Rädda Vårstavi!
Vårstavi står inför en ev försäljning till privatbostad med park och inventarier. Med tanke på att både
Grödinge kommun och Botkyrka kommun gynnat Vårstavi högst väsentligt med skattebetalarnas pengar,
vore det moraliskt rätt att låta köpet gå tillbaka till Botkyrka kommun för samma symboliska summa man fick
överta Vårstavi för 1). I synnerhet som Stiftelsen kunnat tillgodogöra sig försäljningen av en Kandinskytavla
för 6,5 milj. kronor. Att göra privatbostad av Vårstavi vore ett effektivt sätt att avskärma
kommuninnevånarna från en av de vackraste och intressantaste platserna i Botkyrka.
Att sälja Vårstavi vore ett stort misstag. Oersättliga värden skulle skingras och ett porträttgalleri med långt
fler än skaparen av Vårstavi, ”själsläkaren” Poul Bjerre skulle försvinna. T ex har en av Sveriges mest
framträdande antinazister haft sin hemvist där. Amelie Posse, startade tisdagsklubben under andra
världskriget, en hemlig antinazistisk rörelse till vilken en rad kända journalister och författare anslöt sig. I
Vårstavihemmet rörde sig under 1900-talets förra hälft kulturpersonligheter av vilka många lämnat spår
efter sig, som exempel kan nämnas Prins Eugen, vän i huset, Kandinsky, Milles och andra kända konstnärer.
Den som föreslår en försäljning av Vårstavi har troligen inte förstått vilka värden som går till spillo genom att
skingra hemmet, det stora värdet ligger just däri att det är en samlad miljö. Vårstavi skulle, tillsammans med
Vasastugan och den trevliga strandparken, bli det besöksmål som i dag fattas i Grödinge. –Ett besöksmål som
inte står Ellen Keys Strand, Hildasholm i Dalarna eller Heidenstams Övralid efter-. Det är en fråga om att
sprida kunskap om och vårda det som döljer sig bakom det höga planket.
Gunilla Giertz, f antikvarie

1) 1970 köpte Grödinge kommun Vårstavi för i dagens penningvärde c:a 1.750 000 kr.
Efter kommunsammanslagningen övergick Vårstavi till Botkyrka kommun som lät köpet gå tillbaka 1977 för
en symbolisk summa. Vårstavi torde vid den tidpunkten varit värt minst 500 000 kr.

