ÅRSBERETNING 2019
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Året 2019 har været et godt år belægningsmæssigt set. Huset har således været udlejet alle
måneder på nær januar til kunstnere fra Danmark, Sverige, Norge og Island.
BEBOERLISTE:
Årets beboere fordeler sig som følger:
Februar:

Den danske forfatter, Lise Hougaard, var årets første beboer i Gammel
Have. Lise Hougaard så frem til en luftforandring og til at få ro til arbejde
med en lang novelle/korte roman. Det kan bemærkes, at Lise Hougaard i
sin ansøgning nævnte, at hun håbede, at der stadig intet TV var i Gammel
Have.

Marts:

Den danske maler, Bodil M. Lund residerede sammen med Peter Grønne i
Gammel Have denne måned. Bodil M. Lund og Peter Grønne kom fra det
midtjyske Søhøjlandet til det midtfynske mere afdæmpede landskab.

April:

Det danske digter, Bue P. Peitersen, søgte arbejdsro til at fokusere fuldt ud
på den digtsamling, han skrev på. Det fik Bue P. Peitersen i denne
forårsmåned i Gammel Have.

Maj:

I denne måned gæstede den islandske forfatter og oversætter, Magnea J.
Matthiasdóttir, Gammel Have. Magnea J. Matthiasdóttir har en lang række
oversættelser på sit CV, men samtidig også en række egne værker – alt
vidner det om et produktivt liv.
Magnea J. Matthiasdóttir var samtidig vært ved et ”Dagligstuemøde” for
medlemmerne af Gammel Haves Venner. Der blev her samtidig trukket
lod om de bidrag som tidligere beboere har givet hertil.

Juni:

Denne måned bød på et gensyn med Danmark for den islandske forfatter,
oversætter og senere præst med meget mere, Hjörtur Pálsson og hans
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hustru. De havde tidligere tilbragt et år i Bomholts hus på Fanø med mange
gode minder derfra. Der var planer om både færdiggørelse af påbegyndte
arbejder samt oversættelser af Henrik Nordbrandt – en af Hjörtur Pálssons
yndlingsdigtere.
Juli:

Den svenske forfatter, Thomas Kanger, tilbragte sammen med sin familie
denne sommermåned i Gammel Have. Thomas Kanger, der har udgivet
bøger i 11 lande, herunder Danmark, har tilbragt en del af sin barndom i
Danmark og han ville gerne vise sine to mindreårige børn Danmark
samtidig med at han fik mulighed for at arbejde.

August:

Denne måned blev Gammel Have beboet af den norske forfatter og poet,
Torild Wardenær, der siden 1997 har været forfatter på fuld tid. Torild
Wardenær så frem til at kunne afslutte et manuskript og fandt, at naturen
og roen som omgav Gammel Have var perfekt for hende.

September:

Det norske forfatter, Jan Tore Noreng, fik tildelt ophold i denne måned. Det
blev Jan Tore Norengs tredje ophold og han så frem til at skrive en roman.
Det er hidtil blevet til en del børne- og ungdomsbøger samt oversættelse.

Oktober/

Årets sidste 3 måneder blev også beboet af en ”genganger”, nemlig den

November/

svenske forfatter Robert Åsbacka. Sammen med sin familie havde Robert

December:

Åsbacka boet 4 måneder i 1996-97 og igen i sommeren 2009.
Robert Åsbacka har modtaget en række priser og har været indstillet til
Nordisk Råds litteraturpris. Robert Åsbacka så frem til at færdiggøre en
bog, som udspiller sig på baggrund af rigsdagsvalget i efteråret 2018.
Midt i perioden var Roberts Åsbacka vært ved et ”Dagligstuemøde”, hvor
medlemmer af Gammel Haves Venner fik et godt indtryk af Robert
Åsbackas virke
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GENERELLE BEMÆRKNINGER:
2019 blev et ret stille år, hvad angår renovering af huset efter de forudgående års udskiftning af
alle udvendige døre og vinduer og sikring af garagetaget. Det blev dog til lægning af et flot nyt
gulv i køkken og gang samt en række mindre vedligeholdelsesarbejder. Vi benyttede en ledig
periode til skiftet i gulvbelægningen, så den faktiske tomgang blev minimeret.
Vi udgiver 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. Endelig er alle meget velkomne til at følge og støtte os på
Facebook.
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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