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Kære Glasvenner!

Vi har nu lagt et af de mest spændende 
år i foreningen bag os. Vi fi k endelig det 
nye museum, hvilket betød at Museet fi k 
en meget stor fremgang i besøgstallet, og 
Venneforeningen fi k det højeste med-
lemstal i foreningens historie. Skal vi så 
ikke bare hvile på laurbærrene i 2007???
Nej – nu skal der arbejdes hårdt og mål-
rettet for at fastholde de høje niveauer, 
vi opnåede i det forgangne år – og helst 
også nå højere mål. 
Den store opgave i indeværende år for 
Glasmuseet bliver afviklingen af Young 
Glass konkurrencen, hvor der allerede er 
mange, der har ytret ønske om at deltage i 
denne konkurrence for unge glaskunstnere.
Dette kommer I til at høre mere om i 
de næste numre af Glasposten. Ven-
neforeningen er blevet bedt om at støtte 
denne opgave, og vi assisterede allerede 
i begyndelsen af januar med at registrere 
de indkomne forslag. Der vil i forbind-
else med offentliggørelsen af vinderne 
ved ferniseringen den 8. juni blive brug 
for en del frivillige hjælpere. Der vil 
selvfølgelig også blive en fest i samme 
forbindelse. 
Bestyrelsen vil derfor igen opfordre Jer 
til at melde Jer som frivillige hjælpere i 
forbindelse med dette arrangement. Send 
en mail eller ring til Jørn Bech (telefon 
8637 7010) eller send ham en mail på 
jbech@privat.dk snarest, og han vil, når 
vi har fået de konkrete opgaver på plads, 
vende tilbage til Jer.
 
Aktivitetsniveau
Vi har hidtil kørt en linie med mindst 
1 årlig rejse, samt 1 glasweekend(dag) 
og desuden et tredje arrangement. Det 
er mit håb, at vi kan udvide aktivitets-
niveau med 1-2 yderligere arrangemen-

ter årligt. Vi vil prøve at afholde mindst 
1 arrangement et andet sted i landet end 
Ebeltoft. Jeg har også en tro på, at vi med 
et tættere samarbejde med Fondsbesty-
relsen bag Museet kan få etableret en 
fælles strategi til gavn for begge parter.

Udstillinger
Når I sidder med denne Glaspost i hånden 
er åbningsudstillingen taget ned, og en
ny og anderledes udstilling er ved at 
blive sat op med fernisering d. 9. februar:

Udstillingens titel er:
”Hjemvendt/Coming home” 
af Janusz Walentynowicz. 
(se side 4 og 5)

Arrangementer
I forbindelse med ovennævnte udstilling 
har vi fået tilsagn fra Janusz, at han vil 
holde et foredrag om sin udstilling, og 
Jan Kock og Jørn Bech har sammensat et 
1- dags program (se side 7). 

I maj måned har Jan Kock igen sammen-
sat en spændende rejse (se side 10-11 
med tekst og tilmeldingsblanket).
Lad der ikke gå for lang tid før du til-
melder dig, da vi har erfaring for, at Jan 
Kocks rejser hurtigt bliver udsolgte især 
pga. det faglige indhold, men også den 
sociale del af turene er af betydning.

Jeg har valgt at stoppe med bestyrelses-
arbejdet på den kommende generalfor-
samling efter 7 års tjeneste. Jeg takker for 

nogle spændende år, 
og håber det bedste for 
foreningens fortsatte 
udvikling.      

Med venlig hilsen
Erling Elsig    

Forside: ”Big chain shot 2” 
af Janusz Walentynowicz. 
Støbt glas og stål.
Foto: Janusz Walentynowicz. 
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Tekst: Glasmuseets Venner. Foto: Jørn Schouboe Bech (Indkøb til Glaslotteriet 2007)

Indkaldelse til generalforsamling

Ifølge vedtægterne er dagsordenen:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning for 
 det forløbne år og planer 
 for det kommende 
3.  Regnskab og budget
4.  Fastsættelse af kontingent
5.  Indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelse 
 og 2 suppleanter
7.  Valg af 2 revisorer 
 og 1 suppleant
8.  Eventuelt
9.  Glaslotteri
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Følgende bestyrelsesmedlemmer 
er på valg:

Frits Larsen (ønsker ikke genvalg)
Erling Elsig (ønsker ikke genvalg)

Forslag der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal være 
bestyrelsen i hænde senest 7 dage 
efter, I har modtaget denne ind-
kaldelse.     

På Bestyrelsens vegne
Erling Elsig

Foreningen afholder ordinær generalforsamling 

LØRDAG DEN 24. FEBRUAR 2007 KL. 13.30 
i sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft

Vi vil gerne opfordre medlemmerne 
til hurtigst muligt at indbetale kontin-
gent. Jeres ny medlemskort, kan af-
hentes i receptionen på Glasmuseet 
fra den 1. maj. 

Opgiv navn og pigerne finder jer i 
medlemslisten. Det gamle medlems-
kort gælder til den 1. maj.       

Med venlig hilsen
Glasmuseets Venner

Tekst: Glasmuseets Venner

Kontingent 2007
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Tekst: Dagmar Brendstrup · Foto: Janusz Walentynowicz

Du giver dit liv

Af fysik hører Janusz Walentynowicz 
ikke til blandt de højeste. Men som 
kunstner rager han godt op i land-
skabet og skaber imponerende og 
interessante og fysisk store værker.
Glasmuseet Ebeltoft har i flere år 
arbejdet på at få en udstilling med 
Janusz Walentynowicz. I år er det 
netop 25 år siden, at han rejste 
til USA for at videreuddanne sig 
på Illionois State University. Janusz 
Walentynowicz har ikke siden udstil-
let i Danmark, men har fortsat bolig 
her. Det har derfor været naturligt at 
kalde hovedudstillingen: 

”Hjemvendt/Coming Home”

Mange af de temaer, som Janusz 
Walentynowicz arbejder med i 
sine skulpturer og værker, bygger 
på oplevelser fra hans barndom og 
voksne liv. Han er født i Polen, men 
flygtede sammen med sin familie til 
Danmark, da han var 4 år gammel. 
Faderen, der var fisker, druknede og 
efterlod den lille Janusz alene med 
moderen og en søster. I sine arbej-
der kredser han om relationerne 
mellem mennesker, de oplevelser, 
der er med til at skabe det enkelte 
menneskes identitet og den evige 
udfordring mellem kønnene.

Janusz Walentynowicz i færd med 
at slå skulptur ud af gipsform.

”At være kunstner er for 
mig ikke en beskæftigelse. 
Det er en måde at leve på. 
Det er den eneste måde, 
det kan være for mig. Når 
du har med håndværk at 
gøre, giver du al din energi 
og tid. Når du har med 
kunst at gøre, giver du dit 
liv,”            Janusz Walentynowicz

1956
Født i Dygwo, Polen

1960 
Flygter med familie til 
Danmark, dansk statsborger.
 
Uddannet på Skolen for 
Brugskunst, København

1982 
Illinois State University, USA

JANUSZ WALENTYNOWICZ
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bemaler han på for- og bagsiden. 
Han maler både for at fremhæve og 
dæmpe udtrykket. Ofte kombinerer 
han skulpturen med andre materia-
ler som metal, træ og sten.

Hvis man som beskuer stopper op 
og fordyber sig i Janusz Walenty-
nowicz store skulpturer, kan man 
næsten opleve at blive draget ind 
i glasblokken, gennem noget inde-
frosset, ind til noget dybere end den 
figur, man ser.

Guns Save Lives
Menneskeskikkelsen er nærværende 
i mange af Janus Walentynowiczs 
arbejder. Nogle gange er det magt-
påliggende for ham med sine vær-
ker at levere en kommentar af mere 
politisk karakter, som f.eks. da der 
for nogle år siden i USA opstod en 
bevægelse, der både havde hjem-
meside og store skilte, der fast-
slog det enkelte menneskes ret til 
at forsvare sig selv med våben. 
Bevægelsen ”Guns save life.com” 
opstod i forlængelse af episoder 
med skoleelever, der havde skudt 
børn og lærere på skoler i USA. I 
nogle stater ønskede man at skærpe 
kravene for salg af våben.
Janusz Walentynowicz lavede her-
efter en serie arbejder med fæl-
lestitlen, ”Guns Save Lives”. Serien 
var lavet for at minde om, at ”Guns 
save life” kunne give bagslag: ”En 

Kvinderne i hans skulpturer er mil-
dere og med bløde former og bevæ-
gelser, mens mændene ofte er lidt 
stive og ufærdige.

Når glas er en af hovedbestanddele-
ne i Janusz Walentynowiczs arbej-
der, er det, som han selv udtrykker 
det, fordi glas reflekterer og under-
streger det, han har på hjerte: ”Glas 
har en indbygget skrøbelighed, syn-
lig svaghed og fejl, samtidig med at 
gennemsigtigheden i glasset giver 
én lejlighed til at ane, hvad der er 
længere inde”.

Mange af hans legemsstore skulp-
turer er lavet i naivistisk og kubi-
stisk stil. Der ligger timer, uger 
og måneder foran fra den første 
skitse er lavet over en opbygning i 
voks eller ler, hvor over gipsformen 
laves. Efter at det støbte glas er 
slået ud af formen, sliber og polerer 
han værket. De fleste af værkerne 

”Guns Save Lives”. Støbt glas, stål og oliemaling

”Amy in Light Blue Dress”. 
Set for- og bagfra. 
Støbt glas, stål og oliemaling. 
Mål 182 cm x 50 x 22 cm.

”Am Strande”. 
Liggende kvinde på tæppe. 
Støbt glas, stål og oliemaling.

”Bundle with Teddy”. 
Støbt glasbamse omviklet med kobbertråd 
stående på mamorpiedestal.
 

debat om emnet våben er vigtig, 
men kun konstruktiv, hvis den hol-
des på et intelligent niveau”, siger 
Janusz Walentynowicz.
På Glasmuseet Ebeltoft glæder vi os 
over at præsentere en kunstner med 
to så markante udstillinger. 
Det bliver udstilling nummer to i 
den nye fløj. Da flere af værkerne 
er næsten to meter, bliver det spæn-
dende at se, hvordan de og rum-
mene vil fungere sammen.       

Dagmar Brendstrup



   

Museet er i den lykkelige situation at 
en del af kunstnerne har medbragt 
nye værker til samlingen. De præ-
senteres i museets stueetage i den 

gamle bygning. 

Udstillingen, som kan ses 
fra den 9. februar, vil vise 

et udvalg af forskellige vær-
ker – både til podier og til 

væggen bl.a. fra Jan Willem van 
Zijst, Holland · Chiyoji Asahara, 

Japan · Joel Philip Myers, USA · 
Fidail Ibragimov, Rusland · Jeanette 
Griffith, USA · Toots Zynsky, USA 
· Ulla Forsell, Sverige · Ivo Lill, 
Estland · Ursula Huber-Peer, Italien 
· Torben Jørgensen, Danmark · Jytte 
Mørch, Danmark og Søren Gøttrup 
og Britta Madsen, Danmark. 

Søren Gøttrup og Britta Madsens 
bidrag til samlingen er to meget 

spændende værker. Det ene 
er fra en serie af værker 

lavet til udstillingen ”Fra 
Antikken til Røntgen. 

Hvor går du hen? Hvad 
har du i din baga-

ge?” Værkerne 
blev udviklet, 

efter at kunst-
nerne havde 
brugt flere dage 

Tekst og foto: Sandra Blach

New additions - nye værker
I forbindelse med åbningen af muse-
ets nye tilbygning har Glasmuseet 
Ebeltoft haft besøg af mange kunst-
nere – både nye, men også kunst-
nere, der er repræsenteret 
i den permanente 
samling. 
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i en lufthavn, hvor de fulgte med i 
folks bagage, når den skulle igen-
nem røntgen i sikkerhedscheck. 
Kunstnerne er meget fascinerede af, 
hvordan de ting, folk har i deres kuf-
ferter, manifesterer sig i fantastiske 
former og farver på en skærm. 

Der er også kommet mange andre 
spændende værker, som museet 
glæder sig til vise frem for publi-
kum.   

UDSTILLINGSPERIODE: 
09.02.07 - 12.05.07
Sandra BlachIvo Lill, Estland ”Heatwave”, 2004

Britta Madsen og Søren Gøttrup, Danmark
”Håndbagage med røngten anno 2006”



      
Tekst: Jan Kock

10. februar 
    - en dag på Glasmuseet med Janusz Walentynowicz

I forbindelse med åbningen af udstil-
lingen Hjemvendt/Coming Home af 
Janusz Walentynowicz vil der den 
10. februar blive en ”Lær og leg 
dag” på museet. Her vil der være 
lejlighed til at få et indblik i én 
kunstners virke og til en indføring 
i den verden, som det kunstneriske 
springer af. 
Desuden vil der blive lejlighed til 
at overvære blæsning i hytten, hvor 
Leif M. Nielsen vil vise og fortælle  
om nogle af sine særlige favorittek-
nikker. Desuden vil der blive lejlig-
hed til, at man selv kan få lov til at 
blæse glas under kyndig vejledning. 
Der er endvidere reserveret plads i 
caféen, hvor der er bestilt en særlig 
frokostanretning.

Program for dagen:
10.00 - 12.00  Janusz Walentynowicz 
vil give en indføring i sit univers og 
en introduktion til udstillingen.

12.00 - 13.30 Særlig glasfrokost i 
museets café. (Frokosten bestilles på 
nedenstående kupon, men betales 
direkte i caféen – pris 100 kr. eks-
klusive drikkevarer) 

13.30 - 16.00 Leif M. Nielsen de-
monstrerer i hytten, og de, der har 
mod og lyst, kan få lejlighed til at  
prøve sig ud i glasblæsningens kunst.

Tilmelding til frokost nødvendig og 
bindende. Dette sker ved at indsen-
de nedenstående kupon senest 5. 
februar til Jørn Bech, Skelhøjevej 7, 
8400 Ebeltoft eller e-mail: jbech@
privat.dk. Der er begrænset antal 
pladser i caféen, så til denne del 
gælder først til mølle princippet. 
Uden frokost kan medlemmer blot 
møde op på Museet på de nævnte 
tidspunkter.

Med venlig hilsen
Jørn Bech og Jan Kock

Ønsker at bestille frokost i Museets café 
i forbindelse med arrangementet 
den 10. februar 2007 til _______ (antal) 
person/personer.

NAVN

___________________________________________

GADE/VEJ

___________________________________________

POSTNUMMER OG BY

___________________________________________

TLF.

___________________________________________

E-MAIL

___________________________________________

UNDERSKRIFT

___________________________________________

Kuponen indsendes 
SENEST DEN 5. FEBRUAR TIL 
Jørn Bech
Skelhøjevej 7
8400 Ebeltoft 
eller e-mail: jbech@privat.dk

DEMONSTRATION I HYTTEN OG DIG SELV SOM GLASBLÆSER
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Leif Møller Nielsen



   

Michael Bang
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Tekst: Grete og Thomas Skousen · Foto: Per Kjærbye

Vor fascination af glas
Det var en mor til en af Gretes venin-
der, som først vakte hendes interesse 
for glas og glaskunst. Grete beundre-
de dels de indkøb, venindens mor 
gjorde bl.a. af unge danske kunst-
nere, dels arvede hun nogle glas fra 
hende. Et fint eksempel på dette er 
en skål, som blev en øjenåbner for 
Grete. Den er designet af Michael 
Bang i 1971.

En fælles interesse for os blev det 
dog først, da vi sammen så udstil-
lingen Nordiske Glaskunstnere på 
Gl. Holtegård i foråret 1997. Det var 
en udstilling med værker af nogle 
af de bedste glaskunstnere fra de 
fem nordiske lande. Vi blev meget 
betaget af, hvad vi så, og da der 
var mulighed for købe de udstillede 
værker, købte vi to fade. Det ene var 
et fad af nordmanden Oluf Føinum, 
der virkede som et moderne abstrakt 
maleri med et spændende islæt af 

fototeknik. Det andet var et stort 
fad af Tchai Munch, der var baseret 
på sort glas og felter med glas med 
guldstriber. Senere fortalte Tchai os, 
at det var glas, hun havde importeret 
fra USA, men at hun desværre ikke 
kunne få noget tilsvarende mere.

Denne udstilling gav os lysten til 
at se og høre mere om glas, og 
herved kom vi i forbindelse med 
nogle af glaskunstnerne fra Ebeltoft, 
og vi blev ligeledes hyppige gæster 
på Glasmuseet. Som medlemmer af 

Glasmuseets venner har vi også del-
taget i nogle af de spændende ture, 
som Jan Kock arrangerer. Endelig har vi 
også holdt os orienterede om udviklin-
gen i dansk glaskunst gennem udstil-
lingerne i Galleri Grønlund. 

I Ebeltoft har vi specielt haft en god 
kontakt med Trine Drivsholm og 
Tobias Møhl. Det har bl.a. resulteret 
i anskaffelse af en af Tobias’ fanta-
stiske konkylieskåle og en af Trines 
zeppeliner. 

Endvidere blev vi meget betaget af 
det artistiske i Tobias’ venetianske 
glas. Det var en oplevelse at til-

Oluf Føinum

Tchai Munch

Tobias Møhl

Trine Drivsholm
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bringe en hel dag i værkstedet og se, 
hvorledes de blev fremstillet, så dem 
måtte vi have et par stykker af.

Det har også været dejligt at besøge 
Micha Karslund og Steffen Dam i 
Handrup. Det er altid spændende 
at høre om og se lidt af den kunst-
neriske skabelsesproces. Vores lille 
samling indeholder et af Michas 
værker, kaldet Sup – den minder os 
om et undervandsvæsen, som er på 
vej op gennem overfladen. 

Endvidere har vi et dejligt vindue, 
hvor en af Steffens tavler om planter-
nes hemmelige liv kunne placeres. 
Vi var glade, da vi fik tavlen, som 
Steffen selv var så venlig at komme 
forbi og montere.

Endelig har det været interessant, 
inspirerende og hyggeligt at besøge 
Tchai Munch og Finn Lynggaard, 
manden der i høj grad åbnede vore 
øjne for studioglas.
Det går os, som det nok går de fleste 
samlere. Man vil gerne have en god 
plads til hvert enkelt værk, så det 
kommer til sin ret. Vi har derfor flere 
gange vedtaget, at vi kun ville se på 
tingene, når vi går på udstilling. Men 
vi falder alligevel i engang imel-
lem. Fx på udstillingen Siden Sidst 
i Glasmuseet i 2004, hvor vi blev 
begejstret for Tora Urups skål, som 
tilsyneladende har en indre sort skål 
svævende midt i den ydre røde skål.

Da vi led af ualmindelig megen 
pladsmangel, måtte vi anskaffe et 
ekstra skab – som det ses, er vi i 
øvrigt også ramt af at glassene kon-
kurrerer med en del keramik! ”Ja, 
vi samlere har det ikke nemt”, siger 
Grete.
Det er spændende at følge udvik-
lingen i Danmark og sammenligne 
med, hvad der sker i udlandet. Hvert 
enkelt af vore værker har sin histo-
rie, som gør det specielt interessant 
for os. Vi synes, at vi gennem vore 
anskaffelser har fået en lille smule 
viden om glas, men vi konstaterer 
gang på gang, at der er utrolig meget, 
vi ikke ved eller kender til. Derfor 
synes vi, det er interessant at gå på 
udstillinger, deltage i glasturene og 
læse mere om glas.    

Tobias Møhl

Micha Karslund

Steffen Dam

Tora Urup

Grete Skousen



Tekst: Jan Kock

Bayerischer Wald og Böhmerwald
                             - en glastur for glaselskere
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 17. MAJ 
Afgang fra Ebeltoft kl. 6.00. 
Opsamling i Århus, Kolding 
Banegård og ved grænsen efter 
behov. Med passende ophold køres 
til nærheden af Coburg, hvor aftens-
maden står parat og der overnattes.

18. MAJ
Formiddag. Gammelt og nyt glas i 
Coburg. Derefter fortsættes sydpå 
med et glasstop undervejs. Målet 
er at besøge Muzeum Šumava i 
Kašperské Hory. Aftensmad og 
overnatning i Tjekkiet i eller nær 
ved Kašperské Hory. 

19. MAJ 
Zwisel og Frauenau er centrum 
for glasproduktionen i Bayerische 
Wald. Her bor en række af de mar-
kante virksomheder og glaskunst-
nere, som tegner tysk glas. Vi skal 
se det nye glasmuseum i Frauenau. 
Overnatning i Passau.

PR
O

G
R

A
M

De museer og glasværker, vi skal 
besøge på turen, er ved at finde 
festtøjet frem i anledning af, at de 
har hørt, vi kommer. Programmet 
er ved at tage form, hoteller og 
bespisning er ved at blive bestilt 
og bussen kørt i stilling. Dog er det 
endelige program ikke helt færdigt. 
Prisen er 3.600 kr. pr. person i 
dobbeltværelse med bad og toilet 
foruden nævnte måltider eksklusive 

drikkevarer. Tillæg for enkeltvæ-
relse 600 kr. 
Men der er tid for tilmelding. Dette 
sker ved, at man indsender neden-
stående kupon og samtidig indbe-
taler et depositum på 500 kr. pr. 
person på konto FI-kode 73 og 
kontonr. 828 704 31. Tilmeldingen 
er først gældende når begge ting er 
gjort. Ved tilmelding gælder først til 
mølle princippet. Max. deltageran-

tal 45. Turen gennemføres kun ved 
minimum 35 betalende.

Seneste dato for tilmelding 
er den 10. marts.   

Så snart programmet er endeligt 
fastlagt, vil alle tilmeldte få tilsendt 
det endelige program og girokort til 
indbetaling af restbeløb i forhold til 
det bestilte.

TORSDAG DEN 17. TIL MANDAG DEN 21. MAJ 2007
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_______  antal personer 

Navn: ___________________________________________

Navn: ___________________________________________

Ønsker (sæt kryds):

___ dobbeltværelse 

___ delt dobbeltværelse 

evt. med:_________________________________________

___ enkeltværelse (mod et tillæg på 600,- kr.)

Navn:
_____________________________________________________
Gade/vej:
_____________________________________________________
Postnummer og by:
_____________________________________________________
Telefon:
_____________________________________________________
E-mail:
_____________________________________________________
Underskrift:
_____________________________________________________

ØNSKER AT DELTAGE I TUREN TIL BAYERISCHE WALD OG BÖHMERWALD 17.-21. MAJ 2007 
  

Kuponen indsendes inden 10. marts til Jan Kock, Vilhelm Kyhns Allé 2, 8270 Højbjerg.
Har samtidigt indbetalt et depositum på 500 kr. pr. person på konto FI-kode 73 og kontonr. 828 704 31. 

HUSK også her at anføre navn på deltagere.

20. MAJ 
Formiddag glasmuseet i Passau. Efter 
frokost går det nordpå gennem det 
smukke landskab til Drachselried, 
hvor et af Tyskland største gallerier 
med moderne glas ligger. Aftensmad 
og overnatning inden Eisenach. 

21. MAJ
Turen går nordpå med passende 
stop. Forventelig vil et af dem blive 
med et vist glasindhold. Ankomst 
til Kolding så tog mod København 
kan nås.
Sådan ser programmet ud nu, men 
der kan forekomme ændringer.

Altså – hvis man ønsker at del-
tage i turen, bedes man tilmelde sig 
senest den 10. marts på ovenstå-
ende kupon eller en kopi af denne 
og samtidig indbetale et depositum 
på 500 kr. pr. person.     

Med venlig hilsen Jan Kock 

TILMELDINGSBLANKET
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Inde midt i kongens København 
ligger C.E. Fritzsches Glashandel. 
Svenskerne vil kalde et sådant 
sted for et ”smultronställe”, hvilket 

Tekst: Jan Kock

C.E. Fritzsche - Glashandel
Kgl. Hofleverandør 

betegner et rigtigt godt sted, hvor 
man kan finde, hvad hjertet begæ-
rer. I dette tilfælde glas, som omfat-
ter bordservicer af såvel traditio-

nelt som nutidigt tilsnit, endvidere 
lysekroner, karafler, snapsegrise og 
-hunde, foruden vaser, skåle og 
andet udført af gedigne, danske 
studioglasfolk. 
På facaden skiltes med at butikken 
er grundlagt for godt 200 år siden 
- nemlig i 1788. Det vil sige, at 
forretningen har eksisteret i mere 
end 200 år. Hieronimus Fritzsche 
begyndte i 1788 sin handel med 

Maria Theresia 
lysekrone med 
15 arme er en 

traditionsrig, 
østrigsk model
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importeret drikkeglas og lysekroner 
fra en forretning i Gothersgade 46. 
Fritzsche var indvandret fra Bøhmen 
og kom fra en slægt, som havde tra-
dition for at handle med glas. Hans 
gode kendskab til glasproduktionen 
i Bøhmen, Sachsen og Schlesien 
gjorde det let for ham at vide, hvor 
der var gode glas at købe. Agenter 
hjalp med indkøb, og snart var der 
også belgiske og franske glas at finde i 
butikken. Et af firmaets særlige områ-
der var at kunne levere glas med 
indgraveringer efter kundens ønske. 
Lysekroner var og er et andet speciale 
- stadig føres et udvalg af sådanne. 
Hvis det ønskes, kan man stadig få 
monteret lysekroner med prismer i 
forskellige farver efter eget valg. 

I 1809 overgik firmaet til Carl Ed-
ward Fritzsche, som samme år flyt-
tede forretningen til Kongens Nytorv 
23, for i 1840 at slå sig ned på byens 
fineste strøg i Østergade 24. Det år 
fik firmaet ret til at bruge betegnel-
sen Kgl. Hofglashandler, som i dag 
er ændret til Kgl. Hofleverandør med 
ret til at pryde firmanavnet med kon-
gekronen. Efter Carl Edward bærer 
firmaet stadig navnet C.E. Fritzsche. 
Ni år senere var der behov for mere 
plads, og forretningen fandt nye 
lokaler i Købmagergade 3. 

Den sidste halvdel af 1800 årene og 
de første årtier af 1900 tallet havde 

firmaet en overordentlig stor omsæt-
ning. Kongehuset blev forsynet med 
glas, og ved tronskifte skulle der nye 
glas til med nye graveringer. Adelen 
og borgerskabet levede efter bedste 
evne op til tidens normer, som også 
omfattede besiddelse af store og 
omfattende glasservicer. Fritzsches 
udbud af glas var overvældende. Et 
af de populære servicer med navnet 
Derby var på lager i 30 størrelser. 
Alene af det tilhørende rhinskvin-
glas var der fire varianter. Udlejning 
af glas var også omfattende.

I 1912 til 1939 havde forretningen 
lokaler på Amager Torv 14. Grundet 
importrestriktioner måtte der i 1939 
findes nye og mindre lokaler, og 
under besættelsen blev det til et 
kælderlokale i Badstuestræde 20. 
Fra 1946 har forretningen været 
at finde i fornyet form på adressen 
Kompagnistræde 12. I 1989 overtog 
7. generation af familien Claus Erik 
Fritzsche driften. 
Butikkens vinduer og lokaler udstrå-
ler i dag en sand kærlighed til glas 
og forener tradition med nybruddet 
inden for glasset repræsenteret ved 
det håndlavede studioglas. Det tra-
ditionelle er dog trådt noget i bag-
grunden til fordel for det nye.      

Besøg Fritzsches hjemmeside: 
www.fritzsche.dk

Sia Mai. Unika - Snapsekarafl er

En traditionel fyldehund fi ndes også 
i sortimentet

Tøndeglas, Gudhjem Glasrøgeri
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Skousen’s shared interest developed when 
they visited the exhibition by Nordic glass 
artists at Gammel Holtegård in 1997, where 
they bought dishes by Oluf Føinum and 
Tchai Munch. They became frequent guests 
at the Glasmuseum and got to know the 
glass artists who live in Ebeltoft, and bought 
work from them. The couple cannot resist 
buying glass at exhibitions, although it is 
difficult to find space to set it all up. They 
enjoy comparing developments in Denmark 
with other countries, visiting exhibitions and 
going on glass journeys or reading to learn 
more about glass.

Pages 10 & 11
Glass journey to Bavaria and Bohemia: Jan 
Kock presents the preliminary plans for the 
Glass journey in May.

Pages 12 & 13
C.E. Fritzshe, Supplier to the Royal Danish 
Court is simply a little paradise for lovers 
of glass, and sells a wide range of contem-
porary and traditional table glass, schnapps 
pigs and dogs, or chandeliers in colours to 
order. The business was established in 1788 
by Hieronymus Fritzshe, an immigrant from 
Bohemia, who found and imported the best 
glass from Bohemia, Saxony and Silesia. 
Agents supplied Belgian and French glass 
too. In 1808 the firm passed to Carl Edward 
Frizche, and was appointed Supplier to the 
Court in 1840. The court and nobility bought
enormous quantities of glass, until restrictions 
during World War II reduced trade. In 1989 
the seventh generation of the family took 
over, and although in the shop today hand-
made studio glass and modern design take 
pride of place, a wide range of traditional 
designs and chandeliers are still available.

Page 15
Please remember to inform the Friends of 
the Glasmuseum Association of any change 
of address. It is disappointing for us and for 
you if Glasposten is sent to the wrong 
address.

Page 2 Leader
The chairman writes: 2006 was one of the 
most exciting years the society has expe-
rienced. The new museum attracted an 
increased number of visitors, and member-
ship is at its highest ever. In 2007 we must 
work hard to maintain our success and 
surpass it. The museum is setting up the 
Young Glass competition, and the Friends of 
the Museum are already helping to register 
incoming entries. Many volunteers will be 
needed at the opening in June and the asso-
ciated party. 

The chairman hopes the level of association 
activities will increase and include at least 
one event each year outside Ebeltoft, in addi-
tion to the glass journey; and he mentions 
Janusz Walentynowicz’ coming exhibition 
and opening lecture.

Erling Elsig wishes to stand down as 
chairman, and hopes the Friends of the 
Glasmuseum Association will continue to 
develop in the future.

Page 3
Notice is given of the Annual General 
Meeting with the obligatory agenda. 
Proposals for further items should be sent 
within seven days. Frits Larsen and Erling 
Elsig are standing down and do not wish to 
be re-elected.

Pages 4 & 5
Being an artist is not simply a job. ‘It takes 
all your life’ – and is the only option for 
Janusz Walentynowicz. This year it is 25 
years since he went to study at Illinois State 
University, and he has not had an exhibition 
in Denmark since, which explains the title 
of this exhibition: Coming home. He was 
born in Poland, but when he was quite small 
his family fled to Denmark, and his father, 

a fisherman, drowned. The artist’s work 
examines the relationships that form the indi-
vidual, and the mutual challenges between 
the sexes. It takes him months of work to 
develop the first sketches of his sculptures, 
model them in wax or clay, mould them in 
glass and polish and paint them. The fragility 
of glass and its flaws and transparency make 
it a favourite material for what he wants to 
express, often in combination with wood, 
metal or stone.

The exhibition entitled Guns save lives 
is the artist’s response to a movement in 
the USA to assert the individual’s right to 
self-defence with a gun. He intended to 
show how weapons can backfire too. The 
Glasmuseet is proud to be able to show two 
exhibitions by this artist, and it will be excit-
ing to see how the two-metre-high figures 
interact with the new wing.

Page 6
Many artists visited the museum for the 
opening of the new wing. A number of new 
artists as well as many of those represented 
in the permanent collection brought new 
works for the collection, and a selection will 
be exhibited from 9 February. Among these 
are two works by Britta Madsen and Søren 
Gøttrup: From antiquity to X-ray: where are 
you going?

Page 7
When Janusz Walentynowicz’ exhibition 
Coming Home opens on 10 February, there 
will be an opportunity to ‘learn and play’ 
at the museum and see how artistic ideas 
develop. Leif M. Nielsen will explain and 
demonstrate some of his favourite tech-
niques, and visitors will be allowed to try 
their own hands at glassblowing with expert 
help.

Pages 8 & 9
A friend’s mother aroused Grete Skousen’s 
interest in glass, and Michael Bang’s bowl 
(1971) was an eye-opener. Thomas and Grete 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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GLASMUSEET EBELTOFT

Se i øvrigt alle museets aktiviteter på www.glasmuseet.dk som løbende opdateres.

AKTIVITETER
Fredag den 9. februar 2007, kl. 16.00
Fernisering: Hjemme igen af Janusz 
Walentynowicz. Udstillingen åbnes af: 
Kirstine Bille, fmd. Kulturudvalget i Syddjurs 
kommune. Kl. 19.00 Middag i Glascaféen. 
Tilmelding nødvendig på tlf. 8634 1204 
(max. antal 45 prs.)

Lørdag den 10. februar
10.00 - 12.00 Foredrag og rundvisning 
med Janusz Walentynowicz
12.00 - 13.30 Frokost I glascaféen
13.30 - 16.00 Prøv selv at arbejde med 
det varme glas. Introduktion samt demo 
ved hyttemester Leif. 
Tilmelding nødvendig til Jørn Bech telefon 
8637 7010 e-mail: jbech@privat.dk senest 
den 7. februar. Max. antal 40 prs.

Mandag den 12. februar
Tirsdag den 13. februar 
Onsdag den 14. februar 
(pris 75 kr. + entré)
Kl. 10 - 12 Glasstøbning og gravering
Kl. 13 - 15 Glasstøbning og gravering

Torsdag den 15. & fredag den 16. februar
Kl. 14.00 Rundvisning i udstillingerne 
i børnehøjde med Hanne Thorgaard

Søndag den 18. februar
Kl. 10 - 12 Brunch i glascaféen med efter-
følgende rundvisning kl. 12.15 
(Pris 138,- kr. Tilmelding nødvendig 
telefon 8634 1799, max 30 deltagere)

Fredag den 2. marts 
Vinfestival
Kl. 18.00 Drink og rundvisning i udstillinger
Kl. 19.15 Vinfestival menu i glascaféen

Søndag den 4. marts
Kl. 10 - 12 Brunch i glascaféen med 
efterfølgende rundvisning kl. 12.15
(Pris 138,- kr. Tilmelding nødvendig 
telefon 8634 1799, max. 30 deltagere)

Søndag den 1. april
Kl. 10 - 12 Brunch i glascaféen med 
efterfølgende rundvisning kl. 12.15
(Pris 138,- kr. Tilmelding nødvendig
telefon 8634 1799, max 30 deltagere)

Mandag den 2. april 
Tirsdag den 3. april 
Onsdag den 4. april 
(pris 75 kr. + entré)
Kl. 10 - 12 Glasstøbning og gravering
Kl. 13 - 15 Glasstøbning og gravering

Fredag d. 8. juni 2007, kl. 12.00
Fernisering samt præmieoverrækkelse
Young Glass 2007. 
Udstillingen åbnes af 
kulturminister Brian Mikkelsen.
Kl. 19.00 Young Glass fest 
(nærmere program følger)

VENLIGST BEMÆRK 
Ingen udstillinger i stueetagen 
fra 22.01 - 2.02.2007

ÅBNINGSTIDER
Januar - marts................ alle dage kl. 10-16
April - juni ..................... alle dage kl. 10-17
Juli - august ..................  alle dage kl. 10-19
September - oktober .....  alle dage kl. 10-17
November - december ..  alle dage kl. 10-16

Glashytten er lukket fra 
22.12.2006 - 1.2.2007

GLASCAFÉEN
* Januar - marts ............ alle dage kl. 10-16
* April - juni .................. alle dage kl. 10-17
   Juli - august ............... alle dage kl. 10-22
* September - oktober ..  alle dage kl. 10-17
* November - december  alle dage kl. 10-16
* = aften åbent ved bordbestilling

Vinfestival menu den 2. og 3. marts

Glascaféen holder gerne åbent udenfor 
normalt åbningstid, hvis der er behov for 
det - ring og forhør nærmere hos Karen 
Kjærgaard på telefon 86 34 12 04.

Brunch hver lørdag og søndag kl. 10-12. 
(Husk at bestille bord hvis du vil sikre en 
plads!)

UDSTILLINGER 
UD AF HUSET
Observationer
Ann Wolff, Tyskland/Sverige 
26.01.07 - 29.06.2007 
Mint Museum, NC, USA 
09.09.07 - 06.01.08 
Stadtmuseum Schleswig, Tyskland

UDSTILLINGER
Hjemme igen
en udstilling med et udvalg af Janusz 
Walentynowiczs store værker
10. februar - 28. maj 2007

Guns save lives
en mindre udstilling af Janusz Walentynowicz
10. februar - 28. maj 2007

Glasmuseet Ebeltoft - Historien
En udstilling som fortæller museets historie 
i ord, billeder og med værker fra den 
permanente samling indtil 16. sep. 2007

Nyopsætning af den 
permanente samling
En udstilling som viser de nye værker i 
samlingen 10. februar - 28. maj 2007

Young Glass 2007
En udstilling af værker udvalgt af 
Young Glass Juryen 9. juni - 25. nov. 2007

Ricky Bernstein
en udstilling med væg installationer af 
Ricky Bernstein, USA
22. september 2007 - 13. januar 2008

Lene Bødker
en solo udstilling med værker af 
Lene Bødker, Danmark 
8. december 2007 - 12. maj 2008


