Tillæg til Æblebladet
Bogen om Nellemanns Have, af Arnold Andersen
Igennem længere tid har jeg arbejdet på en bog om Nellemanns Have.
Som arbejdet foreligger, er der tale om en meget grundig og gennemgribende
formulering af havens historie, der er ledsaget af omkring 200 billeder, deraf langt de
fleste i farver. Historien begynder, da Nic. Nellemann i 1925 køber et stykke jord til
realisering af sine haveplaner, derefter følger forskellige afsnit om havens
udviklingshistorie. Som Vibeke Nellemann skrev det til mig d. 27/1 14.:
”Jeg er ligesom dig meget lykkelig over, at bogprojektet er kommet så langt, fordi bogen
på så flot måde fortæller historien om generationers stræben efter at gøre haven til
noget særligt og at dele haveoplevelserne med andre. Fra vores families side, men i høj
grad også fra jer lokale havevenners side. Det er en historie, som jeg vurderer som ret
enestående og er stolt af at fortælle om”.
Bogen var oprindeligt bestilt af Nic. Nellemanns Fond og var tænkt ind som en del af
et større projekt i Nellemanns Have. Det er ikke lykkedes Fondsbestyrelsen at skaffe
de nødvendige midler endnu til realisering af dette projekt, og jeg er derfor blevet
fritstillet med hensyn til min bog om Nellemanns Have.
Som bogens forfatter har jeg derfor valgt at søge bogen udgivet på forlaget Nordpress.
Går det, som det skal, kan bogen forventes at være færdig til udgivelse omkring 1. okt.
Uden hjælp går det desværre ikke. Der gøres derfor et nyt forsøg på at skaffe de
nødvendige midler, så bogen om Nellemanns Haves historie kan udgives. Jeg håber
derfor, at mange af Nellemanns Haves Venner vil bakke op om dette projekt og
forudbestille et eksemplar. Interessen er der, og der er glædeligvis allerede flere, der
har givet tilsagn om, at man vil støtte udgivelse af bogen.
Der vil blive søgt fonde i den udstrækning, det lader sig gøre. Og under de vilkår, som
situationen byder, søges der forudbestilt omkring 250 eksemplarer af bogen. Bogens
pris kendes endnu ikke, men som de foreløbige tilbud ligger, vil prisen formentlig ligge
et sted omkring 300,00 kr. Bogen forventes at udkomme i oktober 2014.
Hvis du er interesseret i at forudbestille bogen skal du gøre følgende:
Navn, adresse og telefonnummer mailes til:
Mail: isar@mail.dk
Eller sendes til:
Arnold Andersen, Nejsigvang 11, 9300 Sæby
Forudbetaling af bogen kr. 300, gerne inden 1. maj 2014 indsættes i
Nordjyske Bank, 7420 konto nr.: 1147860
Du vil senere blive orienteret om den endelige pris for bog og forsendelsesudgifter.
På forhånd tak
Arnold Andersen

