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Året 2014 har været et rimeligt år belægningsmæssigt set. Huset har således været 

udlejet og beboet langt de fleste af årets måneder.  

 

BEBOERLISTE: 

 

Årets beboere fordeler sig som følger: 

 

Januar:  De svenske billedkunstnere, Cecilia Larsson og Håkan Eriksson, var 

årets første beboere. De har begge en række udstillinger bag sig og 

så frem til at få en koncentreret arbejdsperiode. Håkan Eriksson 

var oprindelig jurist, men efter en alvorlig sygdom skiftede hans liv 

retning. 

 

Februar:  Måneden var lejet ud, men vi fik et meget sent afbud, som gjorde, 

at vi desværre ikke kunne nå at finde en anden lejer.  

 

Marts:  Den danske børnebogsforfatter, Mette Egelund Olsen og den 

danske forfatter Margrethe Schmidt, tilbragt en periode i Gammel 

Have. De har begge et ganske omfattende forfatterskab bag sig. 

Deres beboelse viser, at det også er muligt for flere samtidigt at 

opholde sig i Gammel Have. 

 

April:  Den danske billedkunstner, skulptør med meget mere Dorthe 

Wolff Sørensen vendte her tilbage til Gammel Have. Dorthe Wolff 

Sørensen boede også i Gammel Have i begyndelsen af 2013, hvor 

hun bl.a. om atelieret udtalte: ”Det er de bedste forhold, jeg 

nogensinde har haft til mit arbejde”. 

 

Maj:  I denne måned gæstede den danske forfatter, Ole Frøstrup, 

Gammel Have. Ole Frøstrup er oprindelig fra Odense, men har ikke 

boet på Fyn siden han blev student i 1956. Efter en del år som 

journalist debuterede Ole Frøstrup i 1982 som forfatter med 

”Yetiernes sang”. Det er siden blevet til flere end 30 bøger. 

 

  Gammel Haves Venner nød også godt af Ole Frøstrup og hans 

kunst ved et dagligstuearrangement. 



 Juni:  Den svenske billedkunstner, skulptør, grafiker med mere, Tord 

Larsson, genbesøgte denne måned Gammel Have. Tord Larsson 

har udstillet siden begyndelsen af 1980’erne og udført mange 

udsmykningsopgaver, hovedsageligt i Sverige. 

 

Juli:  Den norske forfatter, Øyvind Vågnes, tilbragte sammen med sin 

familie denne solrige måned i Gammel Have. Øyvind Vågnes har 

tidligere fået den norske stats kunstnerstipendium og Nynorsk 

litteraturpris. Opholdet i Gammel Have blev brugt til slutfasen af 

hans seneste roman. Efter opholdet 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 beboet af en gammel bekendt af Gammel Have, 

idet den norske forfatter, Dag Sundby, vendte tilbage til Gammel 

Have. Dag Sundby har været en trofast gæst igennem en del år og 

kunne denne gang nyde en renoveret have. 

 

September:  Den norske børne- og ungdomsbogsforfatter, Jan Tore Noreng, 

brugte bl.a. denne måned til at foretage undersøgelser af den 

danske jernalderhistorie. Baggrunden herfor er hans forfatterskab, 

der foregår i et jernalder-inspireret miljø men samtidig er science 

fiction-fortællinger.  

 

  Det blev også til et meget spændende dagligstuearrangement for 

Gammel Haves Venner, hvor Jan Tore Noreng fortalte om sit liv og 

sit forfatterskab.  

 

Oktober:  Den danske forfatter og gymnasielærer Poul Steiner Jensen 

benyttede denne måned til at arbejde med at udvikle den måde, 

hvorpå historieundervisning kan finde sted.  

 

November/  Disse måneder havde desværre ingen beboere, til dels på grund 

December:  af et lidt sent afbud. 

   

 



 

GENERELLE BEMÆRKNINGER: 

 

2014 blev ud over den daglige drift især præget af den fortsatte omlægning af en del af 

haven, der i mange år havde trængt til en ”overhaling”. Dette har samlet skabt mere lys i 

haven og bedre plads ved indkørslen. 

 

Derudover blev garagens port og dør udskiftet i årets løb, idet det samtidig blev 

besluttet - i første omgang - at udskifte halvdelen af husets vinduer, der er fra huset 

blev bygget, dvs. godt et ½ hundrede år gamle. 

 

I årets løb har vi også arbejdet med en ny hjemmeside samt fortsat udgivelse af 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 


