmail.com kan medlemmar snabbt 

få information om aktuella händelser, ändringar och övrigt. Nyheter publiceras ofta på 

hemsidan www.poulbjerre.org  
 

Vårstavi, Nynäsvägen 4 i Vårsta ligger ca 200 m till vänster från rondellen i Vårsta 

Centrum.  Från Tumba C reser man med buss 716 eller 717 till Vårsta. Har du frågor ring 

Anita Widén 070/1171154 eller mejla anita.widen@gmail.com. Oftast ingen föranmälan. 

Entré 100 kr inkl. kaffe eller 80 kr för medlemmar. Parkeringsplats finns omedelbart ner 

till höger efter rondellen. Öppnas en halvtimme före evenemanget.
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