Poul Bjerre Sällskapet
20190101 – 20191231
Styrelsen har under året bestått av:
Fram till årsmötet 11 maj 2019 : Anita Widén, ordförande
Sören Strid, ledamot, kassör
Lennart Furenhed, ledamot
Rolf Kenmo, suppleant
Jan O Olofsson, suppleant
Marie Wängberg, suppleant
Efter årsmötet 11 maj 2019:

Anita Widén, ordförande
Sören Strid, ledamot, kassör
Gunnel Mörkfors, ledamot
Rolf Kenmo, suppleant
Jan O Olofsson, suppleant
Gunilla Blomkvist, suppleant

Adjungerade fram till årsmötet: Carsten Cedegard och Barbro Olsson samt Souad Azar
Adjungerade efter årsmötet: Carsten Cedegard och Barbro Olsson
Revisor fram till årsmötet: Johanna Hammarström, revisorssuppleant Eva Holm.
Revisor efter årsmötet: Lennart Petersson från augusti, revisorssuppleant från oktober Lilian
Carlsson
Valberedning: Waltraut Neuschütz, Anders Junborg, Barbro Olsson
Hedersmedlemmar: Ulla Sjöström och från oktober Folke Larsson
Årsmöte hölls 2019-05-11
Före årsmötet berättade Ulla-Britt Palmblad och Margareta Sjöblom om Anna Lindhagen,
fosterhemsinspektris som månade om fattiga barn och ensamma mödrar. I Stockholms
stadsfullmäktige motarbetade hon rivningarna och det är delvis hennes förtjänst att gamla
kvarter på Södermalm står kvar. Kolonirörelsen, så viktig för fattiga storstadsbor efter första
världskriget, inspirerades av henne och hennes bostad på Fjällgatan är än idag samlingsplats
för kvällsträffar.
Årsmötet leddes förtjänstfullt av Birgitta Mörk. Johanna Hammarström, som i många år
granskat sällskapets ekonomi, avtackades för sitt revisorsuppdrag. Ledamoten Lennart
Furenhed avtackades för fina insatser i styrelsen och läste sin uppskattade text om den
stimulerande miljön på Vårstavi, en av flera insändare som lokaltidningen publicerat.
Oron för Vårstavis framtid var stor bland de många deltagarna och Vårstavis framtid
diskuterades livligt vid kaffeborden.
Extrastämma hölls 2019-10-13
Beslutet att kalla till extrastämma var kritik mot Stiftelsen Vårstavis revisor. Poul Bjerre
Sällskapet efterlyste bättre information om stiftelsens ekonomi samt uppgifter om de
inventarier som ingår i stiftelsens fastighet. Enligt Stiftelsens stadgar har Sällskapet en
osedvanligt stark ställning och ska utse revisorer. Stämman beslöt enhälligt att utse
Alexandra Salomonsson, KPMG med ersättare samt som lekmannarevisor Lennart Kanth

med ersättare Solveig Nilsson. Samråd vid tillsättning av nya ledamöter i stiftelsestyrelsen
ska också ske med sällskapet.
Styrelsen har sammanträtt vid sju tillfällen under året inklusive ett konstituerande möte.
Ett möte Per capsulam angående teckningsrätten till nyöppnat plusgirokonto hölls. Styrelsen
har haft många underhandskontakter per mejl och per telefon och arbetet i styrelsen har
präglats av samsyn och kreativitet.
Fyra nyhetsbrev har skickats ut till medlemmarna med vanlig post och med e-post. Inför
programmen har påminnelse gått ut per e-post till de medlemmar som lämnat aktuell epostadress.
Information om sällskapets program har även spridits till biblioteken i Botkyrka, de lokala
gratistidningarna och DN På Stan.
Antalet betalande medlemmar och samboende i sällskapet var fram till 2019-12-31
116 personer, en välkommen ökning. Ulla Sjöström är sällskapets hedersmedlem och
Folke Larsson utsågs till hedersmedlem i oktober.
2019 och kampen för Vårstavi
Året har präglats av arbetet för att förhindra försäljning av fastigheten Vårstavi.
Länsstyrelsen, Kammarkollegiet, JO, revisorsnämnden och Landshövdingen har kontaktats
samt mängder av kommunens politiker. Namninsamlingen Bevara Vårstavi drog igång i
januari och samlade 1000 namn fram till maj då kommunalrådet i Botkyrka, Ebba Östlin, tog
emot den. Namninsamlingen har fortsatt och omfattar nu minst 1200 personer.
Kontakter med massmedia gav genomslag och opinionen emot försäljningsplanerna växte sig
stark. Gruppen Bevara Vårstavi, som består av Gunilla Giertz, Birgitta Mörk, Barbro
Gramén och Anita Widén skickade brev till kulturpersoner och kulturinstitutioner som
betonade värdet av att bevara den unika museala miljön på Vårstavi. Experter från
museivärlden bjöds in av Gunnel Mörkfors och Stiftelsen fick uppmaning från
Nationalmuseum att huset inte kunde säljas förrän inventarierna katalogiserats. Poul Bjerres
hem ska beskrivas som en samling. Stockholms Läns Museum genomförde en antikvarisk
besiktning och kulturmiljöinventering som konstaterar det unika i Vårstavi som välbevarad
helhet. Bevaragruppen anlitade en stiftelseexpert som gett värdefulla råd. Hans arvode
bekostades gemensamt av Grödinge Hembygdsförening och Poul Bjerre Sällskapet.
Medlemmarnas stöd och omvärldens starka engagemang har betytt mycket i det stundtals
tuffa läget, inte minst när stiftelsen presenterade en tidsplan för att tömma huset före
årsskiftet. Som väl är har denna plan inte förverkligats!
Under året har fyra program presenterats för medlemmar och allmänhet:
Lördagen 23 mars inbjöd Poul Bjerre Sällskapet tillsammans med Stiftelsen Vårstavi till ett
gratis heldagssymposium på ABF i Stockholm. Omkring 100 personer deltog. Sällskapet
bidrog genom Suzanne Gieser, fil.dr, till en intressant tillbakablick på psykoterapins historia.
Hennes forskning resulterade i boken Psykoterapins pionjärer kring personer och
betydelsefulla nätverk som arbetade för att sprida psykologi, psykoterapi och psykoanalys.
Poul Bjerre var en av portalfigurerna. Med tiden ledde kunskapsspridningen och praktiken
fram till att en statlig utbildning i psykoterapi kom till stånd 1978. Boken såldes till
vänskapspris och sällskapet delade ut bakgrundsmaterial till deltagarna som även bjöds på
frukt och kaffe.
Fem forskare inom psykoterapi, som under 2010-talet erhållit Stiftelsen Vårstavis
stipendium, presenterade sina projekt. Det var Peter Lilliengren, Markus Jansson-Fröjmark,
My Frankl, Berkeh Nasri samt Fredrik Falkenström. Moderator för det avslutande
panelsamtalet var docent Björn Philips från Stiftelsen Vårstavi.

Symposiet kom till för att stärka banden mellan stiftelse och sällskap precis som den
vintermiddag med fisksoppa på Vårstavi, som sällskapet inbjöd stiftelsen till i januari.
Lördagen 11 maj hölls årsmöte efter samtalet om Anna Lindhagen, hennes bakgrund med
socialt arbete, Borgarhemmet på Fjällgatan, kolonirörelsen och kontakterna med Poul
Bjerre, som Barbro Olsson beskrev.
Lördagen 24 augusti var fokus Ericastiftelsen. Gunnar Carlberg, docent, författare, leg.
psykolog och leg. psykoterapeut berättade om tillkomsten av Ericastiftelsen på 1930-talet
och hur utvecklingen gått vidare från Hanna Bratts första patient till dagens internationellt
kända utbildnings- och forskningsinstitution för barn och unga med psykiska svårigheter.
Lördagen 30 november kunde vi traditionsenligt fira advent på Vårstavi trots höstens
turbulens och hotet om tömning. 50 personer njöt av att ännu en gång uppleva brasrummet
och salongen, där en blek vintersol lyste upp barnen ur Grödinge församlings kör.
Församlingspedagog Maria Frisk ledde sångarna och Ingrid Baumgarts ackompanjerade.
Åhörarna fick ge röst i traditionella julsånger och psalmer och Gunhilds flygel ljöd vackert
under Ingrid Baumgarts skickliga händer.
Öppna visningar har under sommaren arrangerats vid fyra tillfällen, lördag 15 och söndag 16
juni samt lördag 17 och söndag 18 augusti, med totalt ca 70 deltagare.
Flera gruppvisningar var tidigt inbokade. Många ville ta chansen att se huset, trädgården och
parken och höra om Poul Bjerre. Större och mindre grupper samt olika team från media
upplevde den fantastiska miljön och beklagade hotet mot huset.
Snabba intensiva visningar genomfördes för skolbarn från Malmsjö skola i samband med
hembygdsföreningens skoldagar vår och höst.
Övrigt under året: Trädgårdsarbete, utfört av ideella krafter, gav rabatter, buskar och
grusgångar välbehövlig omsorg vid trädgårdsdagar och på fritid. Sällskapets ordförande,
numera ledamot i Stiftelsen, fick även detta år möjlighet att på deltid hyra tjänstebostaden
några månader, vilket underlättat för möten och visningar.
Den starka opinionen från medlemmar och omkringboende samt det goda samarbetet i
gruppen Bevara Vårstavi har stärkt sällskapets ordförande i kontakterna med stiftelsen.
Många förslag till lösningar för att undvika försäljning har presenterats.
Sällskapets ekonomi är mycket god, tack vare nya och trogna medlemmar, intäkter från
visningar, bokförsäljning samt låga ersättningar till föreläsare.
Det nya plusgirokontot med nummer 95 32 59-9 tar emot bidrag för arbetet med att bevara
Vårstavi. Insamlingen var i februari drygt sig 18000 kronor. SWISH direkt till insamlingen
görs på nummer 1236780431.
Glöm inte heller att besöka vår hemsida www.poul.bjerre.org. Där finns länkar till artiklar om
Poul Bjerre och Vårstavi samt aktuell information.
Styrelsen tackar alla för det gångna år och ser fram mot ett spännande 2020. Fler personer
är varmt välkomna att ta aktiv del i arbetet vid sammankomster, visningar och eventuellt
trädgårdsarbete. Och styrelsen mår alltid bra av förstärkning!
Stockholm i mars 2020
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