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Hedersmedlemmar: Ulla Sjöström och Folke Larsson
Årsmöte hölls 2020-05-16
Som så mycket annat detta år präglades även årsmötet av pandemin. Några påpälsade satt
ute på loggian där dörren in till salongen stod öppen, trots den bistra majdagen. Övriga satt
inomhus, utspridda i salongen. Ett njutbart program på flygeln framfördes av Anna Strååt
och en riktig Vårstavikändis, poeten Ylva Eggehorn, berättade och läste dikter, delvis
inspirerade av trädgården och parken.
Årsmötet leddes med sedvanlig precision av Birgitta Mörk. Sällskapets nye revisor Lennart
Petersson redogjorde för den ekonomiska ställningen (god) och medlen på det nystartade
plusgirokontot Bevara Vårstavi.
Vid tidpunkten för årsmötet rådde stor förväntan över en än så länge hemlig intressent med
ambitionen att se till att Vårstavi bevaras.
Styrelsen har sammanträtt vid 12 tillfällen under året inklusive ett konstituerande möte.
Årets många ställningstaganden har krävt aktivitet av styrelsen. De flesta mötena har hållits
på Vårstavi då några i styrelsen kunnat delta på telefon. Några möten har genomförts helt
digitalt. Underhandskontakter per mejl och per telefon har underlättat arbetet. Styrelsen har
präglats av starkt engagemang och kreativitet och nya samarbeten har uppstått.
Fyra nyhetsbrev har skickats ut till medlemmarna samt ett extra nyhetsbrev efter årsmötet
som endast gick till medlemmar med e-post. Ett 40-tal medlemmar får alltid breven med
vanlig post och två gånger per år skickas det tryckta nyhetsbrevet ut till samtliga. Inför
programmen och inte minst vid inställda program har påminnelse gått ut per e-post till
medlemmar med aktuell e-postadress.

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 2020-12-31
114 personer.
2020, coronarestriktioner och arbetet för att bevara Vårstavi
Poul Bjerre Sällskapets la upp ett ambitiöst program för våren. Vi hann uppleva en trevlig
lördagseftermiddag då Barbro Gramén berättade om sin forskning om Vårstavis tillkomst,
fint dokumenterad i skriften En okänd trädgårdsmiljö. Skådespelaren Jerk Liljefors från
Vretaberg var inbokad för att läsa brevväxlingen mellan Carl Milles och Poul Bjerre i mars
och vi bad Ingvar Bengtsson berätta om S:t Lukasstiftelsens historia i april. Till årsmötet
engagerades Ylva Eggehorn, som tyvärr varit sjuk vid advent. Hon bad sin tidigare
skolkamrat Anna Strååt stå för pianospelet.
Allt var frid och fröjd, ett flertal offentliga visningar och några gruppvisningar var
planerade samt några dagar avsatta för trädgårdsarbete. Så kom pandemin och vi tvangs
avboka!
Samtidigt fortsatte Stiftelsen Vårstavi sina förberedelser för försäljning av huset. Uppsala
Auktionskammare fick uppdrag att eventuellt auktionera ut inventarierna och någon ansåg
att huset borde annonseras ut redan i maj. Då kom en glädjande och överraskande
vändpunkt.
Sällskapets ordförande kontaktades i april och informerade om Poul Bjerre Sällskapets
och Stiftelsen Vårstavis stadgar och historia. Kontakt etablerades med den intressanta
stiftelsen och Claes Ånstrand, ordförande i Stiftelsen Vårstavi, fick möjlighet att visa huset,
trädgården och parken. Björn Philips, docent i psykologi och ledamot i stiftelsen, beskrev
satsningen på psykoterapiforskning. Allt såg mycket lovande ut. Sommaren gick med
förväntan om förhandlingar och besked både från Stiftelsen Vårstavi om pågående
diskussioner med den löftesrika kontakten.
Besvikelsen blev stor när någon vecka in i oktober den tilltänkte köparen bestämde sig
för att dra sig ur. Fortfarande är det oklart vad som faktiskt var avgörande.
Gruppen Bevara Vårstavi, som består av Gunilla Giertz, Birgitta Mörk, Barbro Gramén
och Anita Widén har fortsatt sitt lobbyarbete, förstärkta av många andra, medlemmar i
sällskapet och utomstående. Ett förslag som presenterats för Stiftelsen Vårstavi gällde en
insamlingsstiftelse som skulle få överta hus och inventarier; en bättre lösning än att skapa
en minnesplats för Poul Bjerre på ett annat ställe, ansåg Poul Bjerre Sällskapet. Detta
föranledde stiftelsen att kontakta sakkunniga på stiftelseområdet. En utredning som inte
gav särskilt tydliga svar presenterades under våren.
I november formulerade Poul Bjerre Sällskapet ett brev till stiftelsen med önskan att
avvakta med försäljningen under två år för att söka andra sponsorer/köpare/donatorer.
Önskan var också ökad samverkan stiftelse/sällskap, något som stadgas och finns beskrivet i
kommunikation med Länsstyrelsen redan 2007.
I skrivande stund, februari 2021, finns inget besked från stiftelsens ordförande om hur
kontakterna med det utvalda mäklarföretaget utvecklats.
Under året har tyvärr endast fyra program kunnat genomföras.
Lördagen 29 februari framträdde Barbro Gramén och berättade om Vårstavis historia. 23
personer kunde lyssna.
Lördagen 16 maj berättade Ylva Eggehorn livfullt om sitt skrivande och läste dikter, många
kring upplevelser som stipendiat på Vårstavi. Anna Strååt spelade flera fina små stycken på
flygeln som klingade vackert, både i salongen och ute på loggian.

Lördag 13 juni ordnade vi en trädgårdsvisning med Barbro Gramén som guide, just som
försommarblommorna var som vackrast.
Lördagen29 augusti samlades några på loggian där vi kunde höra gitarristen Joe Kato spela
spanskt och latinamerikanskt i meditativ stil. Vädret var inte det bästa men flera vandrade
runt i parken där sällskapets styrelse placerat ut ett tjugotal inplastade kopior av Jan Brazdas
teckningar till Poul Bjerres 70-årsfirande. Teckningarna fick sedan hänga kvar över
sommaren och många tog tillfället i akt för att på promenad på coronavänligt sätt ta del av
karikatyrerna och medföljande texter, en gång författade av Björn Sahlin, tidigare intendent
på Vårstavi.
Lördag 17 oktober, också en dag med regn och kyla, kom äntligen tillfället att lyssna på Jerk
Liljefors, när han på loggian under tak läste delar av brevväxlingen mellan de goda vännerna
Carl Milles och Poul Bjerre.
Lördag 28 november fick adventsfirandet ställas in sedan den andra vågen av pandemin
slagit till.
Öppna visningar planerades för våren men fick ställas in. Två genomfördes under hösten.
P g a coronarestriktioner anslöt inte så många men de som kom var desto mer intresserade.
Huset, dess historia och speciella atmosfär har förmågan att fascinera och förtrolla. Nu
hoppas vi bara att stiftelsens majoritet vågar tänka om och backa från försäljningsplanerna!
Övrigt under året: Trädgårdsarbete har samlat ett trevligt och arbetsamt gäng både på våren
och på hösten. Kronan på verket var när ett antal personer gick loss med motorsågar, sågar
och grensaxar på en skog av förvuxna häggar bakom vedboden. Ett lovande samarbete!
Sällskapets ordförande, även ledamot i Stiftelsen, fick ännu en sommar på deltid hyra
tjänstebostaden, en vinst för alla inblandade.
Sällskapets ekonomi är mycket god, tack vare nya och trogna medlemmar, intäkter från
visningar, bokförsäljning samt låga ersättningar till föreläsare.
Plusgirokontot med nummer 95 32 59-9 tar fortfarande emot bidrag för arbetet med att
bevara Vårstavi. Insamlingen var nu i februari 23 795 kr. 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 detta speciella år med många inskränkningar som vi nu lämnat
bakom oss. Pandemi råder fortfarande, vaccin är på gång men vi ser fram emot att få mötas
igen, antingen det blir ”live” vid de kommande föreläsningarna ”Starka kvinnor kring Poul
Bjerre” eller om vi hänvisas till digitalt tittande via länk.
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