
Kære venner!
Det er en stor glæde at være i Gamleby idag til starten af Kulturhamn Gamleby   --- et kulturelt åndehul som ikke kun skal 
baseres på skibe og skibsbygning , men også omfatte Musik - teater - film m.m. samt innovativ brug af materialet træ i 
fremtidige konstruktioner.
 
Med mig har jeg fra 3 kulturhavne i europa varme hilsner samt ønsker om en positiv fremtid med samarbejde imellem 
kulturhavnene. En intereuropæisk kultur-udveksling!
 
Den første er fra Kulturhavn "De Hoop" i byen Workum i Friesland, som drives af en stiftelse.
Man har et værft som drives af unge folk der tager sig af reparation og vedligehold af træskibe af enhver art.
I deres havnebassin kan man frit besøge og betragte diverse traditionelle fartøjer.
Tilknyttet stedet er en teater, film og musik gruppe som arrangerer forestillinger i værftets byggehal.
Der er lavet en bog om deres arbejder som overrækkes til Kulturhavn Gamleby.
Endvidere er i kulturhavnen i Friesland tilknyttet en billedskærer som foruden at lave sine egne skulpturer også laver 
restaurering samt en og to ugers kurser for for alle med interesse for denne kunst art  --- også har man et innovativt værksted 
som blandt andet med støtte fra region Friesland og private har udviklet en vedligeholdelse fri træbåt med EL- motor for at 
undgå olieforurening i kanaler og søer.
Alt i alt har denne kulturhavn en ikke ringe betydning for byens image og turisme.
Stiftelsens leder Miks van Schelven, Kulturhavn "De Hoop" i Friesland ser frem til et samarbejde med Kulturhamn Gamleby!!
 
Den anden hilsen kommer fra Søfartsbyen Marstal i Danmark!
Marstal søfarts museum - et af de fineste i landet - har netop modtaget 16 mill. kroner fra fonde, stat og kommune til 
genetablering af den gamle byggebedding "Eriksens Plads" som bliver en forlængelse af museets samlinger som frit kan 
besøges af enhver.  Man kan allerede idag betragte en delvist spanterejst skonnert på pladsen.
Endvidere kan jeg nævne at der i ugen der kommer er inviteret til int. dragspil festival med deltagelse fra mange lande - også 
Sverige!  - En af de mange kulturaktiviteter på stedet!
Erik Kromann - leder af marstal søfartsmuseum sender lykønskning til Kulturhamn Gamleby med håbet om fremtidigt 
samarbejde!!
 
Den tredie hilsen til Kulturhamn Gamleby kommer fra Kulturhamn Ærøskøbing!
Fonde, stat og komune har afsat 21 mill. kroner til renovering af den eksisterende slip samt til genopbygning af værftet.
Kulturhavn Ærøskøbing koncentrer sig om bevaring af ældre stålskibs byggeteknik - jern-nitning.
Når slipen er klar til brug - og der mangler ikke meget -  tages Ång- paketten som ejes af stiftelsen Kulturhavn Ærøskøbing på 
land for at blive bragt tilbage til sit oprindelige udseende - incl. ångmaskine!!
Endvidere driver Kulturhavn Ærøskøbing 3-mast skonnert "Fylla" som besejler vore farvande med skoler og natur-elskere.
På længere sigt vil i Kulturhavn Ærøskøbing - i lighed med de andre her nævnte kulturhavne - blive arangeret udstillinger , 
teater og musik samt gives unge en mulighed for meningsfyldt arbejde og uddannelse.
Kulturhavn Ærøskøbing er også en yderst vigtig aktivitet for turisme med kvalitet.
 Direktør Christian Albertsen sender i lighed med de øvrige deres lykønskning til Kulturhamn Gamleby med håb om fremtidigt  
samarbejde!
 
KUTURHAMN GAMLEBY ER IKKE ENSOM I SINE BESTÆBELSER PÅ AT SKABE ET RUM FOR KULTUR AF ENHVER ART - 
MENNESKET TILGODE!!
 
Med de bedstre ønsker for fremtiden!
Det har været mig en fornøjelse at kunne være medvirkende til at knytte disse bånd!
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