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Året 2017 har været et godt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet de
fleste af årets måneder til kunstnere fra Danmark, Sverige og Norge.
BEBOERLISTE:
Årets beboere fordeler sig som følger:
Febr./Marts/April:

Den danske arkitekt Niels Edvard Nørgaard Sørensen beboede
Gammel Have årets sidste vintermåned og de første forårsmåneder.
Niels Edvard Nørgaard Sørensen har siden sin afgang som arkitekt
arbejdet

med

grafik,

maleri,

bronze

og

deltaget

i

åbne

arkitektkonkurrencer.
Niels Edvard Nørgaard Sørensen så frem til under sit ophold at finde ro
til fordybelse samt stifte bekendtskab med værksteder indenfor keramik
på bronze på Syd- og Midtfyn.
Maj:

I denne måned gæstede den danske billedkunstner Marianne Tümmler
Gammel Have. Marianne Tümmler ønskede sammen med sin mand at
nyde Fyn, herunder øens museer og natur – og på den baggrund lade
sig inspirere til kunstneriske udfoldelser i atelieret.

Juni:

Denne måned bød på et gensyn med en værdsat tidligere beboer,
nemlig den norske komponist Geir Sundbø. Geir Sundbø har tidligere
modtaget

et stipendium

til

at

komponere

et

stort

værk

for

symfoniorkester.
Det blev nået ved det første ophold i 2013 og igen i 2017 blev de rolige
omgivelser værdsat og udnyttet produktivt.
Juli:

Den norske forfatter Øyvind Vågnes tilbragte denne sommermåned i
Gammel Have. Øyvind Vågnes har tidligere fået den norske stats
kunstnerstipendium og Nynorsk Litteraturpris.
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Opholdet i Gammel Have blev i lighed med et ophold i sommeren 2014
brugt til slutfasen af hans seneste roman. Gammel Have har fået en så
stor plads i Øyvind Vågnes’ liv, at der er søgt om et fornyet ophold i
2020.
August:

Denne måned blev beboet af den norske seniorrådgiver Lisbeth
Andreassen, der ved siden af sit job ved Norges Miljø- og Biovidenskabelige Universitet også arbejder med tekstiltryk mm.
Lisbeth Andreassen har tidligere benyttet andre kunstnerboliger i bl.a.
Danmark og kunne således sammenligne Gammel Haves faciliteter
med tilsvarende kunstnerboligers.

September:

Den svenske maler Berit Bergman søgte og fik igen tildelt ophold i
denne måned. Berit Bergman har tidligere beboet Gammel Have i både
2013 og 2015, så det var et velkendt ansigt, der kunne ses i denne
måned.

Oktober:

Den yngre danske forfatter Christorp Burmeister fik muligheder for at
bebo Gammel Have i denne måned, da der kom et afbud fra en norsk
forfatter. Christorp Burmeister så frem til at være i nærheden af natur og
rolige omgivelser, hvilket Gammel Have så afgjort kan levere.

November:

Den danske skuespiller Sofie Alhøj blev årets sidste beboer i Gammel
Have. Sofie Alhøj er uddannet fra Odense Teaters skuespillerskole i
2015, hun bor i dag i København og kunne tidligere på året opleves i
”Den politiske kandestøber” på Folketeateret.
Ved et godt arrangement i Gammel Haves Venner regi fortalte Sofie
Alhøj levende om sit arbejde med at omdanne den hollandske jøde Etty
Hillesums breve og dagbøger fra årene 1941-1943 til en forestilling i ord
og toner, ”Kærlig hilsen Etty”.
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GENERELLE BEMÆRKNINGER:
2017 blev et stille år, hvad angår renovering af huset efter de forudgående års udskiftning af
alle døre og vinduer. Der er dog blevet indlagt fibernet og desværre har vi også måttet bruge
et større beløb på udskiftning af vandledningen fra målerbrønden til huset.
Vi har fortsat haft stor glæde af den hjemmeside, som med meget velvillig bistand fra et
andet lokalt firma blev etableret i 2015. Hjemmesiden er givet en væsentlig faktor, der har
medvirket til, at vores udlejning i 2017 er gået tilfredsstillende og fortsat tegner godt. Vi
arbejder endvidere med at udbygge hjemmesiden med en kobling til Facebook.
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 fortsat 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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