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Fler glada parkarbetare kan bidra onsdag 28 september och torsdag 11 maj. Se programfoldern. Bilden
från september 2020 visar fr v Gunnel Mörkfors, Lennart Petersson, Gunilla Carlsson, Kerstin Nyberg
och Birgitta Mörk samt Spiken. Häggsnår på Vårstavi sågades och röjdes. Foto: A. Widén

Poul Bjerres park står i centrum både höst och vår
Välkomna att ta del av vårt ambitiösa program för hösten 2022 och våren 2023. Vi
lyfter blicken från fastigheten Vårstavi, vars öde fortfarande är ovisst. I stället kliver
vi ut i naturen runt Bjerres forna hem.
Programmen undersöker hur idealet för trädgårdar och parker utformades i början av
1900-talet. Sen går vi in på nutida forskning om hur natur och naturupplevelser
inverkar på psyke och välbefinnande.
Vi börjar med en gratis parkvisning onsdag 14 september under ledning av Åsa
Wilke, trädgårdsarkitekten som gjort en vårdplan för Vårstavis park och trädgård.

Oklart läge om Vårstavi – inget beslut ännu
Förvaltningsrätten har ännu inte – den 21 augusti - lämnat besked om ifall
paragrafändringen går tillbaka till länsstyrelsen och förs in i paragraf 4 i stadgarna
för Stiftelsen Vårstavi. Inte heller har stiftelsen meddelat om det finns några
intressenter som väntar på besked om det är möjligt att köpa huset.

Kommunens kulturstipendium delas ut 28 augusti
Anita Widén, ordförande i Poul Bjerre Sällskapet, tilldelas Botkyrka kommuns
kulturstipendium för 2022. Hon delar med Taina Virta, som arbetar för kommunens
finskspråkiga medborgare. Stipendieutdelningen sker kl. 13.00 söndag 28 augusti i
Hågelby under festivalen ”Vi är Botkyrka”. Stipendiesumman blir 15 000 kr vardera.
Stort tack till kultur- och fritidsnämnden samt Grödinge hembygdsförening som
nominerat!

Prins Eugen – sist ut bland vårens konstnärer
Prins Eugens vackra pastell Popplarna
på Sundbyholm var en gåva till
Gunhild Posse efter att prinsen hört sin
barndoms lekkamrat sjunga i vuxen
ålder. Tavlan hänger ännu kvar i
Brasrummet på Vårstavi.
Anna Meister, arkivarie och
bibliotekarie på Waldemarsudde, gav
åhörarna en fin inblick i målarprinsens
liv och konstnärskap. Att tronföljden
var säkrad genom blivande Gustaf Vs
söner bidrog till att mamma drottning
Sophia stöttade honom i att utveckla
sin konstnärlighet och att få lov att
förkovra sig i Paris.
Prinsen har fått stort erkännande som
naturmålare. Han placeras in bland
sina generationskamrater Carl Larsson,
Richard Bergh, Oscar Björk, Hanna
Anna Meister medverkar i flera böcker
och Georg Pauli med flera som alla är
om prins Eugen och ansvarar för
Opinionsmötet
och på
representerade
i hans samling
utställningar mm. Foto: A.W.
Waldemarsudde.
Det är främst som naturmålare prinsen
Fortsatt förtroende vid årsmötet i maj
Välbesökt årsmöte inleddes med pianospel av Vårstabon Mats Nilsson som
underhöll med klassiska visor och melodier. Hela styrelsen ställde upp till omval.
Birgitta Mörk skötte förhandlingarna med stor säkerhet. Varmt tack till alla som
bidrog till arbetet denna dag och hela föregående år!

Om värdet av kulturarv – Lars Sjöberg
på Vårstavi den 15 juni
En mästare i konsten att rädda och restaurera äldre
värdefulla hus – det är Lars Sjöberg, 81 år. Han
såg sig omkring med uppskattande blick när han
visades runt på Vårstavi. Lars Sjöberg värnar om
att öka kunskapen om arkitektur, möbler, tyger och
tapeter från svenskt 1700-tal och det hantverkskunnande som krävs. Nio hus och en kyrka har han
köpt och restaurerat. Tillsammans med sin fru
Ursula skildras arbetet i flera böcker. Intresset var
stort när vi tog plats i Vasastugan för hans föredrag
där han beskrev sina hus samt gav oss stöd och
uppskattning för arbetet för att bevara Vårstavi.
Dokumenterat för framtiden - Gunnar G:son-samlingen

Glad samling runt Bjerres Ångest – från v Jennifers dotter, Jennifer O. Thorsén, Magnus Palm,
Markus Dimdal och Göran Bratt i den spirande försommargrönskan. Foto: A. Widén

En gedigen och omfattande dokumentation med närfotografering och skanning
av original har genomförts under sommaren. Det är Göran Bratt, Magnus
Palm och Markus Dimdal, tre samlare av art nouveau-föremål, stilen som också
kallas jugend, som gick igenom Wennerbergs samling på Vårstsavi. Tillsammans
med fotografen och formgivaren Jennifer O. Thorsén ägnade de en och en halv
dag åt föremål, tavlor och skissböcker, gjorda av Gunnar G:son, samt böcker i

biblioteket som tillhört honom. Gruppen har redan producerat böcker om egna
och andras samlingar. Deras plan är en biografi över Gunnar G:son Wennerberg.
Redan i höst visar de delar av sina samlingar på Hallwylska museet i Stockholm.
Mästare på trädgårdar delar med sig av sin kunskap
Eftersom parken på udden tillhör Botkyrka kommun ägnar vi våra kommande
program åt den. Det sker i samarbete med Grödinge Hembygdsförening.
Alternativa lokaler för föreläsningarna ifall Vårstavi är stängt är Vasastugan
respektive Kyrkans hus. Läs mer i programfoldern som bifogas!

Höstens datum:
Parkvisning med Åsa Wilke. Gratis!
Onsdag 14 september kl. 17.30. Samling på gården Nynäsvägen 4.
Historiska spår i parken med Karin Eliasson
Föreläsning söndag 25 september kl. 14.00. 150 kr/120 kr medlemmar.
Buskbeskärning i parken med Kirsti Larsen. Gratis!
Onsdag 28 september från kl. 16.00. Ta gärna med verktyg och fika!
Läkande trädgårdar i tiden med Åsa Ottosson
Föreläsning söndag 23 oktober kl. 14.00. 150 kr/120 kr medlemmar.
Naturnära rehabilitering med Elisabeth G. Wahlgren
Föreläsning söndag 13 november kl. 14.00. 150 kr/120 kr medlemmar.
I serien ingår också två föreläsningar våren 2023. Hela föreläsningsserien
kostar 600 kronor, medlemmar 500 kronor. Betala till plusgiro 184 95 73-9
eller SWISH till 1236780431.
Anmälan: Mejl till kassören Maria Mittjas, mariamittjas@hotmail.com. Eller i
brev till Poul Bjerre Sällskapet c/o Mittjas, Pepparvägen 3, lgh 1705, 123 56
Farsta. Förhandsbokade har företräde till föreläsningarna. Lämna mejladress eller
telefon för eventuella ändringar av programmet!
Information kommer
Poul Bjerre Sällskapets medlemmar som har epost får information när beslutet i
förvaltningsrätten kommer. Samt om det händer något viktigt angående
försäljning av fastigheten.
Kontot Bevara Vårstavi öppet för påfyllning!
Vårt konto för juridisk hjälp kan behöva förstärkning. Alla bidrag välkomna till
Bevarakontot: Plusgiro 95 32 59-9 eller SWISH till 1236780431: TACK!
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