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Året 2015 har været et særdeles godt år belægningsmæssigt set. Huset har således været
udlejet alle årets måneder til kunstnere fra både Danmark, Sverige, Norge og Island.
BEBOERLISTE:
Årets beboere fordeler sig som følger:
Januar:

Den danske forfatter, Henriette Houth, var årets første beboer. Henriette
Houth er oprindelig uddannet arkitekt, men udgav allerede få uger efter
sin afgangseksamen sin første digtsamling. Siden er det blevet til en
række yderligere udgivelser og oversættelser.

Februar / Marts:

Den norske billedkunstner og scenograf, Jan Steinum, tilbragte disse to
måneder i Gammel Have. Jan Steinum søgte tid til at gøre research og
foretage udflugter for at se kunst og ting af anden kulturel art på Fyn og
omegn.
Det blev også til et meget spændende dagligstuearrangement for
Gammel Haves Venner, hvor Jan Steinum fortalte om sit liv og sin
produktion.

April:

Den danske multikunstner, Eva Carlsen, havde denne gang heldet med
sig efter at have søgt to gange før. Den anden gang blev ikke til noget,
da vi ikke accepterer husdyr og Eva Carlsen netop havde anskaffet sig
en hund, men nu lykkedes det.

Maj:

I denne måned gæstede den danske kunstner, Lise Kjær, Gammel
Have. Lise Kjær er bosiddende i New York, hvor hun arbejder med
video, installationer, alternative fotografiske processer og projektioner af
lys gennem håndlavet glas.

Juni:

Den svenske maler Berit Bergman benyttede denne måned til et
genbesøg. Berit Bergman gæstede første gang Gammel Have i oktober
2013.
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Juli:

Den norske forfatter, Øyvind Vågnes, tilbragte sammen med sin familie
igen denne sommermåned i Gammel Have. Øyvind Vågnes har tidligere
fået den norske stats kunstnerstipendium og Nynorsk litteraturpris. Efter
det første ophold udtalte Øyvind Vågnes bl.a., at de havde haft et
fabelagtigt ophold I Gammel Have og at det er helt fantastisk, at fonden
kan tilbyde kunstnere et sligt sted.

August:

Denne måned blev også beboet af gamle bekendte af Gammel Have,
idet de danske billedkunstnere, Hanne Sie og Joseph Salomon, vendte
tilbage til Gammel Have. Der var samtidig en udstilling af deres værker
på Ringe bibliotek, der gav et godt indtryk af deres produktion.

September:

Den

danske

håndbogbinder

og

billedkunstner,

Ernst

Anders

Rasmussen, søgte og fik ophold i denne måned. Ernst Anders
Rasmussen har tidligere beboet andre kunstnerboliger, bl.a. Fanø BKFhus og Jens Otto Krags hus i Lille Skiveren og ønskede derfor at prøve
en anden landsdel.
Oktober:

Den danske forfatter, Vibeke Bruun Arildsen, benyttede denne måned til
at arbejde på sin femte ungdomsroman ”Da tiøren faldt”. Hun har
tidligere skrevet en nutidig ungdomsroman og tre historiske, der foregår
i henholdsvis 1571 og omkring år 1900.
Det blev også til et interessant dagligstuearrangement for Gammel
Haves Venner, hvor Vibeke Bruun Arildsen fortalte om sit liv og sit
forfatterskab.

November:

Denne måned beboedes Gammel Have af den islandske forfatter og
oversætter, Helgi Már Bardason. Han så frem til den ro og inspiration,
som et ophold i Gammel Have kunne give.

December:

Det islandske ægtepar, Anna R. Ingólfsdóttir og Bragi Halldórsson, var
årets sidste beboere af Gammel Have. De havde begge netop afsluttet
deres ”livsjobb” og så frem til at dyrke deres kunstneriske interesser.
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GENERELLE BEMÆRKNINGER:
2015 blev ud over den daglige drift især præget af udskiftningen af døre og vinduer i den del
af huset, der vender mod syd og vest. Arbejdet blev udført af en lokal tømrermester til vor
fulde tilfredshed.
Derudover har vi fået ny hjemmeside med meget velvillig bistand fra et andet lokalt firma.
Hjemmesiden fremtræder nu endnu mere indbydende og har – måske – medvirket til at
vores udlejning er gået godt og fortsat tegner fint.
Samtidig udgiver vi fortsat et elektronisk nyhedsbrev, således at tidligere beboere og andre
interesserede løbende kan følge med i Gammel Haves forhold. Tilmelding er stadig mulig fra
vor hjemmeside www.gammelhave.dk. Der er ligeledes udarbejdet en folder om Gammel
Have, som alle interesserede kan rekvirere.
Driften af huset kan fortsat vanskeligt lade sig gøre uden støtteforeningen "Gammel Haves
Venner". Støtteforeningen virker som en art kunstforening. For hvert lod a 100 kr. har man
chance for at vinde et værk primært skænket af de kunstnere, der har boet i Gammel Have.
Vi håber, at der fremover stadig vil være mange venner, der vil støtte på denne måde.
Nye kan indmelde sig ved at betale 100 kr. på følgende kontonr. 1551 0003348946.
Også bidragene fra vore trofaste sponsorer: Fyn-Langelands Fond, Den Faberske Fond og
Entreprenør Marius Pedersens Fond har været af afgørende betydning for den daglige drift.
Uden disse tilskud var det ikke muligt at drive Gammel Have, hvorfor der også her skal lyde
en oprigtig tak.
Samtidig skal der lyde en tak til Faaborg-Midtfyn Kommune, der fortsat har bevilget Gammel
Have fritagelse for betaling af grundskyld.
Peter Flint Jensen
Formand
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