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Fondsbestyrelsen er sammensat af 3 
medlemmer, der supplerer sig selv. 
Den første bestyrelse udgøres af en ud-
øvende glaskunstner, Finn Lynggaard - 
naturligvis, direktøren for Glasmuseet, 
Dagmar Brendstrup og formanden for 
Glasmuseets Venner, Mogens Kaalbye. 
Det bliver en markant begivenhed for 
venneforeningen at kunne bidrage til-
bagevendende til denne donation.

Instant Love & Sjæl af ild
I forbindelse med Finns 80 års fødsels-
dag blev der over en længere periode 
optaget to fi lm om Finns liv og virke. 
Filmene blev til i et samarbejde mellem 
to af venneforeningens medlemmer, 
Ole Kromann og Mogens Damgaard, 
og er Finn Lynggaards beretning om 
passionen for glasset og ambitionen 
om at skabe et unikt udstillingssted for 
internationalt glas i Danmark. Filmene 
er meget inspirerende, fl ot optaget og 
en både historisk og nutidig beretning 

Der er uomtvisteligt forår, når denne 
udgave af ”Glasposten” udkommer. 
Grøn er derfor vårens hæk, og det 
samme gælder en fantastisk udstilling
- ”Flora” på Glasmuseet, hvor der både 
inde og ude er en overvældende ople-
velse af fl ora i både glas og natur og i 
mange fl ere farver end grønt. Den ud-
stilling må ses!

Finn Lynggaards Fond 
Som beskrevet i sidste nummer af ”Glas-
posten”, så tog Glasmuseet og Glas-
museets Venner et initiativ omkring en 
gave til Finn Lynggaard i anledning af 
hans 80 års dag, men jo også som en 
hyldest til en stor kunstner og iværksæt-
ter. Ideen om en fond med det formål 
at støtte danske glaskunstnere med 
henblik på efteruddannelse og/eller 
studierejse, blev godt modtaget. Institu-
tioner, virksomheder og glaskunstnere, 
men ikke mindst Venneforeningens 
medlemmer tog fl ot imod opfordringen 
og resultatet blev en formue på over 
80.000,- kr. Det var fl ot og en stor tak 
til medlemmerne for bidrag.

Glasmuseets Venners Bestyrelse har 
efterfølgende besluttet, at der årligt 
skal doneres en sum penge, således at 
fonden i princippet vedvarende kan ud-
dele et årligt legat i størrelsesordenen 
10.000 kr.

Der er udformet vedtægter for fonden 
og sammensat en fondsbestyrelse, der 
varetager fondens legatuddelinger m.v. 
– første gang på Finns fødselsdag i ja-
nuar 2011.
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Grøn er vårens hæk
om moderne glas i Danmark set gen-
nem en markant kunstners liv og virke. 
Venneforeningen fi k fi lmmagernes 
tilladelse til at reproducere fi lmene i 
DVD-udgave, og HER ER DEN som en 
gave til medlemmerne.
God fornøjelse med fi lmene, - og det 
kan da tilføjes, at Dronningen har mod-
taget det første eksemplar af fi lmene i 
forbindelse med Venneforeningens 
lykønskninger i anledning af Dronnin-
gens 70-års fødselsdag.

Medlemsglas - Årets Studioglas
For nogen tid siden annoncerede ven-
neforeningen, at vi ”legede” med 
tanken om et medlemstilbud i form af 
ÅRETS STUDIOGLAS, et unikt kunst-
værk til en rimelig penge, men eks-
klusivt ved kun at blive fremstillet i 30 
eksemplarer. Ideen er nu en realitet, 
og denne medlemsservice er nærmere 
beskrevet inde i bladet. Vi håber, at 
medlemmerne tager godt imod ideen/
tilbuddet. Det gjorde de tre unge kunst-
nere, der var dette års nominerede, ved 
at fremstille tre meget forskellige, men 
fl otte værker.
Vinderen af dette års ”konkurrence” 
blev museets tidligere hyttemester Leif 
Møller Nielsen med en elegant fl aske/
vase. Men, læs inde i bladet og så 
gælder det princippet ”Først til mølle”. 

Der er kun 30 eksem-
plarer.

Med ønsket om en 
god sommer med 
gode glasoplevelser
Mogens Kaalbye

INSTANT LOVE      SJÆL AF ILD

KUNSTNER OG IVÆRKSÆTTER



Forside: Ghita Nørby og Torben Thim, inde-
haver af rosenplanteskolen i Løve. ”Jeg er i 
chok!” udbrød Ghita Nørby begejstret over 
udstillingens mangfoldige værker. 
Foto: Finn Manford
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Tekst: Mogens Kaalbye

Generalforsamling 2010

Årets generalforsamling blev gen-
nemført den 27. februar 2010 i 
Sognegården i Ebeltoft.

Der var omkring 60 fremmødte 
medlemmer, der oplevede en gene-
ralforsamling i kvikt tempo og uden 
mange svinkeærinder. 

Efterfølgende var mødet præget af et 
interessant causeri af Anne Merete 
Grønlund fra ”Galleri Grønlund”, 
over ”dansk glaskunst i USA - en 
optakt til den kommende USA-tur 
med 28 glasvenner i april. 
Herudover et traditionelt, men 
spektakulært og fl ot glaslotteri.
Selve generalforsamlingen blev som 
vanligt kyndigt ledet af advokat 
Mads Petersen. Formandens beret-
ning var præget af et år med rolig 
drift og en konstatering af, at mange 
af bestyrelsens tiltag fra den nu 3-
årige vision og perspektivplan var 
gennemført. Ud over arrangementer 
og udfl ugter/rejser var året primært
præget af etablering af partnerska-
ber, iværksættelse af Finn Lyng-
gaards Fond og overvejelser om 
bedre medlemservice – herunder 
igangsætning af et ”Årets med-
lemsglas”.
Bestyrelsen har sat sig nogle nye 
mål og aktivitetsområder for den 
kommende 2-3 års periode.

Dette arbejdsgrundlag omhandler:
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Formandens beretning, på besty-
relsens vegne, - der i øvrigt blev 
godkendt - kan ses på foreningens 
hjemmeside, tillige med referat fra
generalforsamlingen. Foreningens 
regnskab blev godkendt uden be-
mærkninger og kontingentet fast-
holdt på nuværende niveau.

Valg til bestyrelse var præget af ny 
tilgang, idet der måtte tages afsked 
med to mangeårige medlemmer, 
Ole Thuge samt Anna Mary Siverts. 
Herudover forlod Lisbeth Rosdahl 
bestyrelsen. Med en tak for deres 
indsats, kunne der bydes velkom-
men til tre nye medlemmer, nemlig 
Karen Siune, Jytte Wainø og Bodil 
Bast. På revisorposten måtte der 
også tages afsked med Per Brønner 
og goddag til Erling Hvid. 

· Markedsføring af Glasmu- 
 seets Venner - både i form 
 af større synlighed, men  
 i allerhøjeste grad også  
 aktiviteter, som skal give  
 fl ere medlemmer til fore-
 ningen.

· Flere attraktive tilbud til  
 medlemmerne af foreningen.

· Etablering af Partnerskaber.

· Understøtning af glasmiljøer 
 i Danmark og udbredelse 
 af kendskab til moderne  
 glaskunst.

· Aktiviteter og oplevelser, der 
 kan bidrage til at understøtte  
 begrebet Ebeltoft som 
 ”Danmarks Glasby”.

· Udbygning/intensivering af  
 samarbejdet med Glasmuseet.
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Tekst og foto: Jørn Bech

Vindere i Glaslotteriet 2010
11 eksklusive og spændende gevinster blev for-
delt på 139 deltagere, - 1 ud af 12 vinder, altså 
noget bedre end både lotto og Klasselotteriet.

Dorit og Jørn Bach, Ebeltoft,
medlemsnr. 245  
Bohumil Elias (CZ) 
Skulptur

Birgit Nørgaard og Ole Madsen, 
Højbjerg, medlemnr. 387
Rune Kristensen (Danmark)  
Vase 
 

Naja og Chr. Olsen, Egå, 
medlemsnr. 874  
Mark Lockock (Holland) 
Glasskulptur 

Anette og Rudi Jørgensen, 
Ebeltoft, medlemsnr. 353
Jörg Zimmermann (Tyskland) 
Glasskulptur  

Carsten Thorup Villadsen, 
Grenå, medlemsnr. 226
Jørgen Holst Pedersen  
Skulptur

Alice Bryder, Ebeltoft, 
medlemsnr. 175   
Menno Jonker (Holland) 
Glasskulptur 

Birthe og Ole Egebjerg, 
Ebeltoft, medlemsnr. 434
Jørgen Karlsen (Danmark) 
Skulptur

Else Sommer, Ebeltoft, 
medlemsnr. 451
Heidi Kristiansen (Norge)  
Glasskulptur

Heidi og Gunther Breig, 
Hannover, medlemsnr. 217 
Rikke Stenholt (Danmark) 
Symbiose 

Kaj Hammer Pedersen, 
Århus N, medlemsnr. 1003  
Rosita Stål (Sverige)  
Dandelion 
 

Bitten Tylvad, Grenå,
medlemsnr. 318  
Lulu Sylvest (Danmark)
Fad 
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Tekst: Mogens Kaalbye

NYHED: Årets studieglas
Så lancerer Venneforeningen en
nyskabelse i form af ÅRETS STU-
DIOGLAS - et tilbud til foreningens 
medlemmer - om at erhverve et 
unikt stykke glaskunst, til en favora-
bel pris og samtidig støtte en dansk 
glaskunstner. 
Ideen med ÅRETS STUDIOGLAS, 
der gerne skulle blive en tilbage-
vendende begivenhed og tilbud, har 
til formål:

· At støtte danske studioglaskunst-
nere, både til at eksponere sig selv 
og for at skabe omsætning.

· At tilbyde foreningens medlem-
mer et unikaglas til en rimelig pris.

· At udbygge et af venneforeningens 
formål ”At understøtte glaskunstne-
re og glasmiljøer i Danmark”.

Årets kunstnere og valget
Kriterierne for valg af glaskunstnere 
til at fremstille ÅRETS STUDIOGLAS 
har været, at det skulle være unge, 
uddannede glaskunstnere på iværk-
sætterkurs, eller up-coming glas-
kunstnere, der har gjort sig bemær-
ket i en eller anden sammenhæng.

De nominerede i dette første år med 
dette medlemstilbud har været:

Christina Ryttersøe, København. 
Arbejder primært med sandstøb-
ning. Unika og design. 
www.ryttersoe.dk

Christian Nørgaard Christensen, 
Luftkraft Glasstudie, Amager. 
Arbejder med Unika, bl.a. havdyr-
lignende skulpturer med silikone-
pigge. www.noergaardglas.dk

Leif Møller Nielsen, København, 
tidligere hyttemester på Glas-
museet Ebeltoft. Arbejder 
med unika og brugsglas 
- fade, skåle, vaser mm. 
www.lmnxglass.dk

Valget i år faldt på 
Leif Møller Nielsens 
vase, der er afbil-
ledet her. Om årets 
glas siger bestyrelsens 
kunstneriske rådgiver 
Ned Cantrell: ”Leif Møller 
Nielsen er en glaskunstner, der 
arbejder med inspiration fra tradi-
tionel venetiansk glas, men med en 
enkelhed, der karakteriserer dansk 
design. Et ældgammelt formsprog 
med er nutidigt indtryk. Formen, 
proportionerne, overfladen og de 
slebne dekorationer, er harmonisk 
og elegant. Kombinationen af ele-

menterne bliver til en 
velformuleret helhed”.

Bestilling af 
ÅRETS STUDIOGLAS
Årets glasværk kan købes for 
en favorabel pris på kr. 1.400,- 
og kan bestilles via forenin-
gens mailadresse: glasven-
ner@glasmuseet.dk eller ved 
formanden, Mogens Kaalbye 
på telefon 4037 8908.
Værket er ca. 40 cm 
højt, fremstilles eksklu-
sivt i 30 nummererede

og signerede eksempla-
rer og kan bestilles 

fra ”Glaspostens” 
udsendelse og 

frem til den 
15. juni 2010. 
Skulle der 
komme flere 
end 30 bestil-
linger, vil der 

blive trukket lod 
for at give alle 

medlemmer lige 
muligheder. Ultimo juni 

vil det enkelte medlem modtage 
besked om resultatet.
Venneforeningens bestyrelse håber, 
at medlemmerne vil tage så godt 
imod dette nye tilbud, at det kan 
blive en årlig tilbagevendende begi-
venhed til glæde for medlemmerne 
og til gavn for unge glaskunstnere.

NYHED

NYHED
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Tekst: Irene Kristensen · Foto: Jan Kock

Tur til USA 9. - 19. april (ca.) 2010
Det blev på mange måder en gan-
ske usædvanlig tur. Vi tog 28 af 
sted fra Kastrup om morgenen den 
9. april med store forventninger til 
spændende glasoplevelser, og vi 
blev bestemt ikke skuffede. Efter en 
lang rejse landede vi om aftenen i 
Bosten i pjaskende regnvejr, men 
slog så næste morgen øjnene op til 
strålende sol og blomstrende frugt-
træer, og vejret holdt sig stort set 
pænt under resten af turen.

DAG 1: Besøg på Harvard Universitet 
med den enestående samling af glas-
blomster lavet af Leopold og Rudolf 
Blaschka. Derefter Byvandring.

DAG 2: Bustur til Sandwich med 
glasmuseet, som bl.a. rummer en 
fin samling ældre presseglas. Der 
var forberedt en særlig præsenta-
tion til ære for os. Derefter gik turen 
til det gamle glasværk Pairpoint og 
til to henholdsvis Michael Magyars 
Glass Studio og David McDermott 
Glass Studio & Gallery.

DAG 3: Afrejse til Corning, hvor vi 
modtages af lokalhistorisk forening, 
der til ære for os serverer en fin 
middag med traditionelle amerikan-
ske retter.

DAG 4: Corning har verdens stør-
ste glasmuseum med alt fra oldtid 
til nutid og desuden det enestå-
ende videnscenter, Rakow Library. 
Florian Knothe og andre inspek-

Michael Magyar’s Glass Studio ved Sandwich. 

Der er ca. 3.000 blomster i samlingen på Harvard University alle fremstillet af Blaschka. 

Maden præsenteres på Patterson Inn i Corning. 

Sandwich Glass Museum.
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tører viste rundt. Vi besøgte også 
efter særlig tilladelse Corning Inc.’s 
hovedkontor med store glasskulp-
turer.

DAG 5: Besøg hos Steuben 
Glasværk, der bl. a. samarbejder 
med Bjørn Nørgaard om dron-
ningens og prinsens sarkofag til 
Roskilde Domkirke. Derefter tid til 
en bytur inden bussen kører os over 
bjergene til New York, hvor der 
efter indkvartering og affodring bli-
ver tid til en aftenspadseretur i den 
reklamebelyste by.

DAG 6: Metropolitan Museum med 
pragtfulde samlinger, hvor vi natur-
ligvis koncentrerede os mest om 
glasset. Derefter spadseretur gen-
nem den forårssmukke Central Park 
til MOMA, Museum of Modern Art, 
og om aftenen var der tur blandt 
skyskraberne.

DAG 7: Steuben Glass og SOFA 
med flot kunsthåndværk og bl.a. 
Paul Stankards fantastiske brevpres-
sere, dernæst Galleri Leo Kaplan 
med fine antikke og moderne brev-
pressere.

Bill Gudenrath tryller med glasset. The Glass Studio, Corning Museum of Glass. Corning Museum of Glass. Glasfrugter var der mange af. 

Carter udviklede i begyndelsen 
af 1900 tallet iriserende glas 
på Steuben. Corning Museum 
of Glass. 

DAG 8: Fridag og loppemarkeder. 
Tur til gallerier og arkitektursevær-
digheder på det sydlige Manhattan. 
Fernisering på Heller Gallery på en 
flot udstilling med Sibylla Perettis 
værker. I stald hos Heller er bl.a. et 
par danske kunstnere. Dagen slutter 
med fællesspisning på vietnamesisk 
vis.

DAG 9: Dette skulle have været 
afrejsedag, men panikken breder 
sig på grund en vis vulkan, så vi når 
igen et loppemarked, inden vi efter 
megen frustrerende ventetid, tele-
fonsamtaler, rygter, ombookninger 
og diskussioner bliver sendt af sted 
i mindre hold i løbet af ugen.

Irene Kristensen

Amerkanske olielamper fra omkring 1900. 
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Tekst: Pia Strandbygaard Frandsen · Foto: Finn Manford, Hans Ringmacher og Glasmuseet Ebeltoft

Glasmuseet i fuldt flor

Åbningsreceptionen var festlig og 
vel besøgt, måske også pga. åbnings-
taleren, skuespiller Ghita Nørby, 
der spredte glæde med sit smittende 
humør og sin udelte begejstring 
for udstillingen. Hun tryllebandt 
gæsterne med sin oplæsning af 
H.C. Andersens eventyr Sneglen og 
rosenhækken - om sneglen, der har 
nok i sig selv: ”verden kommer ikke 
mig ved!” - og rosenhækken, der år 
efter år sætter duftende blomster til 
glæde for store og små. 
Et godt valg, for netop at ”sæt-
te blomster” og begejstre såvel 
børn som voksne, er præcis hvad 
Glasmuseet ønsker at gøre med 
årets sommerudstilling - at komme 
verden ved. Dagen bød også på 
en overraskelse, da Ghita Nørby 
og hendes gode ven, rosengartner 
Torben Thim, overrakte Ghitas bed 
til kunstner og havearkitekt Kjeld 
Slot, som er manden bag den ”nye” 
museumshave. 

På en overskyet fredag i slutningen 
af marts åbnede årets store som-
merudstilling, FLORA – BOTANISKE 
OPLEVELSER I KUNST OG HAVE, 
på Glasmuseet Ebeltoft. 

Indendørs var der stor begejstring for 
de ”blomstrende” værker. Udendørs 
kaldte en forfrossen museumshave 
med spæde omrids af de kommen-
de plantebede på fantasi og forestil-
lingsevne. Men nu er foråret kommet
og takket være mange gode kræfter 
tager haven hurtigt form.

Til venstre: Jonas Jensen laver blomsterkunst.
Som den første blomsterdekoratør i rækken, 
viste Jonas Jensen fra Ålborg inspirerende 
blomsterdekoration på museet i april. 
Søndag den 6/6 kommer Jan Munch, Munch 
& Levison, Kolding, den 8/8 er det Anni & 
Anni fra Ebeltoft og den 5/9 besøger Else 
Marie Andersen fra Randers museet.

Pavillionen i haven.

1. Arne Lykke og Grethe Hale, Syddjurs 
Havekreds, plantede lavendel i det første 
bed.

2. Kjeld Slot, der får Ghitas bed overrakt af 
Ghita Nørby. 
 
3. Bent Johansen og Hans Ringmacher fra 
museets stab af frivillige hjælpere lagde 
kræfter i at grave bede.
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Mens roserne ved ferniseringen var 
sparsomme i de just optøede bede, 
var sneglene på plads i Kimiake 
Higuchis kålblade af glas til stor 
fornøjelse for museets gæster. 
Kunstneren var ikke selv til stede, 
men det var derimod syv af de 
øvrige kunstnere, repræsenteret i 
udstillingen. I dagene op til åbnin-
gen løftede det ene imponerende 
palmetræ efter det andet sig stille og 
roligt op i sine fire meters fulde høj-
de under kyndig ledelse af franske 
Marcoville, og dagen efter åbningen 
fortalte Karli Sears (Canada), Angela 
Jarman (England) og Debora Moore 
(USA) om inspirationskilder, teknik-
ker og tanker bag deres arbejde i tre 
spændende foredrag. 

Udstillingen er kommet godt fra 
start og har allerede været overvæl-
dende godt besøgt og flot modtaget 
af gæster fra ind- og udland.

Haven
Med kyndig og uvurderlig hjælp fra 
Syddjurs Havekreds og museets fri-
villige samt støtte fra en lang række 
sponsorer tog arbejdet med haven 
for alvor fart efter udstillingsåbnin-
gen. Først fik de tretten kvadratiske 
bede lige, stramme kanter i form af 
stålrammer og blev hver fyldt med 
500 liter champost. Dernæst blev 
gangene mellem bedene belagt med 
rullegræs, og så kunne beplantnin-
gen gå i gang. 

Stort udbud af aktiviteter
I løbet af sommeren er der god 
grund til at vende tilbage for at 
opleve både udstilling og have igen, 
og deltage i nogle af de mange akti-
viteter, som museet har planlagt: 
Foredrag om blomster, haverund-
visning, guidede ture i udstillingen, 
blomsterdekoration og unikaaftener 
i værkstedet med mere. Også som-
meraktiviteterne med en ugentlig 
støbedag er allerede nu på plads 
og kan sammen med aktivitetspro-
grammet findes på hjemmesiden 
www.glasmuseet.dk.

God sommer og vel mødt på 
Glasmuseet Ebeltoft!

Syv af udstillingens elleve kunstnere besøgte 
Glasmuseet i forbindelse med ferniseingen. 
Fra venstre: Stacey Neff, Dagmar Brendstrup, 
Ulla Forsell, Marcoville, Karli Sears, Monika 
Rubaniuk, Angela Jarman og Debora Moore.

Øverst: kig ud over museumshaven.

Nederst: Rammerne lægges i 
jorden af Erling Rasmussen, Erik 
Lange, Hans Ringmacher og Claus 
Hvidtved.

Herover: Kjeld Slot, Grethe Hale, Dagmar 
Brendstrup, Torben Thim og Arne Lykke.
Kjeld Slot har designet haven, Arne Lykke 
er formand for Syddjurs havekreds, Grethe 
Hale er næstformand. Tilsammen står de 
for at passe bedene. Torben Thim har 
doneret to rosenbede. 
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hvilket konkret har haft afgørende 
betydning for nogle af værkerne i 
denne udstilling.

Da Lotte Thorsøe skulle lægge grun-
den til at få adgang til The Study 
opsøgte hun i 2009 slagtermester 
Brian Dich fra Edderup Slagteri, 
som hun kendte fra, at hun med 
mellemrum havde købt kød til mid-
dagsmaden i hjemmet ved Mariager. 
Hun ville gerne opleve, hvordan et 
slagteri egentlig fungerede med at 
transformere liv til død og videre til 
mad, og hvordan en stor fast form 
gennem opdeling bliver til mange 
(nye) former. Indtrykkene fra det 
hurtige, svedige og koncentrerede 
slagteriarbejde gav masser af inspi-
ration og ideer til helt nye og ander-
ledes værker.

”Jeg slap alle tvungne forventnin-
ger om at forpligte mig til mate-
rialer og funktion. På det lokale 
slagtehus, hvor jeg ellers aldrig 
havde drømt om at sætte mine 
fødder, fandt jeg en totalt ny og 
imponerende verden. Synet af 
de store dyr, kød, hud, indvolde, 
blod, knogler og ben var i sig selv 
en utiltalende oplevelse. Men på 
samme tid, som det var vold-
somt og grænseoverskridende, 
kunne jeg se, hvordan slagterne 
udførte deres brutale håndværk 
med stor respekt, nænsomhed 
og elegance. Dybt fascineret af 
mine oplevelser voksede ideen 
om udstilling med ren form og 
ingen funktion” fortæller Lotte 
Thorsøe selv.

Lotte Thorsøe på slagteriet med en 
benknogle fra en ko

FRAGMENTER er et udstil-
lingsprojekt i The Study, som 

er Glasmuseet Ebeltofts nye sær-
lige scene, hvor der er plads til, at 
kunstnere kan arbejde mere eks-
perimenterende og undersøgende 
med materialer og ideer. Når man 
besøger The Study, får man en 
mulighed for at få et dybere indblik 

i den pågældende kunstners 
arbejde med at omsætte 
idé til et endeligt værk. 
Udstillingens karakter af 
åbenhed og eksperiment 
giver tilsvarende kunstne-
ren mulighed for at udvikle 

sig fagligt og kunstnerisk og 
møde reaktionerne på denne 

type proces fra såvel fagfæller 
som fra udstillingsgæsterne. 

Lotte Thorsøe er kendt som en yderst 
seriøst arbejdende glaskunstner. 
Hun er blevet kendt gennem sine 
resultater (fra ’Glaslandet’ i Sverige) 
med det mundblæste og bearbej-
dede glas, men hun har også solide 
erfaringer fra at arbejde med støbt 
glas, og i hendes uddannelse er 
også viden om keramiske metoder, 

Tekst og foto: Erik Meistrup

Fra slagteri til kunstfragment
- en studieudstilling med eksperimentale værker af 
Lotte Thorsøe fra 18. juni til 5. september 2010
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Noget af det, der indfangede Lotte 
Thorsøe, var noget så almindeligt 
som et stort solidt suppeben, hvor 
der var nye og anderledes linjefor-
løb og oplevelse af volumen, end 
hun var vant til at gå ud fra. Et 
stort koben blev undersøgt og hun 
opdagede mindre enheder og led, 
der kunne bruges til at transforme-
res fra virkelighedens ben til nye 
skulpturelle former. Former hun har 
omsat til forskellige slags materialer. 
De større former er blevet skale-
ret op og modelleret i formmørtel 
over en flamingoskitse og bearbej-
det på forskellig vis. Det gav hende 
nye muligheder og oplevelsen af 
at have med et nyt og stærkt mate-
riale at gøre. Det er f.eks. blevet til 
nogle rygradsknogler, der hver for 
sig er blevet til sin egen selvstæn-
dige skulptur. De ligger spredt ud 
i en form for mønster på det hårde 
beskidte betongulv, da jeg bliver 
præsenteret for dem i den gamle 
lade, hvor hun har sit værksted og 
opbevaringssted. Formerne i deres 
fremtræden har også en fornem-
melse over sig, som var de en del 
af et arkæologisk fund af et ukendt 
dyr fra en fjern fortid. Knoglerne er 
både erindringen om en knogle og 
samtidig en abstrakt form uden for 
tid og rum. Det har været et afgø-
rende mål for Lotte Thorsøe at skabe 
de nye former som en del af den 
abstrakte fordybelse, der har præget 

hele hendes kunstneriske søgen og 
produktion. 

Udstillingen er således en sammen-
sat udstilling, hvor glasset denne 
gang spiller en mindre betydnings-
fuld rolle, fordi formundersøgelsen 
førte til et nyt materiale og til at ska-
be værker, der er større end noget 
hun hidtil har skabt. Udstillingen 
følges også af nogle fotos fra slagte-
riet, som hun selv har taget og fået 
blæst op, så man kan fornemme 
noget af den stemning, der er på et 
sådan lille landslagteri. Men man 
skal tage fotografierne som udtryk 
for en oplevelse. De afspejler ikke 
de konkrete værkers udformning. I 
arbejdet har hun formået det svære 
at netop gennemføre den transfor-
mation fra en biologisk form til en 
valgt og bestemt abstrakt kunstne-
risk form, der var målet for udfor-
dringen. 
  

Lotte Thorsøe er født 1964 i Århus 
og er oprindelig uddannet laborant, 
og hendes fascination af de former, 

hun har mødt i det arbejde, har 
flere gange indfundet sig i hendes 
glasarbejde. Hun blev indfanget af 
Do Karslunds glaskursus, der betød 
at glaskunsten kom til Østjylland. 
Hun var i UK og Sverige nogle år 
for at samle solid arbejdsmæssig 
erfaring med at udøve glaspustning, 
inden hun gik videre og blev for-
melt uddannet ved Designskolen i 
Kolding i 2000 på keramiklinjen. 
Hun har modtaget stor anerkendelse 
for sit arbejde med glas og er tildelt 
Statens Kunstfonds arbejdslegat flere 
gange. Lotte Thorsøe har udstillet i 
USA, Kina, Korea, England, Frankrig, 
Holland og Sverige og har flere 
gange deltaget i den prestigefulde 
”Collect” - The International Art Fair 
for Contemporary Objects, på V & 
A i London. Hun er repræsenteret 
i samlinger på Kunstindustrimuseet 
i København, The International 
Collection of Glass, Kanazawa i 
Japan og North Lands Collection of 
Glass i Skotland, samt på Glasmuseet 
i den permanente samling.



Tekst: Jan Kock

Dansk glasdesign 
- lokalkunst eller verdenskunst?

Forelæsningsrække 
ved lektor, mag. art. Jan Kock

Tid: 6 torsdage kl. 17.15 - 19.00

Mødested: Kulturministeriet, 
Ebeltoft Kulturhus, Nørre Allé 4, 
8400 Ebeltoft. 
Den sidste gang dog Glasmuseet, 
Strandvejen 8, 8400 Ebeltoft.

Hvad har du stående i dit dække-
tøjsskab eller som pryd på bordet?
 
Mange har servicer af glas eller uni-
ka anskaffet på et bestemt tidspunkt, 

og derfor afspejler de gerne det, der 
blev anset for god smag og godt 
design på den tid. Indtil 1920’erne 
var alt, hvad der blev fremstillet på 
de danske glasværker, det man kan 
kalde anonymt design. 
Inspirationen blev ofte hentet i 
Tyskland, England eller Frankrig. 
Man kopierede ganske enkelt andre 
glasværkers største succeser. Ved 
midten af 1920’erne midt i de brø-
lende tyvere, midt i økonomiske 
dårlige tider, vågnede bevidstheden 
om betydningen af godt design. 

Holmegaard ansatte arkitekten 
Jacob E. Bang, som forstod at tolke 
de stilstrømninger som dominerede 
ude i Europa. Under 2. verdenskrig 
forlod Bang glasset, og den unge, 
uprøvede Per Lütken kom til. Bang 
vendte tilbage til glasset i 1957, 
denne gang på det konkurrerende 
glasværk Kastrup. Nu er der skarp 
kamp om form og stil. Denne udvik-
ling følges op til 2010. 

Tag gerne dine egne glas med, hvis 
du vil vide noget mere om dem.

Maibritt Jönsson og Pete Hunner: 
Græskar, omkring 2000.

Per Lütken fremtryller nye former 
på sin tegnestue i 1982
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DESIGN FØR DESIGN
Pragtglas og mere moderate glas 
fra 17 og 1800 tallet viser, at hvad 
der var god smag skiftede gennem 
årtierne. 
Markant er det, at traditionen med 
glasservicer udviklede sig efter mid-
ten af 1800 tallet og kulminerede i 
begyndelsen af 1900 tallet. Jugend 
stil og Art Nuveau dominerede 
Europa og nåede også hertil.

JACOB E. BANG – den første 
glasdesigner i Danmark 
Bang kom til Holmegaard i anden 
halvdel af 1920’erne. Med ham ind-
ledtes en ny epoke for dansk glas, 
hvor formgivning i tidens smag stod 
i fokus. Bang havde fingeren på pul-
sen og vidste, hvad der rørte sig på 
designområdet i Norden såvel som i 
det øvrige Europa. I 1941 stoppede 
Bang med glasset, men kom igen i 
1957, hvor han blev formgiver hos 
konkurrenten Kastrup Glasværk.

PER LÜTKEN – fra afhængighed 
til frigørelse
Lütken kendte ikke noget til glas, da 
han i 1941 blev ansat som formgiver 
på Holmegaard. Han var myreflit-
tig og succesrig. I løbet af få år 
fandt han sin egen stil, som gjorde 
dansk glas til noget særligt i forhold 
til, hvad der skete ude i verden. 
I begyndelsen af 1960’erne satte 
han således en ny norm med glas-
set Perle. Med sin gedigne tyngde 
var det stil idealet de efterfølgende 
årtier.

Torsdag den 16. september Torsdag den 23. september Torsdag den 30. september 
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Tilmelding til 
foredragsrækken

Kupon (eller kopi af denne) indsendes til 
Jan Kock, Vilhelm Kyhns Allé 2, 8270 Højbjerg

Undertegnede ønsker at deltage i 
forelæsningsrækken og forhåndstilmelder

Antal personer 

Navn 

Adresse 

Postnr. Sted/by

Telefon

E-mail

TILM
ELD

IN
G

SK
U

PO
N

Tilmelding og pris
Tiltaget er arrangeret i et samarbejde 
mellem Folkeuniversitet i Ebeltoft, 
Foreningen Glasmuseets Venner og 
Glasmuseet. Tilmelding fra den 1. 
august til Folkeuniversitetet i Århus 
på telefon 86 19 05 66 eller e-mail: 
ja@fo.aarhus.dk
Pris ca. 650 kr. for alle seks aftener, 
som også indbetales til Folkeuni-
versitetet i Århus. Indsend allerede 
nu kuponen for at reservere plads 
og for at få tilsendt endeligt program 
med endelig tilmelding.

GLASMUSEETS samlinger som res-
source  Samlingens glas vil blive brugt 
til at indplacere dansk glaskunst i en 
større sammenhæng. Impulser og
tendenser er mange, for der sker 
meget i Studieglassets hjemland 
USA, i Europa, hvor der tidligere
end i USA blev gjort studieglas, 
uden at man vidste, at det var det 
man lavede. Også Australien og 
Japan gør sig gældende samt flere 
individuelle kunstnere spredt rundt i 
verden. NB: Foregår på Glasmuseet, 
Strandvejen 8, Ebeltoft.

THE BIG BANG – Michael Bang og 
senere glaskunstnere 
Med Michaels sans for farver og 
legen med former kom der nye og 
friske vinde ind over dansk glas. 
For at hans evner kunne komme i 
fuldt flor, krævede det dygtige glas-
blæsere. Dem fandt han på Fyens 
Glasværk i Odense. Sammen skabte 
de fx det meget vellykkede design 
Palet. En lang række andre formgi-
vere gjorde sig gældende på både 
Holmegaard og Kastrup i kortere 
perioder.

MOD NYE HORISONTER – studie-
glasset og moderne kunstglas
Det sidste store kunstindustrielle 
glasværk i Danmark er lukket, men 
fugl Phønix er genopstået i form 
af snesevis af nye små dynamiske 
glashytter. De ligger spredt rundt i 
landet og har betydet at dansk glas 
har mere at byde på end nogen-
sinde, også noget som udlandet har 
fået øje på. Desuden har Danmark 
en række stærke designfirmaer, som 
gør at begrebet dansk design lever.

Tidlige danske glaskunstnere fra v. til h.: 
1. og 2. H.A. Brendekilde 1901-04; 
3. Gustav Behr 1905; 4. og 5. Gustav Behr 
1915; 6. A. Boman 1922. Maibritt Jönsson og Pete 

Hunner: Skål med optik 
i delikat farve, omkring 
2000.

Torsdag den 14. oktober Torsdag den 28. oktober Torsdag den 4. november
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ed over ‘Ghita’s bed’ to the garden architect, 
Kjeld Slot, who is in charge of the new garden. 
Seven of the artists were present at the opening, 
and three of them gave talks on the inspiration 
and techniques in their work. Visitors were 
delighted with the widely varied exhibits, from 
Kimiake Higuchi’s cabbage bed with snails to 
Marcoville’s palm trees. While the glass blooms 
indoors, the garden is now flourishing under the 
care of Syddjurs Garden Society and volunteer 
staff from the museum, and a programme of 
activities and floral decorations is planned right 
through the season. Details can be seen at www.
glasmuseet.dk.

Page 10 Fragments - experimental art 
 by Lotte Thorsøe
The Study is the Glasmuseum’s new experimen-
tal area, where artists can work and interact with 
colleagues and visitors, who in turn gain a deeper 
insight into the artistic process.
In preparation for working in the Study, Lotte 
Thorsøe visited a slaughterhouse where she had 
occasionally bought meat. She wanted to watch 
the transition from life through death to food, 
and how the large form of the carcass is divided 
to make new forms. She tried to free herself from 
the unpleasant sights and preconceptions, and 
saw that the butchers’ brutal craft, although a 
violent experience, was performed with gentle-
ness and respect. She began working on pure 
form without function. A large soup bone and a 
series of vertebrae became independent sculp-
tures, and the challenge was to transform the 
biological shapes into abstract form.
Originally trained as a laboratory technician, 
Lotte Thorsøe discovered glass at Do Karlslund’s 
courses, and studied in the UK, Sweden and 
Kolding in Denmark. Her work has been exhib-
ited in exhibitions and permanent collections in 
many parts of the world. 

Page 12 Danish glass design: local art or 
world art?
Associate Professor Jan Kock, M.Phil will be giv-
ing a series of lectures in Ebeltoft in the autumn:
16 September: Design before design 
23 September: Jacob E. Bang, the first glass 
designer in Denmark
30 September: Per Lütken: from dependence 
to freedom
14 October: the Big Bang: Michael Bang and 
later glass artists
28 October: Towards new horizons:  Studio glass 
and modern art glass
4 November: the Glasmuseum’s collection as 
a resource

 

Page 2 Leader
Noting the fresh green of the hedges, the 
Chairman writes that with the new exhibition, 
Flora, the museum is full of the bright colours of 
spring, both indoors and out. 
He thanks the members for contributions to Finn 
Lynggaard’s Fund to support Danish glass artists, 
which amounted to over DKK 80,000. There are 
plans to make an award of about DKK 10,000 
each year. Three trustees have been appointed 
for the fund: Finn Lynggaard, Dagmar Brendstrup 
and Mogens Kaalbye.
In honour of Finn Lynggaard’s 80th birthday 
two films have been produced about his life and 
work, and these are enclosed on DVD as a gift to 
readers of Glasposten. The first copy was sent to 
the Queen on her 70th birthday.
The committee’s idea of Studio Glass of the Year, 
for sale to members, will be made this year by 
Leif Møller Nielsen.

The AGM 2010 was held on 27 February and 
attended by about 60 members. The Chairman 
reported on a steady year and observed that 
many of the Committee’s plans from the vision 
formulated three years ago have been imple-
mented. Events in the past year included partner-
ships, the establishment of Finn Lynggaard’s Fund 
and deliberations about better service, such as 
Studio Glass of the Year. New targets have been 
set, which cover:
· Marketing the Friends of the Glasmuseum   
 Association
· Supporting Danish glass and 
 spreading knowledge
· Supporting Ebeltoft as the Danish 
 glass town
· Establishing partnerships
· More offers for members
· Extending and intensifying cooperation 
 with the Glasmuseum

The accounts were approved and the subscrip-
tion will continue at the present level.
Ole Thuge, Mary Sivertsen and Lisbeth Rosdahl 
stood down from the committee, and their places 
were taken by Karen Siune, Jytte Wainø and 
Bodil Bast. Per Brønner stood down as auditor, 
and was replaced by Erling Hvid.
After the meeting, Anne Merete Grønlund gave a 
talk on Danish glass art in the USA.

Page 4 The Glass Lottery
With 11 exciting prizes and 139 participants, the 
chances of winning are considerably higher than 
in most lotteries.

Page 5 Studio Glass of the Year is a new 
offer to members of the Association. As support 
for a Danish glass artist, thirty copies of a select-
ed piece of studio glass are for sale to members 
at a favourable price. Three young professionals 
were nominated this year: Christina Ryttersøe, 
Copenhagen, Christian Nørgaard Christensen, 
from Luftkraft Glass Studio, and the success-
ful candidate, Leif Møller Nielsen, the former 
Manager of the Museum Glass Studio. Artistic 
adviser Ned Cantrell commented that his work 
draws inspiration from traditional Venetian glass, 
but has the elegant, harmonious simplicity typi-
cal of Danish design, and the ancient form lan-
guage is used in a contemporary expression. The 
vase costs DKK 1400, and if there are more than 
thirty potential buyers, lots will be drawn among 
them for the thirty vases.

Page 6 The glass journey to the USA
On 9 April a party of 28 set off full of expecta-
tions, which were certainly fulfilled. They enjoyed 
the sun on the fruit trees next day, and visited 
Harvard University’s unique collection of glass 
flowers made by Leopold and Rudolf Blaschka. 
On the second day they saw the Sandwich col-
lection of pressed glass and visited studios and 
the Pairpoint glassworks. The third and fourth 
days were spent at Corning, and on the fifth day 
the group visited the Steuben Glassworks, where 
among other things Bjørn Nørgaard is working on 
a sarcophagus for the Danish royal couple. The 
day ended in New York with a walk in the city, 
and next day the party visited the Metropolitan 
Museum, concentrating on the glass collections. 
They walked through Central Park to MOMA, 
and in the evening went for a walk among the 
skyscrapers. The next day the group saw Steuben 
Glass, SOFA and paperweights by Paul Stankard, 
and visited the Leo Kaplan Gallery. There was a 
day free to visit flea markets and galleries, the 
Heller Gallery and Manhattan before the planned 
departure, which was delayed by volcanic ash, 
but the travellers returned home in smaller 
groups during the following week. 

Page 8 The Glasmuseum in full bloom
The opening of FLORA at the end of March was 
a rich botanical experience, although the garden 
was still bare after the winter. Full of humour 
and enthusiasm about the exhibition, the actress 
Ghita Nørby held the opening speech and hand-

Text by Christine Andersen 

English Summary
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ÅBNINGSTIDER
Januar - marts ........ (mandag lukket) kl. 10-16
April - juni ....................... alle dage kl. 10-17 
Juli - august ....................  alle dage kl. 10-18
September - oktober .......  alle dage kl. 10-17
Nov. - december .... (mandag lukket) kl. 10-16

FLORA – BOTANISKE OPLEVELSER 
I KUNST OG HAVE
Gruppeudstilling med værker af 
11 internationale kunstnere i 
udstilling og have. 
27. marts - 29. september 2010

DET INDADVENDTE BLIK
MASAYO ODAHASHI
Separatudstilling med værker 
af Masayo Odahashi, Japan.
12. februar - 13. juni 2010 

THE STUDY: FRAGMENTER
LOTTE THORSØE
Separatudstilling med værker 
af Lotte Thorsøe. 
Glas, keramik, beton og fotografi.
18. juni - 5. september 2010

FRA HEBSGAARDS SKATTEKISTE
Værker af bl.a. Peter Brandes, 
Erik A. Frandsen, Tróndur Patursson, 
Peter Stuhr og A Kassen.
9. oktober 2010 - 1. maj 2011

1. SØNDAG I MÅNEDEN - Kl. 14.00
”Særlige søndage” med rundvisning
Guidet tur rundt i udstillingerne.* 
”Caféens tallerken med 3 små lækkerier” 
for kr. 100,- serveres fra kl. 12. 
Husk at bestille bord. 

MANDAG 24. MAJ - Kl. 14.00
Åbning af børneudstilling v/ Hans Krull.*

SØNDAG 6. JUNI - Kl. 11.00
Blomsterdekoratør Jan Munch, Munch & 
Levison, Kolding, demonstrerer blomster-
kunst i udstillingen.*

FREDAG 18. JUNI - Kl. 16.00
Fernisering: Fragmenter - Lotte Thorsøe.

TORSDAG 8. + 29. JULI - Kl. 17-18.30
Unikaaften i Glashytten.
Oplev museets dygtige glaspustere 
skabe større værker.*
Gratis entré for børn ifølge med en
betalende voksen.

LØRDAG 31. JULI - Kl. 14.00
Haverundvisning og gode råd 
v/ Kjeld Slot.*

LØRDAG 31. JULI + 
SØNDAG 1. AUGUST
Akvarelmaler Nina Ferlov arbejder 
i have/udstilling.*
Kl. 10-12 og 13-16

SØNDAG 8. AUGUST - Kl. 11.00
Blomsterdekoratører Anni & Anni, Annis 
Blomster, Ebeltoft, viser blomsterkunst i 
udstillingen.*

TORSDAG 19. AUGUST - Kl. 19.30
”Clematis og roser”. Foredrag v/ 
Flemming Hansen. Kr. 100,- inkl. entré, 
rundvisning, kaffe & brød.

AKTIVITETER

GLASCAFÉEN
I januar er caféen lukket alle hverdage. 
I weekenderne dog åben fra kl. 11-16.

* Nov, dec, feb, marts ......alle dage kl. 11-16
* April, maj, juni .............. alle dage kl. 11-17
   Juli .............................. alle dage kl. 10-22
* Aug, sep, okt ...............  alle dage kl. 11-17
* = aftenåben ved bordbestilling

Brunch hver lørdag og søndag kl. 10-12.
(Husk at bestille bord.)

Glascaféen holder gerne åbent udenfor normal 
åbningstid efter ønske - ring og hør nærmere 
hos Karen Kjærgaard på telefon 86 34 12 04

SOMMERAKTIVITETER
HVER ONSDAG 30/6 - 4/8
Støbning kl. 10-13 og 14-17
Støb dit eget lille kunstværk i værkstedet.
Figuren kan afhentes næste dag.
Kr. 75,- + entré til museet.

HVER TORSDAG 1/7 - 5/8
Glasmaling kl. 10-13 og 14-16
Mal et lille kunstværk på glas 
og tag det med hjem.
Kr. 50,- + entré til museet.

HVER MANDAG 2/8 - 27/9
Offentlig rundvisning kl. 14.00
Guidet tur rundt i udstillingerne.* 

*Gratis efter betalt entré til museet.

TORSDAG 2. SEPTEMBER - Kl. 19.30
Lotte Thorsøe viser rundt i sin 
udstilling ”Fragmenter“.  
Kr. 100,- inkl. et glas vin.
Medlemmer af GMV kr. 50,-
Tilmelding tlf. 8634 1799

SØNDAG 5. SEPTEMBER - Kl. 11.00
Blomsterdekoratør Else Marie Andersen, Ran-
ders, skaber blomsterkunst i udstillingen.*

LØRDAG 11. SEPTEMBER - Kl. 10-17
Krydderurter på glas. Ebeltoft Drambryggere 
giver bud på gode kryddersnaps.*

UDSTILLINGER


