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Året 2016 har været et særdeles godt år belægningsmæssigt set. Huset har således været
udlejet alle årets måneder til kunstnere fra Danmark, Norge og Island.
BEBOERLISTE:
Årets beboere fordeler sig som følger:
Jan./Febr./Marts

Det islandske ægtepar Anna R. Ingólfsdóttir og Bragi Halldórsson
fortsatte som beboere af Gammel Have i årets første 3 måneder. De
havde begge netop afsluttet deres ”livsjobb” og så frem til at dyrke deres
kunstneriske interesser.

April:

Den danske forfatter Linda Larsen tilbragte denne måned i Gammel
Have. Linda Larsen så frem til at afslutte en roman ”Forsvar for Martha”
om en husmandskone, der fik 15 børn. Romanens Martha er inspireret
af en virkelig person, der boede på Ringeegnen.

Maj:

I denne måned gæstede den norske forfatter June Sommer Strask
Gammel Have. June Sommer Strask arbejdede med en roman om
Anna og Ambrosius Rhodius, der blev dømt æreløse og fængslet på
ubestemt tid for at have beskyldt øvrigheden i Oslo for korruption.

Det blev også til et meget spændende dagligstuearrangement for
Gammel Haves Venner, hvor June Sommer Strask fortalte om sit liv og
sin produktion.
Juni:

Den danske billedkunstner Katrine Würtz Hansen beboede denne
måned Gammel Have sammen med den danske arkitekt Ina Hjorth
Jacobsen. De arbejdede begge sammen med Faaborg-Midtfyns
Kommune på et projekt om forladte facader.

Juli:

Den norske forfatter Jan Tore Noreng tilbragte denne sommermåned i
Gammel Have. Jan Tore Noreng havde tidligere gæstet Gammel Have i
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september 2014, hvor han fik skrevet hovedparten af en bog med titlen
”#alfahann”. Jan Tore Noreng udtalte i sin ansøgning, at uden dette
ophold, var der næppe blevet nogen bog.
August:

Denne måned blev beboet af den danske billedkunstner og illustrator
Stine Reintoft, der bl.a. havde udgivet en malebog for voksne med titlen
”Quiet please – vi tegner”. Stine Reintoft så frem til at få tid til at tegne
og male samt arbejde på sin næste malebog.

September:

Den danske håndbogbinder og billedkunstner Ernst Anders Rasmussen
søgte og fik igen tildelt ophold i denne måned. Meget kort før starten af
sit nye ophold meddelte Ernst Anders Rasmussen desværre afbud pgra.
sygdom. Det lykkedes derfor ikke at få Gammel Have udlejet til anden
side.

Oktober:

Det norske forfatterpar Ingrid Melfald Hafredal og Dan Andersen
benyttede denne måned til at arbejde med færdiggørelse af henholdsvis
en roman ”Harehjerter” og en ny digtsamling. Endvidere arbejde de
begge på en gendigtning af dansk prosa /poesi.

November:

Denne måned beboedes Gammel Have af den danske forsker, forfatter
mv Espen Malling, der så frem til den ro og inspiration, som et ophold i
Gammel Have kunne give. Espen Malling arbejdede bl.a. med et børnebogsprojekt.

December:

Den danske keramiker Ragnhild Dalsgaard Pederen var årets sidste
beboer af Gammel Have. Ragnhild Dalsgaard Pederen så frem til at
prøve at arbejde med nye materialer, herunder voksfigurer til
bronzestøbning i et nyt støberi, som hendes mand netop havde
etableret.

GENERELLE BEMÆRKNINGER:
2016 blev ud over den daglige drift især præget af den fortsatte udskiftning af døre og
vinduer nu i den del af huset, der vender mod nord og øst. Arbejdet blev udført af en lokal
Hans Peter Hansen og Hustru Margrethe Hansens Fond – www.gammelhave.dk – post@gammelhave.dk
Att. advokat Peter Flint Jensen, Torvet 3A, DK- 5750 Ringe – 0045 62 62 39 00

tømrermester til vor fulde tilfredshed.
Derudover har vi haft stor glæde af den hjemmeside, som med meget velvillig bistand fra et
andet lokalt firma blev etableret i 2015. Hjemmesiden fremtræder klart endnu mere
indbydende og har – måske – medvirket til at vores udlejning også i 2016 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. Den kan rekvireres af alle interesserede.
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 - husk at
oplyse navn og adresse.
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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