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Malmsjön i oktober. Foto: Linda Odenek 

 

Nya hot mot Vårstavi- sällskapet ber om respit! 
Vid Stiftelsen Vårstavis möte måndag 2 november togs beslut att vända sig till 

mäklare för att finna köpare till fastigheten. Det sker efter att en löftesrik kontakt 

med en betydelsefull spekulant gått i stöpet. 

     Vad var det som hände? Varför kom stiftelsens ordförande Claes Ånstrand 

och Anders Gustafsson, suppleant, aldrig till en förhandling?  

     Kontakten togs redan i slutet på april. Först i mitten av oktober kom det 

chockerande beskedet: Tilltänkt köpare meddelar att de drar sig tillbaka och inte 

längre är spekulant. Avsikten från deras sida var att bevara fastigheten och dess 

inventarier för framtiden. Det vill säga att rädda Vårstavi från att förvandlas till 

privatbostad! 

      En lösning som Poul Bjerre Sällskapet och de 1500 personer i namn-

insamlingen skulle ha applåderat och helhjärtat gett sitt stöd till. 
 

Sällskapets förslag till Stiftelsen: Avvakta i två år! 
I besvikelsen efter beskedet skrev Poul Bjerre Sällskapets styrelse tillsammans 

med gruppen Bevara Vårstavi ett brev. Alla i stiftelsen fick det inför 

styrelsemötet 2 november. I skrivelsen föreslår vi en respit med försäljnings-

planerna under 2021 och 2022. Vi slår fast att stiftelse och sällskap måste enas 



om att samverka mer.  Framtida spekulanter, sponsorer och möjliga partners 

inser då att omsorg om Vårstavi gäller både stiftelse och sällskap. Det finns 

vägar att trots stiftelsens dåliga ekonomi söka andra lösningar än att sälja huset 

och skingra inventarierna. Hela förslaget finns att läsa på Poul Bjerre Sällskapets 

hemsida www.poulbjerre.org  

 

Två trädgårdsvisningar under försommaren 

Intresserade medlemmar i Huddinge-Botkyrka trädgårdsförening lyssnade till föredrag av Barbro 

Gramén och besökte trädgården och parken. Flera av medlemmarna är beredda att på ideell basis 

hjälpa till med att renovera dammen och stenträdgården. Foto: Gunnel Mörkfors 

 

 
Medlemmar i Poul Bjerre Sällskapet i grönskan i stenträdgården där Barbro Gramén guidar. För sin 

uppsats ”En okänd trädgårdsmiljö” fann hon inköpslistor från makarna Bjerres anläggningsarbete 

och beskriver hur de, inspirerade av strömningar i tiden, skapade sin ”lantgård”. Foto: A.Widén 

 

Ljuvliga försommardagar med blommande syren, aklejor, stiliga ormbunkar och 

bräken lockades många att uppleva Poul Bjerres inspirerande trädgård. Barbro 

Gramén berättade om växtligheten och paret Bjerres arbete för att skapa en 

modern trädgård. Trots coronarestriktioner deltog många vid de två utomhus-

programmen: trädgårdsföreningen i Huddinge/Botkyrka som kontaktade Barbro 

G om en visning och en riktad inbjudan till medlemmar i Poul Bjerre Sällskapet. 

 

http://www.poulbjerre.org/


Överraskande fynd utökar Poul Bjerres samling 

 
Tyra Kleen och fem andra starka kvinnor kring 

Poul Bjerre – spännande föreläsningar väntar 
Poul Bjerre Sällskapet satsar stort. Vid olika föreläsningar under 2021 ska sex 

starka kvinnliga personer, på olika sätt i kontakt med Poul Bjerre, skildras. 

Kvinnorna är Ellen Key, Lou Salomé, Amelie Posse, Elin Wägner, Tyra 

Kleen och Anna Lindhagen. I planen ingår att erbjuda de kvalificerade 

föreläsarna rimliga arvoden. Bidrag söks från Botkyrka kommun och 

kulturfonder.  

 

Pappersutskrift av Vårstavis bibliotek klar 

  
Förteckningen ger även inblickar i tidskrifter och småskrifter samt innehåller en 

samling nothäften från epoken kring förra sekelskiftet. En veritabel guldgruva 

för forskare.  

 

En färgstark och intensiv 

nonfigurativ målning av 
Tyra Kleen(1874-1951) är 

det senaste oväntade 

fyndet i Poul Bjerres 
samling på Vårstavi. 

Magnus Bexhed, Uppsala 
Auktion, gjorde fyndet vid 

en försäkringsvärdering i 

september 2020. Den 
hittills okända målningen 

har texten ”Tillkommen på 

skoj” och har Tyra Kleens 

namnteckning. Datering 

saknas. 

 

Äntligen går det att på papper ta del av 

innehållet i det unika biblioteket på 

Vårstavi. I samlingen finns Pouls egna 

böcker inom religion och filosofi samt 

romaner och diktsamlingar med 

dedikation från författaren. Men mycket 

av litteraturen inom psykiatri, psyko-

analys och psykoterapi är ännu inte 

dokumenterad. Böcker som Gunhild 

samlat under sitt liv samt intressanta och 

värdefulla böcker hon ärvt av sin far och 

sin bror Gunnar G:son Wennerberg 

ingår. Självklart återfinns Amelie Posses 

många verk.  

 



  
Här skymtar fr v Claes Ånstrand, Per Eric Mattson, Ami Lönnroth, Birgitta Mörk, Barbro Gramén, Jerk Liljefors 

(dold) och Anita Widén samt Ingegerd Ekstam, Foto: Gunnel Mörkfors 

Brevläsning Carl Milles – Poul Bjerre gav mersmak 
Jerk Liljefors genomförde en andra läsning, nu inomhus och med special-

inbjudna gäster, bland annat från Millesgården. De unga männens intressanta 

brev är värda att fördjupa sig i. Materialet väntar på Kungl. Biblioteket. 
 

Bevara Vårstavi – plusgiro för att samla in pengar  
Insamlingen för framtida kostnader pågår. Extra viktigt nu då Vårstavi åter 

hotas. Plusgirokonto 95 32 59-9. Pengar kan även skickas med SWISH på 

nummer 1236780431. Kontot heter Bevara Vårstavi. Varmt tack!  
 

Medlemsavgift 2021 för Poul Bjerre Sällskapet 
- 150 kr för enskild och 200 kr för personer med samma adress 

- Plusgiro 184 95 73-9. Nya medlemmar betalar avgiften och mejlar namn, 

adress och e-postadress till Anita Widén anita.widen@gmail.com  
 

Coronasäkert adventsfirande på Vårstavi   
Lördag 28 november kl. 13.30: Advent med glögg och allsång på loggian. 

Vi tänder gran, ljusslingor och marschaller och serverar kaffe, glögg och 

tilltugg. Medlemmar välkomna! 80 kr. 
 

PS – skicka aktuell epostadress till anita.widen@gmail.com för att snabbt få aktuell 

information.  På hemsidan www.poulbjerre.org kan ni ta del av inslag från 

Kulturnyheterna, Jungpodden om Poul Bjerre samt sällskapets skrivelser! 

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. Parkeringsplats 

finns omedelbart ner till höger efter rondellen. Öppnas en halvtimme före evenemanget.
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