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Året  2020 har været  et  godt  år belægningsmæssigt  set.  Huset  har således været  udlejet  alle

måneder  til  kunstnere  fra  især  Danmark,  Sverige,  Norge  og  Island.  Desværre  måtte  marts

måneds svenske kunstner melde pas på grund af Corona-pandemien, ligesom vi måtte finde

alternative  –  danske  -  løsninger  de  følgende  måneder.  De  fleste  af  de  kunstnere,  der  blev

forhindret i at komme, har vi fundet plads til på et senere tidspunkt. 

BEBOERLISTE:

Årets beboere fordeler sig som følger:

Januar: Den svenske psykolog og forfatter, Anette Utterbäck, var årets første beboer

i Gammel Have. Anette Utterbäck har for det meste arbejdet som psykolog

men også udgivet 2 bøger. Formålet med opholdet var at skrive endnu en

bog inden for psykologi, men nu i grænselandet mellem fagbog og skøn-

litteratur. 

Februar: Denne måneds beboere var de norske forfattere Hildegunn Dale og Marte

Huke. Da har begge udgivet en række bøger og søgte Gammel Have for at

hente inspiration i et naturnært miljø og få tid og ro til at samle trådene i

startfasen af deres forskellige nye skriveprojekter.

Marts: Her skulle den svenske dokumentarist, Cecilie Josefson, have nydt nogle

uger  i  Gammel  Have,  men  som  nævnt  ovenfor  forhindrede  Corona-

pandemien dette.  

April: Det  danske fløjtenist  Sofia Kayaya og den ligeledes  danske skuespiller,

Thomas Nielsen, trådte til med kort varsel, da de - nu som forfatterteam -

søgte et ”kunstner refugium”, hvor de i en længere periode kunne fordybe

sig med at skrive på deres projekt ”Kolonihavehuset”.

Hans Peter Hansen og Hustru Margrethe Hansens Fond – www.gammelhave.dk – post@gammelhave.dk
Att. Peter Flint Jensen, Vestergade 13, DK- 5750 Ringe – 0045 20 23 39 70 – pfj@pfj.dk

mailto:post@gammelhave.dk
http://www.gammelhave.dk/


Da vi pgra. Corona desværre ikke kunne gennemføre en ”Gammel Haves

Venner aften” modtog bestyrelsen i stedet en rigtig god videohilsen.

Maj: I denne måned gæstede den danske billedkunstner, fotograf og forfatter,

Suste Bonnén Gammel Have. Suste Bonnén har siden 1980’erne udgivet en

række fotoserier ligesom det siden 2003 er blevet til en række bøger.

Juni: Endnu  en  dansker  tog  denne  måned  ophold  i  Gammel  Have,  nemlig

sangskriveren og musikeren, Mona Selma Højsted Linderoth, der også er

aktiv som skuespiller. Opholdet blev brugt til at arbejde på et album, der

iscenesætter stage-personen Mona Qi. 

Juli: Denne måned bød på et gensyn med Danmark for den norske forfatter,

Øyvind Vågnes med familie. Øyvind Vågnes opholdt sig både i 2014 og

2017 i Gammel Have og søgte allerede i 2018 om endnu et ophold.

August: Denne måned blev Gammel Have også beboet af en gammel kending af

Gammel  Have,  nemlig  den  danske  billedkunstner  og  illustrator  Stine

Reintoft. De forrige ophold fandt sted i 2016 og 2018 og der ses frem til et

yderligere ophold i 2022. 

 September: Da det islandske kunstnerpar; Heidi Strand og Mathias Kristiansen, igen

søgte ophold i Gammel Have nu med begrundelsen: ”Heidi og jeg har kun

gode minder fra Gammel Have”, var det ikke svært at imødekomme dem.  

Oktober: Den  danske  forfatter,  Maja  Swiderska,  nød  denne  måned  et  ophold  i

Gammel Have. Maja Swiderska har skrevet bøger om migration, flugt og

ensomhed samt været aktiv på mange andre fronter. 

Nov./December Årets  sidste  2  måneder  blev  beboet  af  Corinne  Fankhauser,  der  er
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schweizisk agronom og forfatter og som selv voksede op på en gård i den

franske del af Schweiz. Da vi fandt, at Corinne Fankhauser og Gammel

Haves  stifter,  Margrethe  Hansen,  havde  mange  ligheds-

punkter/fællesinteresser,  valgte  vi  lidt  utraditionelt  at  imødekomme

ansøgningen.

GENERELLE BEMÆRKNINGER:

2020 blev også et ret stille år, hvad angår renovering af huset efter de forudgående års større

arbejder.  Det  blev  dog  til  maling  af  især  køkkenet  samt  en  række  mindre

vedligeholdelsesarbejder. Vi benyttede en ledig periode til malingen af køkkenet, så den faktiske

tomgang blev minimeret. 

Efter mange års god indsats meddelte vor havemand, Knud Pedersen, at han stoppede. Både vi i

bestyrelsen og ikke mindst de mange beboere har nydt godt af Knuds indsats og behagelige

væsen. Der er heldigvis fundet en god afløser i Erik Knudsen, der har den fordel at bo tæt ved.

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 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,  Den  Faberske  Fond,  Fyn-Langelands  Fond  og
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Entreprenør Marius Pedersens Fond, har været af helt afgørende betydning for den daglige drift.

Samtidig har Lunde Brand ydet os en ekstraordinær støtte. 

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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