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Nyhedsbrev december 2010
Gobelin afsløret i Slagelse
Fredag 17. september deltog Jytta Rasmussen fra Gammel Haves bestyrelse i en begivenhed på Slagelse 
Bibliotek, inviteret af Birthe Bo Sakurai, der sidste vinter boede i Gammel Have. Begivenheden bestod i 
afsløring af en gobelin, som Slagelse Kommune med sponsorstøtte har fået vævet i Frankrig på grundlag 
af et maleri Birthe Bo Sakurai udførte, mens hun boede i Kongegårdens billedkunstnerfribolig i Korsør i 
2006-2007.  Også under opholdet i Gammel Have malede Birthe Bo Sakurai billeder, der kan opvæves 
som gobeliner.

Beboere 
Sommeren har været præget af norske beboere i Gammel Have. Undtagelsen er den danske maler Aage 
Arbjerg Hansen i juni. Dag Sundby (forfatter) har beboet Gammel Have i to perioder, og så har Anna 
Karin Jortveit (forfatter) og Liv Annbjørg Eidhammer (maler m.m.) boet i kunstnerboligen. I denne 
vinter er beboeren Sven Dagnæs Hansen. Sven er musiker (klarinet) og komponist med hang til jazz og 
viser. Han syntes ikke, at han fik gjort nok ved musikken og vil bruge opholdet i Gammel Have til 
fordybelse. Til april flytter den norske forfatter Ståle Botn ind. I maj er der en ledig måned, mens 
Gammel Have allerede nu er udlejet i sommermånederne.

En uventet gave
Til bestyrelsens glæde nyder Gammel Have fortsat bevågenhed hos flere trofaste støtter, deriblandt Fyn-
Langelands Fond, som igen i år har sendt et uansøgt tilskud til kunstnerboligens drift. En stor tak for 
dette og alle de andre bidrag, der letter bestyrelsens arbejde med at sikre Gammel Have som en attraktiv 
og nutidig kunstnerbolig. Aktuelt forestår en udskiftning af sofagruppen i dagligstuen. Til beroligelse, 
hvis nogen skulle nære den bekymring, at bestyrelsen er i færd med at fjerne præget af Margrethe 
Hansens hjem: Det nuværende sofamøblement er anskaffet efter Margrethe Hansens død.

Kommende opgaver
En af de næste større opgaver bliver husets kloakker. Vedvarende lugtgener fra et gulvafløb i bryggerset 
kan være tegn på, at kloakrørene ikke blot trænger til eftersyn, men muligvis også udskiftning. Arbejdet 
ventes gennemført til foråret. På lidt længere sigt har bestyrelsen ønske om at kunne anskaffe mere 
inventar til atelieret og så er den gamle garageport efterhånden tjenlig til udskiftning.

Afmelding af nyhedsbrev
For at forbedre kontakten med tidligere beboere og andre, der interesserer sig for Gammel Have, vil vi 
2-4 gange årligt udsende et nyhedsbrev. Hvis du ikke ønsker at modtage flere, så send en mail om det til 
tk@midtfyn.net og du slettes på vores mailingliste.

Glædelig jul og godt nytår

Hans Peder Hansen og hustru Margrethe Hansens Fond
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