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Ny bestyrelse - nye perspektiver

Årets generalforsamling
Som behørigt adviseret blev årets gene-
ralforsamling i Venneforeningen afholdt 
lørdag den 24. februar. Det var ikke 
den mest velbesøgte generalforsamling, 
idet den blev afviklet midt i vinterens 
eneste, men mest barske snestorm. Til 
gengæld blev den afviklet eksemplarisk 
og uproblematisk og med et meget 
fl ot og retrospektivt glaslotteri som 
afslutning.
Det mest markante indslag var en 
meget fyldestgørende beretning om 
året i venneforeningen fra formanden 
Erling Elsig, der som tidligere meddelt 
i ”Glasposten”, trak sig som formand 
og fra bestyrelsesarbejdet efter 7 års 
indsats. Ligeledes trak Frits Larsen og 
Leif Vange sig, og alle fi k stor tak for 
indsatserne.

Nye ansigter
Som det fremgår af den sidste side i 
”Glasposten”, er der god kontinuitet i 
Venneforeningens bestyrelse. Dog er 
der et par nye ansigter, idet Ole Thuge 
Olsen og Ned Cantrell blev indvalgt i 
bestyrelsen samt undertegnede, Mogens 
Kaalbye, der blev den nye formand for 
Glasmuseets Venner.
Som overskriften siger, så er det en 
nysammensat bestyrelse, og det kan 
jo give anledning til at sætte nye 
perspektiver og fastlægge nye mål for 
foreningens aktiviteter og udvikling.
Som det fremgår af nedenstående og ar-

tiklen længere fremme i ”Glasposten”, 
skal en sådan udvikling af kvalitet og 
indhold i Venneforeningens formål og 
aktiviteter bygge på de mange gode 
erfaringer, der er samlet op gennem 
de forløbne år, men også gennem nye 
mål afspejle medlemmernes behov og 
forventninger til fremtiden.
Som ny formand ser jeg det som en 
væsentlig opgave i den kommende 
periode - sammen med bestyrelsen 
- både at stille spørgsmålet: ”Leverer vi 
de rigtige kerneydelser på den rigtige 
måde til de rigtige interessenter”, men 
også at gøre en indsats for at give svaret 
i dialog med medlemmerne og ikke 
mindst Glasmuseet.

Aktiviteter i Venneforeningen
Når dette nummer af Glasposten ud-
kommer, vil 45 forventningsfulde glas-
venner – under kyndig turledelse af Jan 
Kock – være på vej mod Bayerischer 
Wald og Böhmerwald til årets Glastur 
for glaselskere. Som sædvanligt var 
denne tur udsolgt på blot 3-4 dage og 
det må give overvejelser om én glastur 
om året er tilstrækkeligt. Kommende 
mål og planer for foreningens aktiviteter 
skal vise dette. Glasturens oplevelser 
vil blive delt med Glaspostens læsere i 
augustnummeret.

Den helt overskyggende aktivitet i 
sommerens løb bliver den stort anlagte 
YOUNG GLASS konkurrence i den 

første uge af juni, hvor der ventes stor 
deltagelse af de udenlandske unge 
kunstnere. Glasmuseets Venner er 
inviteret til fernisering og præmieover-
rækkelse fredag den 8. juni kl.12.00 
sammen med kulturministeren – lige-
som der er Young Glass-fest om aftenen 
på Fregatcafeen. Se program!

”På sporet af vækst”
Som nævnt har Venneforeningens be-
styrelse givet sig den opgave at gøre 
status og tænke fremad i forhold til 
foreningens aktiviteter og ydelser.
Foreningen har eksisteret i over 20 år!
Medlem nummer 1000 er nået! 
Glasmuseet er blevet større og fl ottere 
både i volumen og indhold! Medlem-
merne efterspørger nye aktiviteter! Det 
er derfor en naturlig og nødvendig 
aktivitet for bestyrelsen at stoppe op og 
spørge sig selv og medlemmerne: Hvad 
bør der ske i de kommende 5-6 år i 
foreningen?
Den vision og de konkrete planer vil 
bestyrelsen gerne sætte sig i spidsen for 
at udmønte – i et nødvendigt tæt 
samarbejde med Glasmuseet og med 
medlemmernes bistand. Ideen er 

nærmere beskrevet 
på side 12 i dette 
nummer af Glas-
posten.         

Med venlig hilsen
Mogens Kaalbye



Forside: ”Association”, 2006
af Christian N. Christensen. 
Deltager i Young Glass 2007.
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tiltrådte den 1. 
april i en nyop-
rettet fuldtidsstil-
ling som formid-
lingsmedarbejder. 
Pia er cand. mag 

i kunsthistorie, film- og medieviden-
skab fra Aarhus Universitet. Hun 
skal være med til at udvikle nye akti-
viteter på museet til glæde for små 
og store gæster. Arbejdsmarkedets 
Feriefond giver i de kommende tre 
år et økonomisk tilskud til denne 
ansættelse.

Tekst: Dagmar Brendstrup

Nye ansigter på Glasmuseet
Takket være større travlhed og støt-
te fra sponsorer har Glasmuseet 
Ebeltoft i de seneste måneder ansat 
tre medarbejdere.

Pia Strandbygaard Frandsen, 34 år,

Erik Groule, 50 år, er ansat i en 
deltidsstilling som 
pedel, receptions- 
og butiksmedar-
bejder. Erik er i 
kraft af sin uddan-
nelse indenfor edb 

hurtigt blevet museets tekniske geni.

Silvia Jensen, 41 år, er ansat i en 
deltidsstilling som 
butiks- og recep-
tionsmedarbejder.
Silvia, der har en 
butiksuddannelse, 
taler engelsk, tysk, 

lidt fransk og hollandsk. Det sidste 
med ekstra stor glæde, da Silvia er 
født og opvokset i Holland.         

Så skete det! – og ”Glasposten” var 
på pletten, da Glasmuseets Venner 
nåede sit medlem nummer 1000.
Det blev gårdejer Henrik Lunøe og 
fru Karin fra Randers, der fik ægte-
par medlemskab nummer 1000 og 

Tekst: Mogens Kaalbye

Medlem 
nummer 1000

en erindringsgave 
fra foreningen – en 

stykke glaskunst til – gæt 
engang tusinde kroner. Det 

var glade nye medlemmer, der for-
lod museet en ekstra oplevelse rige-
re. ”Det var første besøg, men så 
sandelig ikke det sidste” lød det til 
afsked. Hvor mange år mon der skal 
gå, før vi kan byde velkommen til 
medlem nummer 2000?                   
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”Vihreá”, 2006 
af Elina Salonen

Sommeren 2006 udskrev Glasmu-
seet Ebeltoft for tredje gang Young 
Glass konkurrencen. Konkurrencen 
er åben for alle glasstuderende 
og professionelle glasudøvere og 
kunstnerne fra hele verden, som er 
under 35 år.

I 1987 blev 37 udvalgt til udstil-
lingen på Glasmuseet Ebeltoft. 10 
år senere var antallet af deltagere i 
konkurrencen steget til 314 fra 37 
nationer. 64 af dem blev udvalgt til 
den efterfølgende udstilling. Denne 
gang sendte 358 digitale billeder 
ind til juryens første møde. Af dem 
blev 64 fra 24 lande udvalgt til den 

endelige udstilling. Dengang 
som nu er formålet at 

opmuntre og stimu-
lere unge glas-

folk.

Hvor flere af de unge kunstnere for 
10 år siden var frække og eksperi-
menterende har kunstnerne denne 
gang vist, at de professionelt beher-
sker en række forskellige teknikker.
Der er en række enkle og elegante 
blæste og bearbejdede værker. For 
eksempel Karen Siale Elletts (New 

Zealand) lille fine ”Boll” og Mel 
Douglas (Australien) med den store 
blæste, bearbejdede og sandblæste 
”Loop #4”. 
Men der er også en række værker 
og skulpturer i tegneserie genren. 
”Goofy” kaldte et af jurymedlem-
merne Dante Marioni kategorien. 
Det er værker som ”Jumbo Shrimp” 
af Raven Skyriver fra USA, Kelly 
Marisol O’Dells (USA) Jurrasic park 
dyr ”Morty” og danske Mia Lerssis 
skulptur af Anders And ”Donald 
With Balls” i støbt sandblæst glas. 
Ved siden af figuren ligger en række 
spritpenne, som gæsterne kan bruge 
til at sætte farver på figuren med. I 
samme genre er også Ned Cantrell 
(England og Danmark) med den lille 
baby på raketten ”Astronaut”.
En gruppe af deltagerne har arbej-
det med ovnformet glas. Således 
har Jeff Wallins (USA lavet et større 

Tekst: Dagmar Brendstrup

Young Glass

”Jumbo Schrimp”, 
2006 af Raven Skyriver

Juryen udvalgte 64 til udstillingen

”At følge med i de unge glasmage-
res og -kunstneres frembringelser er 
som at kigge ind i fremtiden”, stod 
der blandt andet i det katalog, som 
museet udgav i forbindelse med den 
anden Young Glass konkurrence i 
1997. 
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Udsnit af
”The Great 
Romantic”,  
2006 af 
Jeff Wallin
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portræt ”The Great Romantic” ved 
hjælp af glaspulver og sammen-
smeltede glasplader. 

Juryen, der bestod af: den amerikan-
ske kunstner Dante Marioni, arki-
tekt Merete Ahnfeldt-Mollerup, den 
svensk-tyske kunstner Ann Wolff, 
glasspecialisten og forfatteren Dan 
Klein, England, vores egen Finn 
Lynggaard og undertegnede var på 
en hård, men meget spændende 
opgave med at finde de fire pris-
vindere. Hvem vinderne er afsløres 
i forbindelse med åbningen af ud-
stillingen.
De tre af priserne er hver på 5.000 
Euro. Det er Kyohei Fujitas minde-
pris, sponsoreret af Fujita familien, 
Holmegaard prisen, sponsoreret af 
Holmegaard og Lino Tagliapietra 
prisen sponsoreret af Lino T. Den 
fjerde pris, Sybrem Valkema prisen 
er fire ugers arbejdsophold på VRIJ 
glasfondens værksted i Holland.

Udstillingen åbnes fredag den 8. juni 
af kulturminister Brian Mikkelsen. 
Den kan ses frem til den 25. novem-
ber.    

Dagmar Brendstrup

Homage to Shel Silverstein
"The Missing Piece”, 2006
af Yoshiko Okada

”Boll”, 2006 af Karen Siale Ellett



Foto: Jørn Schouboe Bech 

Glaslotteriets 
vindere 2007

ANDERS RAAD PETERSEN
To relieffer med indlagte farver og kob-
bertråde. Det klare, massive glas er 
fantastisk påvirkelige af varierende lys-
forhold og lysvinkler. Anders Raads Pe-
tersen har værksted i Charlottenlund og 
har intention om at skabe illusioner og 
glæde. 
Vinder: Hanne Larsen, Dragør

INA MATHIASSEN
Sneglen stod som den mest naturlige ting 
midt i en frodig græsplæne. Huset støbt 
i glas og sålen en genbrugt stump af en 
ædel ski. Hvis det havde været Heerup, 
havde han kaldt den for en skraldefi gur. 
Prægtig kunst. 
Vinder: Birthe og Ole Bøje, Ebeltoft
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FINN LYNGGAARD
For mange kunstnere er det 
sådan, at man fascineres af 
en form eller en idé, og denne 
skal så gennemprøves på alle 
mulige måder. Disse to værker 
er eksempler på denne arbejds-
form og gør at man kan tale 
om en periode i en kunstners 
liv. Begge værker udstråler 
glæde med de festlige farver. 
Finns værksted ligger midt i 
det gamle Ebeltoft. 
Vinder: B. Dommerby 
Christensen, Hellerup

HENRY KNYE, TYSKLAND
Stammer fra en glasblæ-
serfamilie i Lauscha, Tysk-
land, hvor både faderen og 
broderen arbejder med glas. 
Knye fremstiller morsomme 
skulpturer, som han giver 
navne. Denne hedder ”Hans”. 
Kroppen laves derhjemme. 
De hovedløse værker tager 
han med til ”Mejeriet” i Myg-
dal hos Marie Peck og Peter 
Kuchinke, hvor der så bliver 
sat hoveder på. 
Vinder: Flemming Palle
Hansen, Frederiksberg

FRANK MEURER, TYSKLAND
Ung og idérig glas-
blæser fra Mun-
ster på Lüneburger 
Heide. Mange af 
hans blæste arbej-
der fl ettes sammen 

af pilefl et, som hans kone Diana Steg-
mann arbejder med. Skålen hedder ”Ge-
knickt”. (”Nedbøjet”).
Vinder: Vibeke Holm, Ebeltoft

INA MATHIASSEN
Det fl ot opdrevne 
fad er en nydelse 
i sig selv. Men det 
der skiller fadet ud 
fra så mange andre 
er den fi ne graver-

ing/slibning, som får lov til at udfolde sig 
på fadets fl ader. Det er ren kvindelighed 
og en stor nydelse. Værkstedet hedder 
Arresø Glas og ligger i Tisvildeleje. 
Vinder: Hanne Albæk, Ebeltoft

TORBEN JØRGENSEN
Enkle former og 
stram idé præger 
mange af Jørgensens 
arbejder. Her er 
det kuglens kraft 
og dybde, der er i 

fokus. På samme måde er det med 
hans arbejdsfelt, som spænder fra form-
givning for den industrielle produktion 
på Holmegaard til individuelle arbejder 
af høj kunstnerisk kvalitet hjemme i atel-
ieret i Fensmark.
Vinder: Morten Eriksen, Tilst

BENTE SONNE
Skålen er blæst 
som overfangsglas 
med blåt inderst 
og sort yderst. Der 
hvor motivet skal 
være på overfl a-

den monteres beskyttende folie. Emnet 
sandblæses så meget at det sorte lag for-
svinder og kun står tilbage, der hvor den 
beskyttende folie er. Folien fjernes og 
skålen er klar. Man fi nder Sonnes værk-
sted i Svendborg. 
Vinder: Svane Glas, Ebeltoft   
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AKSEL ØSTERGAARD JENSEN 
Værket rummer reminiscenser fra 
hans tid som keramiker, hvor han bl.a. 
modellerede en ung kvindes ansigt i 
ler. Dette motiv genfi ndes i abstrakt 
form i dette støbte arbejde. Østergaard 
Jensen blæser brugsglas, men har også 
skabt emner i glas med religiøse mo-
tiver, hvoraf en del er støbte. Man 
fi nder hans værksted i Hedegård ved 
Ejstrupholm.
Vinder: Grete Jensen, Struer

JACOB LUNGHOLT
Som det foregående arbejde er det sø-
gende. Begge arbejder er meget man-
dige. Skålen er blæst som overfang. 
Motivet er inden sandblæsning afdækket 
med beskyttende folie, som tages af efter 
at det grønne glas ellers er fjernet ved 
blæsningen med sand. 
Vinder: Bo Andersen, Rødby

VIBEKE SKOV - MASKE 
Værket er valgt, grundet en stadig 
eksperimenteren med varmegrader 
glas-sav m.m., hvilket der kommer 
spændende ting ud af. Der arbejdes 
en del ud fra den græske mytologi i 
udsmykningen. Skov har værkstedet 
Dansk Glaskunst, som ligger ved En-
gelsholm ved Bredsten. 
Vinder: Kaj Tipsmark, Ebeltoft

JACOB LUNGHOLT
Her er det formen og dekorationen, der 
spiller sammen og skal afprøves. Selve 
skålens form er enkel på grænsen til 
det anonyme. Men den stramme deko-
rations placering diagonalt på legemet 
giver kraft. Et stykke søgende arbejde af 
en ung glaskunstner.
Vinder: Else Egebjerg, Odense 

PETER KUCHINKE
Skulpturel vase. En skulptur, der 
mest af alt minder om en sejltur i en 
båd med glasbund på Atlanterhavet i 
pragtfuldt vejr, hvor man åndeløs af 
betagelse betragter livet på havbun-
den! Kuchinke har værksted i Mygdal, 
Vendsyssel. 
Vinder: Toni Grave, Ebeltoft

LINE GOTTFRED PETERSEN
Skulpturel vase. 
Denne er valgt, 
grundet en usæd-
vanlig ren og 
smuk form.
Ligeledes giver 
bearbejdningen 
af glassets over-
fl ade med slib-

ning, sandblæsning og til sidst børstepo-
lering en unik overfl ade og oplevelse.
Vinder: Erling Elsig, Ebeltoft

ULRICH PRECHT, TYSKLAND
Precht familien har i fl ere generationer 
beskæftiget sig med glas, som næsten alle 
i den lille bjergby Lauscha i Thüringen. 
Traditionelt har man i hjemmene frem-
stillet tyndt lampeglas i form af julepynt 
og glasøjne. Precht var en af de første 
som hjemme begyndte med blæst glas 
og anskaffede en lille ovn. Her en vase 
med et næsten 3-dimentional billede af 
et bjerglandskab.
Vinder: Bente Hoffgaard, Rønde

ANDREW JASON BROWN - KONKYLIE 
Et stykke unika som er valgt, grun-
det den smukke form, farven og den 
specielle og vanskelige teknik. Jason 
Brown har værkstedet Glassmedjen i 
Kregme. Et af hans specialer er lamper.
Vinder: Olaf Mosbach-Schulz, Bremen
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Tekst: Lise Saxov 

”Italiensk for viderekomne”

Stedet er Galleri Grønlund på Sankt 
Jacobs Plads i København. Datoen 
er 1. marts 2007. Begivenheden er 
fernisering på udstillingen ”Italiensk 
for viderekomne” og uddeling af en 
pris (stiftet af ægteparret Grønlund) 

på kr. 30.000 til en kunstner, der har 
haft betydning for dansk studioglas.
Festlighederne begynder kl. 16. Jeg 
indfinder mig få minutter senere, 
og allerede da er der trængsel i det 
yndige, lille galleri på den idylliske 

plads. Ikke desto mindre lykkes det 
mig - med et lifligt glas vin i hånden 
- at se og nyde de udstillede værker 
af Nanna Backhaus, Ned Cantrell, 
Darryle Hinz, Torben Jørgensen, 
Tchai Munch og Tobias Møhl.

Foto: O
le A

khøj
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Præcis kl. 16.30 træder en smilende 
og veloplagt kulturminister ind ad 
døren. Brian Mikkelsen har nemlig 
indvilget i at være prisuddeler.
Kirstine Grønlund, som fra genåb-
ningen af galleriet i januar 2007 
har overtaget den daglige ledelse, 
byder kort ministeren velkommen 
og overdrager ham ordet. Hans pri-
mære opgave er uddelingen af årets 
pris, men det ligger Brian Mikkelsen 
meget på sinde indledningsvis at 
rose det private initiativ, som Galleri 

Grønlund er udtryk for. Ydermere 
udtaler han sin glæde over den vok-
sende betydning og anerkendelse af 
dansk design og kunst - ikke kun i 
Danmark, men også uden for landets 
grænser.
Og så kommer det store øjeblik, hvor 
navnet på prisvinderen skal afsløres: 
Darryle Hinz! Mesteren selv træder 
frem, og ministeren motiverer valget, 
som naturligvis først og fremmest 
skyldes Darryles sublime værker. 
Men hertil føjer Brian Mikkelsen, 

at han finder det yderst positivt, at 
en udlænding har slået sig ned i 
Danmark og bedrevet sin kunst her 
- og i dag nærmest er dansker.
En glad og stolt Darryle Hinz takker 
efterfølgende for prisen og æren.
Udstillingen varer til 4. april, og jeg 
bevæger mig helt sikkert derind en 
gang til, hvor der velsagtens vil være 
lidt færre mennesker og dermed stør-
re udsyn til kunstværkerne.    

 
Lise Saxov

Foto: O
le A

khøj
Foto: H

asse Ferrold

Foto: H
asse Ferrold

Darryle Hinz og Brian Mikkelsen



Tekst: Jan Kock

Glasværk - et norsk 
glaspusteri på Bornholm
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Objekt blæst over halv 
post gentagne gange.

Den ene er Ninette Ellingsen, der 
kom til Bornholm i 2000, og som 
har arbejdet hos Pernille Bülow 
Glas i Svaneke, og som desuden 
har gået 3 år på Glas- og keramik-
skolen i Nexø. Den anden er Evelyn 
Sivertsen, uddannet på Glasskolan i 
Orrefors, Sverige og som de seneste 
12 år ligeledes har været ansat hos 
Pernille Bülow.
Det charmerende og indtagende 
værksted og galleri er indrettet ele-

To norske piger søgte for nogle år 
siden til Bornholm for at videreud-
danne sig inden for glaskunsten. 
Det blev til et venskab – og nu også 
et kompagniskab om et glaspusteri 
med butik i Nexø.

Virksomheden hedder Glasværk 
og har til huse i en 200 år gam-
mel avlsbygning i bindingsværk 
beliggende Kildebakkestræde 5 
næsten midt i Nexø.

Glasværk ligger næsten helt ude på gaden Kildebakkestræde i centrum af Nexø.



gant og enkelt 
med skyldig hen-
syntagen til husets 
historie. Der arbejdes 
både med brugsting i 
mindre serier og egentlige 
unika. Til det første hører lattermilde 
lysestager og til det sidste smagfulde 
vaser. Begge arter er udført med fin 
sans for form og stil. Nu i disse dage 
fylder Glasværk ét år, og det betyder 
jo, at barnet nu kan stå på egne ben 
med mod på alt det nye.

I efteråret 2006 blev Glasværk 
optaget i ACAB, som er en sam-
menslutning af kunsthåndværkere 
på Bornholm. Adgangskravet er 
gedigent og originalt kunsthånd-
værk. ACAB arbejder for tiden på en 
vandreudstilling, som skal starte til 
august, og som skal rundt i Europa. 
Læs mere under www.acab.dk. 

Lysestagerne er der mange af. De 
fremstilles i mange varianter også 

som her med optisk stribede kugler.  
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Detalje af skål 
med farver i 
grønlige 
nuancer.

Glasværk har produkter til salg på 
Glasmuseet i Ebeltoft, i et par bu-
tikker på Bornholm og i 3 butikker 
i Norge, samt på hjemmesiden:  
www.glasverk.com. 
Men bedst er det selvfølgelig at 
besøge Glasværk’et i Nexø.  

Yderst til højre: Detalje af objekt blæst 
over halv post gentagne gange.

Vase med 
sandblæst 
mønster.

Ninette Ellingsen t.v. og Evelyn Sivertsen 
t.h. driver i kompagniskab Glasværk.
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Overvejelsen
Glasmuseets Venner har nu eksi-
steret i over 20 år som fundament 
for etableringen af og som støttefor-
eningen for Glasmuseet i Ebeltoft.

Ud fra de givne formål
· At øge kendskabet til og støtte
 interessen for Glasmuseet  
 Ebeltoft, dets udstillinger og  
 andre aktiviteter.
· At arbejde for udbredelse af  
 kendskabet til glaskunst, gennem  
 oplysningsvirksomhed, foredrag,  
 kursus, publikationer, studiebe- 
 søg, ekskursioner m.v.
· At bistå ved Glasmuseet Ebeltofts  
 drift med praktisk og økonomisk  
 hjælp

kan der gøres status på foreningens 
evne til at arbejde for fremme af 
disse formål.

Det er velkendte aktiviteter, der 
kunne illustrere dette og der skal her 
i korthed nævnes:

Tekst: Mogens Kaalbye

”På sporet af vækst” 
         - en vision for Glasmuseets Venner

· vækst i interessegruppen til nu  
 over 1000, medlemmer, der  
 både er en markedsføringsmæs 
 sig og økonomisk gevinst
· oplysningsvirksomhed gennem  
 arrangementer, aktiviteter og ikke  
 mindst gennem en kvalitetsmæs- 
 sig flot publikation, ”Glasposten”
· øget kendskab til og udbredelse  
 af glaskunst gennem ekskursio- 
 ner, kurser og glaslotteri samt 
 ferniseringer m.v.
· støtte til museets drift både på  
 det formelle og i stor stil på det  
 praktiske, uformelle niveau, med  
 hjælpepersonale, bistand til  
 arrangementer og udstillinger og  
 på det helt nære praktiske plan.

Det har været gennemført godt, 
seriøst og med kvalitet. Spørgsmålet 
er om de indvundne erfaringer og 
kommende tids forventninger kan 
omsættes til nye mål og nye måder 
at gøre indsatserne på?
En stor indsats og megen opmærk-
somhed har været rettet mod udvi-

delse og åbningen af det ”Nye Glas-
museum”. En vellykket gennemfø-
relse af en vision!
For museet og for venneforeningen 
har det åbnet helt nye mulighe-
der for udstillinger, arrangementer, 
kommercielle og kunstneriske tiltag, 
informationsvirksomhed m.v.

Det er vel også en milepæl, der kan 
give anledning til at sætte nye mål 
og nye måder at gøre indsatser på.

Perspektivet
Det er det jo altid klogt – i enhver 
form for organisation, institution 
eller forening – med nogle års mel-
lemrum, at kigge på sine interessen-
ter og sig selv og stille spørgsmålet:
Leverer vi de rigtige kerneydelser, 
på den rigtige måde til de rigtige 
interessenter?

Glasmuseets Venner vil gerne 
arbejde med en vision – eller nogle 
attraktive nye mål for de kommen-
de 5 år i venneforeningen.

2007 2008 2009
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Glasmuseets Venner vil derfor – i 
bestyrelsesregi og med involvering 
af medlemmerne – gennemføre en 
proces over det næste halve år, 
der skal føre frem til ”Vision for 
Glasmuseets Venner år 2012”.

Visionen kan indeholde en udvik-
ling af alle kendte aktiviteter eller 
tilførelse af nye:
· Medlemsvækst- og medlemspleje.
· Aktiviteter og arrangementer.                                    
· Informationsvirksomhed 
 og publikationer.
· Udbygning af informations-
 teknologi.
· Medlemsfordele.
· Markedsføring.
· Støttefunktioner til Glasmuseet.             
· Samspillet med Glasmuseet.
· Samarbejde med andre 
 venneforeninger m.v.

Visionen skal – udover en overord-
net vision frem mod 2012 – inde-

holde en række klart definerede 
og realistiske mål, der bør nås i 
en prioriteret rækkefølge og nogle 
konkrete indsatsplaner for de første 
skridt.
Det kan helt klart ikke gøres uden 
en tæt relation til museets ideer og 
planer, og et samspil, der kan bidra-
ge til denne strategiske tænkning og 
etablering af et nyt perspektiv.
Det kan heller ikke gøres uden at 
involvere foreningens medlemmer.
Derfor vil vi bede medlemmerne 
bidrage til arbejdet med ideer, syns-
punkter og holdninger, ved at ud-
fylde det indlagte spørgeskema og 
sende det med snail mail til Venne-
foreningen, eller ved at gå ind på 
vores hjemmeside på www.glasmu-
seet.dk, hvor spørgeskemaet findes 
- helst inden 1. juni. 
På forhånd tak!            
 

Vi er nu en lands-
dækkende vennefor-
ening for ”hele Dan-
marks Glasmuseum”. 

Medlem nummer 
2000 er netop blevet 
indmeldt. 

Venneforeningen bi-
står Glasmuseet som 
organisatorisk medar-
rangør af den første 
retrospektive verdens-
udstilling af glaskunst 
i Operahuset i Køben-
havn.

Den 2. glastur til USA 
fi nder sted i maj måned 
for 50 medlemmer.

Vi kan nu virtuelt be-
søge glaskunstnere og 
museer via Vennefore-
ningens hjemmeside.

2010 2011 2012
Mogens Kaalbye

Bestyrelsesformand
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He complimented the private imitative that 
started the gallery, and expressed his pleasure 
at the way Danish design and art are gather-
ing acclaim both at home and abroad. As he 
handed over the prize to Darryle Hinz, he 
also rejoiced that an artist from abroad like 
Darryle Hinz had settled in Denmark and 
almost become a Dane. 

Pages 10-11
GLASVÆRK – a Norwegian glass workshop 
on Bornholm introduces two Norwegians, 
Ninette Ellingsen, who trained at the school 
in Nexø, and Evelyn Sivertsen, who trained in 
Orrefors in Sweden. Both have also worked 
for Pernille Bülow in Svaneke on Bornholm, 
and have now been running the workshop 
together for a year, making craft objects, table 
glass, small series and unica. 

Pages 12-13 Vision and growth
The new Chairman, Mogens Kaalbye, 
writes about visions for the Friends of the 
Glasmuseum. The society has now existed 
for 20 years to support and spread interest in 
the activities of the Glasmuseet Ebeltoft, to 
spread knowledge of glass art, and to support 
the running of the museum financially and 
with practical assistance. He takes stock of 
the situation, in which the objectives have so 
far been successfully achieved, and there are 
now over 1000 members. He asks whether 
the activities still fit the needs of members 
and the museum, and considers how past 
experience can be applied after the opening 
of the new extension, in the new perspectives 
it provides. There are new expectations to be 
met and new goals to achieve. In close col-
laboration with the museum and members 
of the association, the Committee will be 
formulating a vision and goals for the next 
five years. Members are invited to complete 
the questionnaire in this magazine or at www.
glasmuseet.dk.

The visions include: 
Spread of the Friends of the GlasMuseum to 
become a nationwide association.
Membership of 2000+.
Exhibitions in Copenhagen, more glass jour-
neys, perhaps also to the USA.
Virtual visits to artists and museums via the 
Association’s website.

Page 2 Leader
The AGM was held during the winter’s 
severest snowstorm and was not attended 
by many members, but it was held in good 
order. The retiring chairman, Erling Elsig, 
presented his report. Frits Larsen and Leif 
Venge also stood down, and all three were 
thanked for their efforts on behalf of the 
Association. Besides Mogens Kaalbye as the 
new Chairman, Ole Thuge Olsen and Ned 
Cantrell were voted to the committee, and 
continuity was assured by the other mem-
bers. Developments will be based on the 
experience of the past years, but new goals 
will reflect the needs and expectations of the 
members in years to come. 

The Glass Journey was fully booked very soon 
after the last number of Glasposten appeared, 
and the committee considered whether one 
journey per year was sufficient. 
The most important event this summer will 
be the Young Glass competition, to be held 
in the first week of June. The Friends of the 
Glasmuseum are invited to the opening and 
the party in the evening.  
The meeting closed with a retrospective Glass 
Lottery.

Page 3
Membership no. 1000 was taken out by 
Henrik Lunøe and his wife Karin from Randers. 
It was their first visit to the Glasmuseum, but 
it will not be the last. They received a gift 
from the Friends of the Glasmuseum valued 
at DKK 1000.

New faces at the Glasmuseum
Glasmuseet Ebeltoft has employed three new 
members of staff. Pia Strandbygaard Frandsen 
has an MA in Art History, films and the Media 
and will be working full time to develop new 
activities for visitors of all ages. The Labour 
Market Holiday Fund will support her posi-
tion for three years. 
Erik Groule, with a training in IT, is a part-time 
caretaker, receptionist and shop assistant.

Silvia Jensen, who speaks English, German 
and some French and Dutch, will also be 
working part time in the reception and shop.

Pages 4-5 Young Glass 
The work of young artists is a glimpse of 
the future, it was observed in the catalogue 
of the 1997 Young Glass competition. The 
third competition for professional artists and 
glassworkers aged under 35 is to be held 
this year. Compared with 37 entries selected 
for the exhibition in 1987 and 64 out of 314 
in 1997, this year 358 digital pictures were 
sent in, from which the jury chose 64 pieces 
from 24 countries for the final exhibition. 
The artists master a number of different 
techniques, from simple, elegant blown glass 
to sculptures, some in what jury-member 
Dante Marioni called the ‘Goofy’ category, 
inspired by cartoon strips. There is even a 
figure in sand-blown glass which viewers are 
invited to colour with felt pens provided for 
the purpose.

The jury consisted of Dante Marioni (IT), 
Merete Ahnfeldt-Mollerup (DK), Ann Wolff 
(SE/DE), Dan Klein (UK), with Finn Lynggaard 
and Dagmar Brendstrup (DK), and it was a 
very difficult task for them to select the win-
ners from the many exciting entries. 
The Kyohei Fujita Memorial Prize, Holme-
gaard Prize and Lino Tagliapietra Prize are 
worth 5,000 Euros each, while the Sybren 
Valkema Memorial prize consists of a four-
week working visit to the VRIJ glass founda-
tion workshop in Holland.

Pages 6-7
The Glass Lottery winners are listed with 
pictures of the prizes and comments on the 
artists who made them and why they were 
chosen.

Pages 8-9
Advanced class Italian is the name of an 
exhibition of work by Nanna Backhaus, Ned 
Cantrell, Darryle Hinz, Torben Jørgensen, 
Tchai Munch and Tobias Møhl at Galleri 
Grønlund, which has reopened under the 
management of Kirstine Grønlund. A prize of 
DKK 30,000 was awarded to an artist who has 
influenced Danish studio glass, and presented 
by the Minister of Culture, Brian Mikkelsen. 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Glasposten udkommer 
4 gange årligt

Glasmuseets Venners
Se link til Glasmuseets Venner 
under www.glasmuseet.dk.
E-mail: glasvenner@glasmuseet.dk.

Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren 
eller formanden.

Medlemskab
Årligt kontingent 
Personligt . . . . . . . . . . . . . . kr. 250,-
Ægtepar/samlever  . . . . . . . . kr. 350,-
Eksklusivt  . . . . . . . . . . . . . kr. 1.500,-
Glaslotteri . . . . . . . . . . . . . . kr. 400,-

HUSK at melde adresseforandring for 
din egen skyld! 
Hver gang vi udsender en ny Glaspost 
får vi ca. 20 retur.

Venneforeningens bankkontonummer:
FI-kode 73 kreditor 828 704 31 
eller få et indbetalingskort i 
receptionen på Glasmuseet.
Udland:
IBAN: dk 259360 3085606904
BIC:  KRONDK21



GLASMUSEET EBELTOFT OG GLASMUSEETS VENNER

AKTIVITETER
17. MAJ - 21. MAJ 
Glastur med venneforeningen til 
Bayerischer Wald og Böhmerwald.

ONSDAG DEN 6. JUNI
Kl. 10-13 Demo - Tobias Møhl, DK
Kl. 14-17 Demo
Kl. 13-17 Tur til Mols Bjerge samt besøg 
 glasværkstederne udenfor 
 Ebeltoft by*
Kl. 18.00  Digital præsentation af de 358 
 indsendte dias til Young Glass
Kl. 19.30 Uformel grillfest i museumshaven   
 (egen mad og drikkevarer 
 medbringes)

TORSDAG DEN 7. JUNI
Kl. 10-13 Demo - Sean Albert, USA
Kl. 10-13 Besøg glasværkstederne i 
 Ebeltoft by
Kl. 14-17 Demo - Tobias Møhl, DK
Kl. 19-20 Diasforedrag: “Nye retninger 
 i Australien” ved Lisa Cahill og 
 Emily Macintosh, Australien 
 (foregår på engelsk)

FREDAG DEN 8. JUNI
Kl. 10-12 Demo
Kl. 12.00  Fernisering samt prisoverrækkelse 
 af “Young Glass 2007”
Kl. 14-17 Demo - Ned Cantrell, UK/DK
Kl. 18.00 Young Glass Fest i Fregatcaféen 
 (se invitationen for bestilling 
 af billetter)

LØRDAG DEN 9. JUNI 
Kl. 13.00  Frokost I museumshaven*
Kl. 14-17 Demo - Jeff Wallin, USA

SØNDAG DEN 10. JUNI
Kl. 10-13 Demo
Kl. 14-17 Demo

*Pris: 75,- per person 
(billetter købes på museet)

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

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

Åbent alle helligdage kl. 10-17
Glashytten har åbent dagligt kl. 10-17.

Den 24., 25. og 31. december 
samt 1. januar er museet lukket.

Venligst bemærk:
Ingen udstillinger i stueetagen 
fra 29.05 - 08.06. 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

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

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.

UDSTILLINGER
GLASMUSEET EBELTOFT – 
HISTORIEN
en udstilling som fortæller museets 
historie i ord, billeder og med værker 
fra den permanente samling indtil 
den 16. september 2007

HJEMME IGEN
en udstilling med et udvalg af 
Janusz Walentynowicz’s store værker
10. februar - 28. maj 2007

GUNS SAVE LIVES
en mindre udstilling af 
Janusz Walentynowicz
10. februar - 28. maj 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 værkerne udvalgt til 
finalen af Young Glass konkurrencen
9. juni - 25. november 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

For yderligere informationer om Young 
Glass programmet samt vores øvrige 
aktiviteter se www.glasmuseet.dk som 
løbende opdateres.

UDSTILLINGER 
I UDLANDET
OBSERVATIONER
Ann Wolff, Tyskland/Sverige
26.01.07 – 29.07. 2007 
Mint Museum, NC, USA
09.09.07 – 06.01. 2008 
Stadtmuseum Schleswig, Tyskland


