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Vårstavi i vinterskrud januari 2021. Foto: Anita Widén

Många frågetecken – hur kan Vårstavi räddas?
Stiftelsens ordförande har nu fått klartecken för att gå vidare med en av
mäklarkontakterna. Hur en försäljning ska gå till och hur snart det blir av är
oklart.
Ett önskemål är att få kontakt med köpare som vill att huset förblir en minnesplats för Poul Bjerre. Med Claes Ånstrands ord: En köpare som värderar husets
historia.
Mäklaren får i uppdrag att söka efter en spekulant med intresse för historien, inte
i första hand vända sig till förmögna privatpersoner. Juridiskt finns inga hinder
för försäljning av huset och inventarierna. Skäl: De är inte skyddade genom Poul
Bjerres syftesparagraf för Stiftelsen Vårstavi. Biblioteket däremot är omgärdat
av skydd.
Poul Bjerre uttryckte i ett protokoll från 1960 vad han önskade för framtiden:
”- Stiftelsen syfte skulle vara att vårda och värna om Vårstavi, dess hus och mark, samt hålla arkiv och
bibliotek i gott skick. - Vårstavi skulle fungera som en klosterliknande plats, där forskare, företrädesvis
psykologer och själsläkare kan få tillfälle till rekreation och studier samt - Vårstavi ska vara en fast
punkt för professor Bjerres andliga kvarlåtenskap och parken fungera som en klosterpark,” (Stiftelsens
protokoll från 1960, undertecknat av Poul Bjerre, 84 år samt dåvarande stiftelseordförande Signe
Henschen)

Två gånger Bjerre
och Milles – en ute
och en i salongen
Det regniga och kyliga vädret 12
september nästan hindrade programmet. Men alla de som
trotsade vädret fick sig en högtidsstund på loggian. En månad
senare fick en liten skara lyssnare
med rejäla avstånd mellan sig
chansen att lyssna inomhus i
salongen. Då läste Jerk Liljefors för andra gången ur brevväxlingen mellan Carl Milles och
Poul Bjerre. Inför köpet av
tomten på Lidingö där Millesgården sedan byggdes rapporterade Poul om hur arbetena
fortskred. Carl vårdade då sin
hälsa i Schweiz. Barbro Gramén
berättade bakgrunden och med
sin skådespelarröst levandegjorde
Jerk Liljefors de unga männens
resonemang. Bjerre var hänförd
över utsikten från platsen. Och
publiken njöt av upplevelsen.

Julgran på loggian och miniadvent

Vårstavi lever trots nedstängningar p g a pandemi och försäljningsplaner. Ett
fåtal firade en stilla advent på loggian med julgran och ljusstjärnor i fönster. När
traditioner får stå tillbaka p g a corona söker vi andra lösningar.

Starka kvinnor kring Poul Bjerre
Föreläsningar under 2021
Ellen Key (1849-1926), författare och samhällsdebattör,
en viktig inspiratör omkring förra sekelskiftet. Den unge
Poul Bjerre brevväxlade med henne och besökte henne i
Europa samt senare tillsammans med Gunhild på Strand
vid Vättern. Hedda Jansson, doktorand, tidigare aktiv på
Strand, berättar. Söndag 11 april kl. 14, Vasastugan.
Lou Salomé (1861-1937), inflytelserik, originell
författare, god vän till Ellen Key, mötte Poul Bjerre första
gången på Strand. De inledde en kärleksrelation, som drabbade Poul och Gunhild mer än Lou, känd för sina förhållanden med bl a Nietzsche och Rilke. Poul introducerade henne i kretsen kring Freud. Professor Ebba WittBrattström berättar. Söndag 25 april kl. 14 i Vasastugan.
Amelie Posse (1884-1957), dotter till Gunhild, författare
och samhällsdebattör. Hennes memoarer var storsäljare och
som initiativtagare och motor i Tisdagsklubben samlade
hon anti-nazister och aktiv med flyktinghjälp. Nils Johan
Tjärnlund, författare och vetenskapsjournalist, berättar.
Söndag 30 maj kl. 14 i Vasastugan.
Elin Wägner (1889-1946), författare, journalist och
fredsaktivist, mötte Poul Bjerre i samband med fredsarbetet
under första världskriget då båda deltog i en konferens i
Haag. Hennes tidigare make John Landquist skrev en bok
om Bjerre. Ulrika Knutson, författare och journalist,
berättar. Söndag 19 september kl. 14 i Vasastugan.
Tyra Kleen (1874-1951), konstnär, teosof, resenär, var en
av de kvinnliga konstnärerna kring förra sekelskiftet.
Hennes teckningar av rituella danser på Bali återges i
Mûdras. Ett dedicerat exemplar finns i Pouls bibliotek och
en målning av henne har återfunnits på Vårstavi. Karin
Ström Lehander, doktorand och konstvetare berättar.
Söndag 3 oktober kl.14 i Vasastugan.
Anna Lindhagen (1870-1941), pionjär och politiker,
akriv bl a för kolonirörelsen, konsulterade Bjerre som
läkare och kom att bli en god vän till honom hela livet. De
samarbetade i flera projekt. Suzanne Lindhagen,
antikvarie och släkting, skriver en biografi och berättar nu
om Anna. Söndag 14 november kl.14 i Vasastugan.

Medlemsavgifter för 2021
Medlemsavgiften är fortfarande 150 kr för enskild och 200 kr för personer
med samma adress. Betala till plusgiro 184 95 73-9..
Nya medlemmar Betala avgiften och 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

Program på Vårstavi / annan lokal under 2021
Osäkerhet om coronarestriktioner och stiftelsens försäljningsplaner gör att vi
förbehåller oss rätten att ändra eller stryka program.
Föreläsningsserien Starka kvinnor kring Poul Bjerre:
• Söndagar kl. 14. Ellen Key 11/4, Lou Salomé 25/4, Amelie Posse
30/5, Elin Wägner 19/5, Tyra Kleen 3/10, Anna Lindhagen 14/11.
• Plats: Vasastugan. Följs av kaffe på Vårstavi och visning för
intresserade. Entré 100 kr för medlemmar, övriga 120 kr. Hela
serien 500 kr/medlemmar och 600 kr/övriga.
• Obligatorisk föranmälan till info@poulbjerre.org
• Föreläsningarna dokumenteras på video och kan streamas.
• Serien genomförs med bidrag från Kreativa fonden i Botkyrka.

Trädgården: Om möjligt: Lördag 17 april, fredag 28 maj från kl. 10
Visningar: Om möjligt: Lördag 29 maj och söndag 13 juni kl. 14.
PS – med en fungerande epostadress till anita.widen@gmail.com kan medlemmarna
snabbt få information om aktuella händelser, ändringar och övrigt! Eventuella nyheter
publiceras ofta på hemsidan www.poulbjerre.org

Vårstavi och Vasastugan, Nynäsvägen 4 i Vårsta ca 200 m 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.
Parkeringsplats finns omedelbart ner till höger efter rondellen.
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