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Nyhedsbrev december 2019
Velbesøgt dagligstuemøde 
Omkring 15 gæster fyldte dagligstuen i Gammel Have, da vennekredsen mandag 4. november havde 
arrangeret en aften med husets beboer i efteråret, den finlands-svenske forfatter Robert Åsbacka. Det 
var faktisk tredje gang, at Robert Åsbacka boede i Gammel Have, og det er måske lidt kuriøst, at mens 
han har fundet god arbejdsro i det midtfynske, så er der endnu ikke noget forlag, der har udgivet en 
dansk oversættelse, selv om han har adskillige romaner bag sig og en gang har været nomineret til 
Nordisk Råds Litteraturpris. Ved dagligstuemødet fortalte Robert Åsbacka om den roman, han arbejder 
med for tiden. Handlingen udspiller sig efter det svenske rigsdagsvalg i 2018, og politik spiller en rolle, 
men på den kommunale scene. Over kaffen blev det en samtale om tilværelsen som forfatter, hvor 
inspirationen kommer fra og hvordan det er at arbejde så længe med en bog, at man må skære 100 sider
bort for at få den gjort moden til udgivelse.  

Udlejning tegner godt
På nuværende tidspunkt er halvdelen af året 2020 udlejet, så det lover godt. De næste ledige måneder er
april og maj. Til januar overtager den svenske psykolog og forfatter Anette Utterbäck Gammel Have 
efter Robert Åsbacka.

Tak for støtten
Her sidst på året er der grund til at takke for den støtte og opbakning fonden modtager fra mange sider. 
Det gælder den lokale presse for løbende omtale af aktiviteter i kunstnerboligen. Det gælder Faaborg-
Midtfyn Kommune. Det gælder Den Faberske Fond, Fyn-Langelands Fond og Entreprenør Marius 
Pedersens Fond for igen i år at bidrage rundhåndet til driften. Og det gælder ikke mindst alle i 
støttekredsen Gammel Haves Venner, som er med til at give kunstnerboligen en folkelig forankring i 
Margrethe Hansens ånd.
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