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udstilling, men i den konkrete udstillings-
sammenhæng er det udbyttet i form af bil-
leder af de fem kunstnere, taget med en linse 
fremstillet af Mette Colberg, der viser at dette 
arbejde er en del af fællesskabet.
Meget spændende og ny i sin tilgang til glas 
er de arbejder, som Sally Xenia Christensen 
har lavet med udgangspunkt i de lydsving-
ninger, som de enkelte personer i fællesska-
bet sætter i gang med deres stemmer, når de 
hver især udtaler værkstedets navn. Teknik-
ken kan benyttes i andre sammenhænge, 
men er i denne sammenhæng primært be-
nyttet til at vise forskellene mellem de fem 
kunstnere alene gennem deres stemmers af-
tegning i glasfi gurer. 
Pernille Braun har udover en abstrakt ”plan” 
af værkstedet, - udarbejdet i træ, lavet fi gurer 
som kendetegner de fem piger. Figurerne er 
interessante, og dette projekt sammen med 
de øvrige viser, at udstillingens integrerede 
hele er en kraftpræstation, som i en vis grad 
er lykkes for de fem kunstnere – men spørgs-
målet er, om præstationen slår til i formid-
lingen.
En ganske anden form for kraftpræstation er 
udstillingen Gemt men ikke Glemt, præsta-
tionen består i, at det er lykkedes at få vist 
137 arbejder fra museets samling, hvoraf 
nogle ikke har været vist før eller kun vist 
en enkelt gang for længe siden. Udstillingen 
belyser en udvikling, men er tillige en udstil-
ling, hvor man kan nyde at gå rundt og kigge 
på de enkelte værker. Det er en kraftpræsta-
tion i sig selv at have lavet denne udstilling 
på en måde, så man får lyst til at komme der 

igen, igen.

Rigtig god fornøjelse 
med dit næste besøg 
på Glasmuseet.

Med venlig hilsen 
Karen Siune 

Kraftpræstationer

”Fugle over alverdens labyrinter”, udsnit. 
Lars Ravn, 1997. Fra Karup Lufthavn.

INDHOLD

Kraftpræstationer . . . . . . . . . . . . . .  2

Julestemning på 
Glasmuseet Ebeltoft . . . . . . . . . . . .  3

Kunstperler i Karup . . . . . . . . . . . .  4

Nyt glasmuseum på vej 
i Præstø   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Moderne glas i Hamborg  . . . . . . .  8

Mexico - Forårets 
seniorakademi . . . . . . . . . . . . . . . . 10

Dovenskab på Glasmuseet . . . . .  11

Fransk fristelser - et nyt glas-
museum i Sars-Poteries  . . . . . . . . . 12

English Summary . . . . . . . . . . . . . . 14

Navne og adresser   . . . . . . . . . . . . 15

Aktiviteter på Glasmuseet  . . . . . . . 16

Glasmuseets udstillinger  . . . . . . . . 16

Glasmuseets åbningstider  . . . . . . . 16

”FuFu llgleglegle ovov overerer llalvalvalv dderderderdensensens lllala labbbyrbyrbyrii tintintint ””er”er”er uu, udddsndsndsniitititit. 

Glasmuseet har i efteråret fl ere nye udstillin-
ger. En af disse udstillinger der præsenteres 
som nr. 2 i serien Mapping Denmark, præ-
senterer det kunstneriske værkstedsfælles-
skab LUFTKRAFT.
De værker, der vises på udstillingen er et 
udtryk for en stærk vilje blandt de fem kunst-
nere, Stine Bidstrup, Pernille Braun, Stine 
Diness, Mette Colberg og Sally Xenia Chris-
tensen, der tilsammen udgør LUFTKRAFT 
Glasstudie. Man har, foranlediget af invita-
tionen til at udstille på Glasmuseet, beslut-
tet sig til at præsentere sig som en helhed på 
gruppens første fælles udstilling. 
Helheden kan umiddelbart være vanskelig at 
få øje på, men med vejledning bl.a. fra de 
udstillende kunstneres egne præsentationer, 
formidles helheden i form af en imponerende 
selvreferende række af arbejder, der alle har 
et element af fællesskabet i form af en hen-
visning til gruppens medlemmer. 
Udstillingen består af elementer, der er lavet 
af den enkelte af de fem, men temaet er deres 
værkstedsfællesskab. I udstillingen benyttes 
forskellige tilgangsvinkler, heriblandt arkitek-
tonisk konfi guration, lyde som billedskaber, 
og en analyse af værkstedet som et selvstæn-
digt væsen. 
Værkstedets rørføring byder velkommen i en 
opstilling monteret af Stine Diness, - og der 
kommer glas ud af rørene i dette værk. 
Værkstedets fysiske organisering er belyst af 
Stine Bidstrup gennem en form for glasbyg-
geklods. Men det mest bemærkelsesværdige 
ved Stine BIDSTRUPS arbejde til denne ud-
stilling er, at hun har bedt en psykolog om at 
analysere værkstedets fysiske rum, der viser 
sig at have hver deres psyke. Spændende og 
meget usædvanlig tilgang, som tilbyder en 
video af en varighed på omkring 20 minutter.
Hvad man ser afhænger af øjnene, der ser 
og dermed af den optiske linse, som man 
ser omgivelserne gennem. Der er en større 
sandhed i dette udsagn end der vises i denne 
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I den søde juletid kan man møde for-
ventningsfulde børn fra kommunens 
børnehaver og 0. klasser på besøg 
på museet. Sammen med museets 
børneguider Hanne og Jo går turen 
gennem udstillingerne i hælene på 
museets nisser, som altid har brug 
for hjælp fra de yngste på denne 
tid af året. Det er en hyggelig tid, 
når julespændte børn fylder museet 
med ægte juleglæde og begejstring 
over de flotte ting af glas, som nissen 
holder til blandt.

Særlig søndag
Både børn og voksne er velkomne til 
at deltage i ”særlig søndag” på museet 
den 4. december kl. 14. Hver første 
søndag i måneden kan man gå med 
på en hyggelig rundvisning i udstil-
lingerne sammen med én af museets 
guider. På vej gennem museet kan 
man høre nogle af de mange gode 
historier, der knytter sig til værkerne. 
Denne søndag vil der være hele tre 
udstillinger at fordybe sig i. Alle kan 
deltage – dog bedes større grupper 
booke en separat guide.

Julesalg til nissepriser
I weekenden 3.-4. december vil der 
også være mulighed for at gå på jagt 
blandt 2. sorteringsglas og nedsatte 
varer fra museets righoldige sorti-
ment af glasdesign, som sælges fra 
butikken. Også kataloger vil være at
købe til ”nissepriser”, så kom og rod 
i kasserne og gør en god handel.

Stemningsfuld julekoncert
Søndag den 11. december vil Mols-
Helgenæs Juniorkor traditionen tro 
synge julen ind på Glasmuseet. Ko-
ret består af 19 piger i alderen 10 til
13 år, som synger til særlige guds-
tjenester og koncerter i de syv
kirker på Mols og Helgenæs.
Sammen med deres korleder
Judith Völker har de lige været 
på tur til Hamborg, hvor de både
sang i byens største kirke Sct. 
Michaelis og den Danske Kirke. På 
glasmuseet vil de synge både tradi-
tionelle og rytmiske julesange samt 
de bedste numre fra deres Hamborg-
program. Det er gratis at høre koncer-
ten, når entréen til museet er betalt.

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Julestemning på Glasmuseet Ebeltoft
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Tekst: Jan Kock

Kunstperler i Karup

Når man nærmer sig Karup luft-
havns terminalbygning beliggende 
på den jyske hede, får man en 
klar fornemmelse af, at lufthavnens 
ledelse og nyligt afgåede lufthavns-
direktør i næsten en menneskealder 
Erik Jakobsen har ønsket at give den 
rejsende en kunstnerisk oplevelse 
ud over det sædvanlige. Foran selve 
terminalbygningen står således en 7 
meter høj kassedrage malet i klare 
farver formgivet af Merete Barker 

og Thorkil Ebert og opstillet i 1991. 
Tonen er slået an, det at rejse ad 
luftvejen er i fokus. 

Bag den smukke facade i lyse metal-
flader og store glaspartier gemmer 
sig en række kunstværker hovedsa-
geligt i glas af en række af landets 
markante kunstnere. De udstråler på 
hver sin måde fantasi, vildskab og 
intense farver, som det kun kan lade 
sig gøre i glas. Der er omkring 10 

værker. Arne Haugen Sørensen har 
begået et markant værk nemlig: ”En 
tiger, der æder en fugl”. Jan Sivertsen 
skulpturen ”La Demarche”, som lige 
p.t. har lidt overlast fordi en rejsende 
fandt den ideel til at sidde på. 

Den fl yvende kuffert, Peter Stuhr, 2001. Foto: Lis Kobbelgaard.

En tiger æder en fugl, Arne Haugen Sørensen, 
1987, opstillet1994. Foto: Lis Kobbelgaard.

Glascollage, Robert Jacobsen, 1988, 
opstillet 1993. Foto: Lis Kobbelgaard.
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Carl-Henning Pedersen er repræ-
senteret med en meget stor mosaik 
med titlen ”Pegasus”, der er en eks-
plosion i farver og former. Lars Ravn 
er mester for værket: ”Fugle over 
alverdens labyrinter” igen fokus på 
det at flyve. Samme tema anslås 
i Peter Stuhr store værk ”Den fly-
vende kuffert” et sandt eventyr som 
er H.C. Andersen værdigt og som 
helt giver en lyst til at læse eller 

genlæse eventyret. Robert Jacobsen 
og Mogens Andersen er hver repræ-
senteret med for dem karakteristiske 
værker. Peter Brandes er repræsen-
teret med ”Gnu”. Symbolsk mellem 
bygningens to etager står et sandt 

fjeld af færingen Tróndur Patursson 
benævnt ”De tre søjler” et værk, 
som rummer farver, former og luft 
i en optimal iscenesættelse. Alle 
værker har det til fælles, at de er 
skabt i samarbejde med glarmeste-
ren Per Steen Hebsgaard, Præstø. På 
Flyvestation Karup hænger yderlige 
to glasmosaikker.

Værkerne er kommet til lidt efter lidt 
og er anskaffet, når der var midler 
i den kunstkasse, hvori der blev 
overført midler til i år med overskud 
på lufthavnens drift. Andre vær-
ker er kommet til gennem private 
bidrag fra bl.a. Lysgaard Fonden og 
Midtbank. Endelig er et af de før-
ste værker udlånt af Carl-Henning 
Pedersens og Else Alfelts Museum 
i Herning og Per Steen Hebsgaard. 
Ægte midtjysk foretagsomhed.

La Demarche, Jan Sivertsen, 1989, opstillet 1992. 
Foto: Lis Kobbelgaard.

De tre Søjler, Tróndur Patursson. Foto: Lis Kobbelgaard.

Fugle over alverdens labyrinter, Lars Ravn, 1997.
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Tekst: Hanne Werner

Nyt glasmuseum på vej

Planerne om et glasmuseum i Præstø 
er nu så langt, at godt 70% af an-
lægsudgifterne og de første 100 styk-
ker glaskunst er sikret. Der er derfor 
næppe længe til, at museet kan etab-
leres. Museet hedder KunsthalGLAS 
– Støberihallerne i Præstø.

Museet baseres på glasdonationer 
fra den berømte kunstglarmester Per 
Steen Hebsgaard. Ti store værker 
bliver museets ejendom. Yderligere 
90 værker deponeres fast på museet, 

og der kommer flere til. Museet får 
til huse i de haller, der engang rum-
mede Præstøs støberi, og som nu er 
doneret til museet af Vordingborg 
Kommune.

Glasdonationerne er værker udført 
af Per Steen Hebsgaard efter oplæg 
fra en række nordiske kunstnere og 
er siden erhvervet af ham. Nogle af 
værkerne kan ses på disse sider. De 
deponerede værker af såvel danske 
som udenlandske kunstnere ejes af 

Hebsgaard og kunstnerne i forening, 
og værkerne kan med årene udskif-
tes med andre.
Der vil endvidere blive skiftende 
udstillinger af andre værker af 
moderne international glaskunst 
med vægt på arkitektonisk udsmyk-
ning. Kunsthallen vil også råde over 
talrige skitser, udkast og modeller 

Malene Landgreen

Jens Birkemose



til udsmykninger samt en stor fag-
lig bogsamling. Der bliver indrettet 
butik og café, værksted og bolig for 
gæstende glaskunstnere og kunst-
håndværkere, lokaler til møder, kon-
certer og foredrag – og til admini-
stration. Der bliver også anlagt en 
skulpturhave ned mod åen, der løber 
gennem Præstøs centrum.

Økonomi og administration
Det vil koste 25-30 millioner kr. at 

omdanne støberihallerne, der senest 
har været brugt som autoværksted, 
til et moderne museum med de 
nødvendige faciliteter. Heraf har 
Realdania lovet at betale 10 millio-
ner kr., og Knud Højgaards Fond 5 
millioner kr., for at nævne de stør-
ste bidragydere. Der mangler endnu 
omkring 10 millioner kr.
Driften af museet vil koste lidt over 
2 millioner kr. om året, og det vil 
kunne betales med de forventede 
entreindtægter, billetter til koncerter 
og andre aktiviteter samt et fore-
løbigt tilskud på ½ million kr. fra 
Vordingborg Kommune.

Driftsudgifterne omfatter primært 
løn til en fastansat kunstfaglig leder 
og en deltidssekretær plus udgifter 
til lys, varme og diverse materialer. 
Såvel butik som café og have skal 
drives af frivillige.

Organisering
Museet vil få en bestyrelse, der 
repræsenterer Per Steen Hebsgaard, 
kommunen, venneforeningen og lo-
kale institutioner, der bidrager med 
støtte og arbejdskraft. Den foreløbige 
bestyrelse har lektor Ole Villadsen 

som formand. Det planlægges at 
knytte et rådgivende kunstfagligt 
udvalg til bestyrelsen.

Udsigterne for museets etablering
Ombygningen af de gamle støberi-
haller vil gå i gang, når anlægssum-
men er sikret, og arbejdet vil for-
mentlig tage et års tid. Mange gode 
kræfter er i gang med at skaffe den 
resterende finansiering, så at museet 
forhåbentlig kan åbne i løbet af et 
par år.

Hanne Werner

Lise Malinovsky

Ib Geertsen 
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Tekst: Jan Kock

Moderne glas i Hamborg

I det nordtyske område har det 
været småt med museer og sam-
linger, der fokuserer på moderne 
glas. Det er ved at forandre sig, 
således er der i Hamborg lige så 
stille ved at blive skabt en væsentlig 
international samling af moderne 

- The collection of the Barbara Achilles-Stiftung 

glas. Samlingen opbygges på privat 
basis inden for rammerne af en stif-
telse med navnet Barbara Achilles-
Stiftung (etableret 2011). Status i dag 
er at samlingen består af omkring 
250 værker omhyggeligt udvalgt 
blandt det bedste. Idealet er, at der 

indkøbes to værker af den valgte 
kunstner, som repræsenterer hver 
sin fase af dennes udvikling. Fonden 
har til hensigt at foretage nye opkøb 
i de kommende år. For at sikre det 
faglige niveau er kulturhistorikeren 
Uwe Claassen tilknyttet initiativet.

Klaus Moje, Skål, 1987. H. 5 cm. 
Foto: Bernd Perlbach

Alexander Seitz, Klangform, 2011. H. 24,5 cm. Foto: Bernd Perlbach

Ivan Mareš, Labyrinth, 2010. H. 49,9 cm. Foto: Bernd Perlbach
 

Mieke Groot, Kuglevase, 2004. H. 23,8 cm. Foto: Bernd Perlbach
 

Museet holder til i denne fornemme bygning 
i Barmbek. 
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A Barovier, Toso & C., Design: Ercole Barovier,  
 Brillantati, 1939. H. 10,5 cm. 
 
B Horst Stauber, Skål, ca. 1988. H. 11 cm.
 
C Finn Lynggaard, Kuglevase, 1976. H. 11,7 cm.

D Venini & C., Design: Fulvio Bianconi   
 und Paolo Venini, Fazzoletto, 1948. H. 7 cm. 

Toots Zynsky, Skål, 
ca. 1990. H. 13 cm.

Samlingen har til huse på første sal 
i et fornemt hus fra 1905 i Barmbek 
i det nordlige Hamborg, hvor man 
i dag råder over et udstillingsareal 
på 300 kvadratmeter. Museet er 
under opbygning, men man kan fint 
besøge stedet allerede nu, men det 
skal aftales på forhånd. Samlingen 
skal stå helt klar i 2021 i stærkt udvi-
dede rammer.

Det første katalogbind til samlingen 
er allerede udkommet. Det er på 
256 sider i stift bind. Fornemme 
billeder og kort introduktion til den 
enkelt kunstner. Pris 29,80 EURO. 
ISBN 978-3-00-052963-4.

Så kommer du forbi Hamborg og er
sulten på moderne glas er adressen:
Barbara Achilles-Stiftung
Fuhlsbüttler Strasse 415a
D-22309 Hamburg
www.achilles-stiftung.de
Husk at ringe i forvejen på telefon
+49 (0) 406563808

Kyohei Fujita, Dåse, 1980. H. 10,4 cm.

A B

C D

For alle værker på denne side - Foto: Bernd Perlbach
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Tekst: Knud Thorgaard

Mexico - Forårets seniorakademi

Samarbejdet omkring Seniorakade-
miet startede i 2014 med Sverige, i 
2015 var det Irland, og her i foråret 
2016 har det været om Australien.
Udgangspunktet har altid været en
udstilling på Glasmuseet med glas-
kunst fra det pågældende land.
Direktør Dan Mølgaard har taget sig 
af det første foredrag om netop dette 
emne. De øvrige 5-6 emner har så 
været lidt forskellige - afhængig af 
landet. Men hovedlinjen har været 
foredrag om følgende emner: musik, 
litteratur, film, kunst og historie.
Glasmuseet er med i Kulturby 2017 
med en udstilling. 7 kunstmuseer i 

det midtjyske har fået til opgave at 
lave hver deres udstilling om en af 
de 7 dødssynder under overskrif-
ten ”Rethink”. Glasmuseet fik tildelt 
”Dovenskab”. Og så var det ellers 
bare med at komme i arbejdstøjet og 
få fundet ud af, hvordan man gjorde 
det. Og til den ende har museet 
engageret 2 mexicanske glaskunst-
nere, som vil have en udstilling klar til 
foråret 2017. Derfor skulle udgangs-
punktet være Mexico. Syddjurs 
Folkeuniversitet vil gerne holde fast i 
at bruge et land som paraply for vores 
6-7 foredrag. Det har vist sig at være 
en god ramme, og det har i øvrigt 
givet sig udslag i et deltagerantal på 
30-40 personer. I et tilfælde måtte 
vi lave en ekstra omgang, da de 
40 personer er tæt på grænsen for, 
hvor mange der kan være på øverste 
etage i Glasmuseet. Programmet for 
Seniorakademiet forår 2017 er så 
godt som klar. Og som de foregående 
år er det torsdag formiddag kl. 10-12. 
Vi har igen bestræbt os på at få fat i 
foredragsholdere, der er fagligt godt 
funderet, er gode til at formidle og 
som kan sætte deres eget emne i per-
spektiv i forhold til andre temaer i det 
pågældende land. Om det så også 
bliver sat i forhold til dødssynden 
”Dovenskab” eller kulturbyideen om 
at ”Gentænke” vil vise sig.

Som skrevet før starter Dan Mølgaard 
foredragsrækken – og det bliver den 
9. februar om de to mexicanske glas-
kunstnere brødrene Einar og Jamex 
de la Torre, og vi skal selvfølgelig 
også en tur gennem selve udstil-
lingen.
Den 23. februar har cand. Mag Arne 
Kjær sagt ja til at føre os på en musi-
kalsk rejse til Mexico, hvor vi skal 
høre om den nyligt afdøde nationale 
musiklegende Juan Gabriel. Andre 
komponister med inspiration fra både 
europæisk musik, folkemusik og indi-
ansk musiktradition og kombinatio-
ner heraf skal vi også stifte bekendt-
skab med. 
Mexicansk litteratur er vel ikke den 
mest kendte latinamerikanske litte-
ratur, men her vil der i høj grad 
blive inspiration at hente 9. marts, når 
lektor Rigmor Kappel Schmidt kom-
mer forbi. Og viden og inspiration 
er jo netop vores motto i Syddjurs 
Folkeuniversitet. Mexicos historie er 
en ordentlig mundfuld. Derfor har 
vi delt det i to naturlige afdelinger. 
Første afdeling bliver den 23. marts 
med forfatter Jens Lohmann, der vil 

Et fortsat samarbejde mellem Glas-
museet Ebeltoft og Syddjurs Folke-
universitet folder sig igen ud i foråret 
2017. Og denne gang omkring 7 fore-
drag om Mexico. Et noget anderle-
des land, historie og kultur end det 
vi har oplevet de tre foregående år. 
Men det gør det absolut ikke mindre 
spændende.
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se på Mexico før koloniseringen og 
på selve koloniseringen af landet. Det 
er et ekstra interessant perspektiv på 
dette foredrag, at Jens Lohmann fak-
tisk er vokset op i Mexico.
Den sidste del af historien tager lek-
tor Ken Henriksen sig af. De vigtigste 
holdepunkter bliver uafhængigheden 
af Spanien, revolutionen i begyndel-
sen af 1900-tallet og så i øvrigt at 
sætte fokus på landets sociale, poli-
tiske og økonomiske forhold. Og det 
bliver den 6. april.
Mexicos kunst vil Stephanie Inge-
mann-Petersen sige noget om den 
20. april. De kendte Frida Kahlo og 
Diego Rivera kommer naturligt med 
på programmet, men Stephanie har 
også stor indsigt i nyere mexicansk 
kunst. Og det gør det jo ikke mindre 
interessant, at hun også har mexi-
canske rødder. Det sidste foredrag 
den 4. maj bliver om mexicanske 
film med Jakob Isak Nielsen, som har 
påtaget sig opgaven. De, der har gået 
på Seniorakademiet før, vil vide, at 
Jakob nærmest kan det hele om film. 
Hans foredrag om både svenske og 
australske film har i hvert tilfælde 
skabt forventninger.

Nej, det er ikke en henvisning til, 
at der er nogen, der dovner den på 
museet. Tværtimod!
Det er derimod en henvisning til, at
Glasmuseet i 2017 skal lave en ud-
stilling med temaet dovenskab. Op-
gaven, som Glasmuseet har påtaget 
sig, er et resultat af et samarbej-
de mellem en række museer i det 
midtjyske, som tilsammen vil dække 
udstillinger af de såkaldte ”syv døds-
synder” gennem udstillinger, der på 
de enkelte museer behandler et af 
temaerne i den historiske række af 
synder. Hvert museum af de delta-
gende midtjyske museer har således 
fået ansvaret for en ”synd”, som de 
på en eller anden måde skal bely-
se gennem udstillinger, der falder 
indenfor museets ansvarsområde.

Dødssynder dækker som betegnel-
se over en klassifikation af ”syn-
der”, som oprindelig blev opstillet 
i forbindelse med udbredelsen og 
forkyndelsen af kristendommen. En 
opremsning formet som en liste over 
forskellige synder blev brugt som led 
i indlæring af, hvad der inden for 
kristendommen opfattes som dyder 
og synder. Dovenskab er en af disse 
7 dødssynder. De andre synder, der 
indgår i rækken er hovmod, misun-
delse, vrede, gerrighed, fråseri og 

Tekst: Karen Siune

Dovenskab på Glasmuseet
utugt. Til dødssynderne blev der i
slutningen af 1500-tallet knyttet for-
skellige dæmoner, der blev tillagt 
evnen til at friste folk til at begå synd; 
således knyttedes Lucifer til hovmod, 
Mammon til griskhed, Beelzebub til 
fråseri, Satan til vrede og Leviathan 
til misundelse. Disse fristere er blandt 
ældre mennesker oftere omtalt end 
selve den synd, de frister til. Udover 
de allerede nævnte dæmoner blev 
Asmodeus knyttet til utugt og dæmo-
nen Belfegor til dovenskab. Rækken 
af planlagte udstillinger på diverse 
museer i Midtjylland vil vise noget 
om hvilken rolle disse dæmoner har 
spillet i kunsten. 

Hvad så med dovenskaben 
på Glasmuseet?
En del af forberedelserne til udstil-
lingen om dovenskab, der løber af 
stablen i 2017, er allerede omtalt 
i tidligere nummer af Glasposten. 
Vi glæder os til at se, hvad museet 
udstiller også under dette tema. Og 
endelig kan vi allerede nu orientere 
om, at Glasmuseets Venner planlæg-
ger at arrangere en eller flere ture til 
nogle af de museer, som udstiller de 
forskellige andre temaer i rækken af 
dødssynder. Herom senere. Lige nu 
er det flot at kunne sige: Vi glæder 
os til at se på dødssynderne!
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Tekst: Jan Kock · Foto: Philippe / P. Robin

Franske fristelser - et nyt 
glasmuseum i Sars-Poteries

Nyt flot og funklende står det nye 
glasmuseum i Sars-Poteries, som 
slog dørene op for publikum den 1. 
oktober. Baggrunden for museet er 
en glasproduktion på stedet siden 
begyndelsen af 1800 tallet. På byens 
to glasværker blev der hovedsageligt 
produceret rudeglas og emballage, 
men også dagligdags glas og det 
mere kunstneriske. Da det gik bedst 
var der mere end 800 ansatte. Men 
i 1937 var glaseventyret slut.
I de mange hjem, hvor beboerne 
havde arbejdet på glasværkerne, var 
der bevaret mange sjove, finurlige 
og glasmagermæssigt svære ting af 
stor kunstnerisk og historisk værdi. 
I 1967 blev tanken om et museum 
realiseret og indrettet i den gamle 

direktørbolig. Her er gennem årene 
vist fantastisk glas. For at gøre glas-
håndværket levende i byen indret-
tede man i 1976 en lille studiohytte 
i en gammel lade. Tanken var at 
holde håndværket levende med 
workshops, kurser og ved at give 
mulighed for ophold for talentfulde 
studerende. I 2001 blev der indret-
tet et nyt og meget stort glasstudio, 
som nu året rundt er rammen om 
mange kurser.

Men man havde større ambitioner, 
og planerne for et nyt museum 
begyndte at tage konkret form i 
2009. Et af målene er at stedet skal 
virke som en kulturel motor samt 
være med til at skabe mulighed for 

Museet domineres af tre blokke der åbner 
sig ud til landskabet.

Indgangspartiet er storladent og domineres 
af store rene murfl ader.

Kommer man tættere på viser byggeriets 
fi ne detaljer sig. 



nyt socialt og økonomisk liv i områ-
det på baggrund af internationale 
relationer.
Bygningsmæssigt var målet at skabe 
en arkitektonisk udfordring indpas-
set i den eksisterende stil i lands-
byen. Den ny bygning er på omkring 
3.400 m2, hvoraf godt 1.000 m2 er 
afsat til udstillingsformål. I det gamle 
museum var der 300 m2 til rådighed. 
Arkitekten bag projektet er Raphaël 

Ales Vasicek: Monochrome bleu. Naturen trækkes som en aktiv medspiller ind i museet gennem de store vinduer. 

De store udstillingslokaler danner en behagelig og ikke påtrængende baggrund for kunstglasset. 

Højden i rummene giver et godt modspil 
til det intensive glas. 

Voinchet W-architectures. Budgettet 
var på 15 millioner EURO. 
Som billederne viser, er der tænkt i 
store fleksible lokaler, der indram-
mes af et gesamtkunstværk. Naturen 
kan trækkes ind som en del af udstil-
lingen. 
Sars-Poteries ønskes til lykke med 
det nye museum, hvor vi formentlig 
kan forvente mange og nye udstillin-
ger. Til foråret er det planen, at der arrangeres en tur til stedet. Se nær-

mere i næste nummer af Glasposten.

KONTAKTOPLYSNINGER:

MusVerre

76, general de Gaulle Street 

BP2 -59216 Sars-Poteries, 

Frankrig

Tel.: + 33 (0) 3 59 73 16 16

E-mail: musverre@Lenord.fr

www.le-musverre.lenord.fr
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a country as the background for a glass exhibi-
tion, following on from the successful series on 
Sweden in 2014, Ireland in 2015 and Australia 
in 2016.
To start, the Director of the Glasmuseum, Dan 
Mølgaard, will give a guided tour of the exhibi-
tion. 
Arne Kjær MA, who will introduce Mexican mu-
sic and talk about the composer, Juan Gabriel. 
Assistant Professor Rigmor Kappel Schmidt 
on Mexican literature, which is not widely 
known, but can be a source of inspiration.
Author Jens Lohman, who grew up in Mexico, 
on its history up to and including colonisation 
by Spain.
Assistant Professor Ken Henriksen on the later 
history of Mexico: independence, revolution and 
its social development, politics and economy.
Stephanie Ingemann-Petersen on modern Mexi-
can art: she too has Mexican connections.
Finally, Jakob Isak Nielsen will talk about Mexi-
can fi lms.

Page 11 Sloth at the Glasmuseum
Certainly no one at the Glasmuseum can be ac-
cused of sloth: this refers to the theme of the 
coming exhibition in Ebeltoft, one of a series of 
exhibitions in collaboration with other muse-
ums in East Jutland, on the theme of the seven 
deadly sins and their role in art. Preparations in 
Ebeltoft have been mentioned in earlier num-
bers of Glasposten. The Friends of the Glasmu-
seum are planning visits to some of the other 
exhibitions – details will follow – and we can 
actually look forward to seeing the sins!

Page 12 New museum at Sars-Poteries, France
A fi ne new glass museum opened its doors on 
1 October at Sars Poteries, where glass has 
been produced since the early 19th century. 
Besides the main production of window glass 
and packaging at the town’s glassworks, some 
everyday utensils and artistic items were made. 
At its busiest more than 800 were employed 
with glass, but in glassmaking ceased in 1937. 
In the former glassmakers’ homes there were 
still many fascinating items, made with great 
skill and of historic value. In 1967 a museum 
was set up in the former director’s house, where 
the fantastic glass could be seen. A glass studio 
opened in 1976 to keep craftsmanship alive in 
the town. In 2001 a much larger studio opened, 
where many courses are held.
Designed by Raphaël Voinchet W-architec-
tures, the challenging architecture of the new 
building harmonises in style with the village 
and includes 1000 m2 of fl exible exhibition 
space. A visit is being planned, and details will 
follow in the next number of Glasposten.

Page 2
Karen Siune, the Chairman, writes about the au-
tumn exhibitions at the Glasmuseum. The fi ve 
members of the LUFTKRAFT glass studio have 
each worked with an element in the studio, to 
show themselves as a unifi ed group, though 
unity is best seen through their explanation. 
Stine Diness shows the pipework in the work-
shop; Stine Bidstrup works with the physical ar-
rangement of the workshop with glass building 
blocks and a video based on a psychologist’s 
analysis of the rooms. Mette Colberg looks at 
pictures of the fi ve participants through a lens 
which she has made, and Sally Xenia Chris-
tensen’s work is based on the individual sound 
patterns of the members’ voices when they 
pronounce the name of the workshop. Pernille 
Braun has created abstract fi gures representing 
the fi ve members. 
Hidden but not forgotten is a selection of 300 
pieces from the permanent collection which 
have not been shown recently or often, which 
makes visitors want to come again.

Page 3 Christmas at the Glasmuseum
Children from kindergartens and the youngest 
classes at school will be seen around Christmas, 
touring the museum with the children’s guides 
and the busy museum elves.
Special Sunday: All ages are welcome for a 
guided tour of the museum at 2 pm on 4 De-
cember to hear stories about the works in the 
three current exhibitions.
3 – 4 December: Sale of second quality glass 
and catalogues at bargain prices in the museum 
shop.
11 December: Concert by the Mols-Helgenæs 
Junior Choir. Nineteen girls aged 10 to 13 sing 
at church services, led by Judith Völker. They 
have recently been on a singing tour in Ham-
burg, and will sing traditional and modern 
Christmas songs from their programme.

Page 4 Art treasures at Karup Airport
Approaching Karup from the moors, it is ob-
vious that exceptional art was intended to be 
part of the experience. Outside the terminal, a 
7-metre box kite by Merete Barker and Thorkil 
Ebert sets the tone, and inside is a series of im-
aginative works in intense colours that can only 
be achieved in glass. Leading artists are repre-
sented, but the common feature of all the works 
is that they were made in collaboration with 
Per Steen Hebsgaard, the master glazier from 
Præstø. One of the fi rst pieces was a loan from 

Carl-Henning Pedersen and Else Alfeldt’s Mu-
seum and Per Steen Hebsgaard. Others were ac-
quired, through genuine mid-Jutland enterprise, 
with money paid into an art fund when the air-
port made a profi t, or from private donations. 

Page 6 Per Steen Hebsgaard’s new museum
The fi rst 100 glass art works and 70% of the initial 
expenditure have now been secured for a new 
museum in the former foundry on Præstø, where 
the master glazier and artist Per Steen Hebsgaard 
worked in collaboration with other Scandinavian 
glass artists. Ten of the works will be owned by 
the museum, and ninety will be permanently 
deposited, jointly owned by Hebsgaard and the 
artists. The foundry buildings have been donated 
by Vordingborg Municipality.
Work can now begin, and we can look forward 
to the opening and to exhibitions of modern 
international glass art with emphasis on archi-
tectural decoration. The museum will also show 
sketches and models. In addition to a shop and 
café run by volunteers, there will be facilities for 
concerts and lectures, and a sculpture garden. 
The conversion of the factory will be fi nanced 
by donations from Realdania, Knud Højgaard’s 
Fund and others. It is anticipated that the run-
ning costs, including the artistic director’s sal-
ary, can be covered by admission, concert tick-
ets and other activities and a subsidy from the 
Municipality. 
The Committee, at present chaired by Ole Vil-
ladsen, will represent Per Steen Hebsgaard, the 
municipality, the friends’ association and local 
contributors of funds and manpower. 

Page 8 Barbara Achilles-Stiftung in Hamburg
Few museums in North Germany focus on mod-
ern glass, but an international collection is be-
ing built up in Hamburg: the Barbara Achilles-
Stiftung, established in 2011. It now consists of 
about 250 carefully selected works, and new 
pieces will be added in the years to come. Uwe 
Claassen, the culture historian, is associated 
with the project. The collection is housed in a 
fi ne building in Barmbek, Hamburg, and can be 
visited by appointment. The collection will be 
completed in 2021, but a fi ne illustrated cata-
logue has already been issued, with introduc-
tions to the artists.

Page 10 Senior Academy: Mexico
In collaboration with the Syddjurs Folk Univer-
sity, a series of lectures will be held on Thursday 
mornings in connection with the Sloth exhibi-
tion of work by the Mexican artists, Einar and 
James De La Torre. It is also linked to the Aarhus 
2017 European Capital of Culture scheme. This 
is the fourth season of lectures on the theme of 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk

LØRDAG 3. – SØNDAG 4. DECEMBER
Julesalg til nissepriser i butikken.

SØNDAG 4. DECEMBER KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

SØNDAG 11. DECEMBER KL. 14
Julekoncert med Mols-Helgenæs Juniorkor.

SØNDAG 3. JANUAR KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

FREDAG 3. FEBRUAR KL. 17
Fernisering: De syv dødssynder – Doven-
skab. Værker af Einar og Jamex de la Torre 
(Mexico)

LØRDAG 4. FEBRUAR KL. 13
Artist Talk med Einar og Jamex de la Torre 
(på engelsk)

SØNDAG 5. FEBRUAR KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

Det er ikke nødvendigt at tilmelde sig mu-
seets aktiviteter med mindre andet er anført. 
Der tages forbehold for ændringer i
programmet. Se www.glasmuseet.dk. 

AKTIVITETER

GEMT – MEN IKKE GLEMT
En visning af værker fra museet magasiner.
8. oktober . 28. maj 2017.

LUFTKRAFT
Anden udstilling i serien ”Mapping Denmark”. 
Værker af Stine Bidstrup, Pernille Braun, 
Stine Diness, Mette Colberg og Sally Xenia 
Christensen.
8. oktober - 15. januar 2017.

SILICA VISIONS
Afgangsudstilling, Designskolen Bornholm 
(glas). 
5. november - 15. januar 2017.

DE SYV DØDSSYNDER – DOVENSKAB
Særudstilling med værker af Einar og Jamex 
de la Torre (Mexico) med udgangspunkt i 
den klassiske dødssynd Dovenskab. 
Udstillingen er en del af et samarbejde 
mellem syv midtjyske kunstmuseer i forbindelse 
med Århus Europæisk Kulturhovedstad 2017. 
4. februar - 28. maj 2017.

UDSTILLINGERGLASCAFÉEN

Oktober - 18. dec. ........  tors-fredag kl. 12-16
....................................... weekend kl. 11-16
Januar ............................................... Lukket 

Køkkenet lukker en halv time før caféens 
lukketid. Caféen holder gerne aftenåbent ved 
forudbestillinger til min. 10 personer. 

Brunch lørdag og søndag. Ved forudbestil-
ling til min. 10 personer også fra kl. 10.

For yderligere information og bordbestilling 
kontakt Glascaféen på tlf. 8634 1818.

Glasmuseet Ebeltoft · Strandvejen 8 · 8400 Ebeltoft · Telefon 8634 1799

ÅBNINGSTIDER

1. nov - 30. dec .....torsdag-søndag kl. 10-16
Jan - marts 2017 ....onsdag-søndag kl. 10-16
April - oktober ...............  alle dage kl. 10-17
Juli - august ....................  alle dage kl. 10-18

Museet er lukket den 24., 25. og 31. decem-
ber samt 1. januar. Museet er åbent alle dage 
kl. 10-17 i uge 7 og 8 samt i påskeugen.


