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Sommerhilsener

Sol over Ebeltoft
Der var i mere end én forstand ”sol 
over Ebeltoft”, da den tredje ”Young 
Glass Competition” blev afviklet i 
den anden uge i juni. Sol, fordi både 
konkurrencen blandt 64 unge kunst-
nere, den fl ot arrangerede åbnings- og 
præmieoverrækkelse og en meget fi n 
præsentation af sommerens udstilling af 
de mange kunstværker, kastede sol og 
lys over Glasmuseet. Sol og sommer var 
det også fysisk, da byen, Glasmuseet og 
Venneforeningen tog imod de mange 
tilrejsende unge kunstnere, der i en uge 
var gæster til diverse arrangementer og 
private indkvarteringer, der gav nye og 
positive bekendtskaber. En velbesøgt 
festaften afsluttede en fl ot uge, hvor 
også en række af de unge kunstnere 
kvitterede ved at skabe små og store 
kunstværker ved ovnene i Glashytten.
En stor cadeau til Glasmuseet for et fi nt 
gennemført arrangement, der jo sam-
tidig er en unik og gennemslagskraftig 
markedsføring af museet og glaskunst.

Sol over Bayerischer Wald
Venneforeningens store årlige tur med 
45 glasvenner til Bayerischer Wald 
og Böhmerwald, blev også en stor og 
mangesidig oplevelse i sol. Glasople-
velser i stor stil, naturoplevelser og nye 
bekendtskaber. Ikke underligt at disse 
ture bliver hurtigt overtegnet. Ingen 
tvivl om, at disse lidt større arrange-
menter skal videreføres, men det kom-

mende perspektivarbejde i bestyrelsen 
skal vise, om nye former og indhold 
kan give tilbud til endnu fl ere medlem-
mer. Den succesfulde tur er beskrevet i 
denne udgave af Glasposten af Kitty og 
Bent Johansen.

Perspektivarbejdet
Som beskrevet i det sidste nummer af 
Glasposten har bestyrelsen taget initia-
tiv til en vision og perspektivplan for 
Glasmuseets Venner. Arbejdet igang-
sættes her i august måned, og det er 
vores forventning, at kunne præsentere 
medlemmerne for en vision og en plan 
med en række nye tiltag i foreningen i 
decemberudgaven af Glasposten.
Et af fundamenterne i denne idéud-
vikling og planlægning har været den 
gennemførte medlemsanalyse. Det er 
en fornøjelse at kunne orientere om, 
at næsten 200 - eller 20% af medlem-
merne - har givet sig tid til at deltage 
i analysen, som også har bragt mange 
forslag, kritikpunkter og gode ideer på 
banen. Det er blevet til et fi nt bidrag til 
bestyrelsens arbejde. Blandt deltagerne 
i medlemsanalysen var der udlovet en 
sponsoreret præmie i form af italiensk 
rødvin og de udtrukne vindere er:
Jytte Ravn Larsen, medlem 249
Inger Lise Dybdahl, medlem 1646      
Morten Ledet og Susette Westergaard, 
medlem 2054

Glasnettet
Mange af vore medlemmer har efterlyst 
en nyredigeret og opdateret udgave 

af ”Danske studieglasværksteder og 
glaskunstnere”. Nu foreligger den, 
udgivet af Glasnettet i Danmark, med 
bidrag fra Glasmuseet Ebeltoft og 
Glasmuseets Venner. Den overskuelige 
tryksag er vedlagt dette nummer af Glas-
posten til forhåbentlig ny inspiration og 
vejfi nding til nye oplevelser med glas.

Hjælp!
Det er skrevet mange gange før, men der 
mangler meget hårdt frivillige hjælpere
til at indgå i skiftende og planlagte vagter 
med opgaver i Glasmuseets reception 
og butik. Venneforeningen har gennem 
årene stået som formidler af denne bi-
stand. Modne kvinder – og mænd– som 
kunne tænke sig at bidrage til museets 
aktiviteter og samtidig få en masse 
positive og spændende oplevelser 
bør henvende sig. Der gives en fi n 
introduktion til både opgaver og rart 
samvær. Kontakt gerne foreningens 
sekretær eller formand.

Et savn 
Størst for familien, men også for Glas-
museets Venner. Bestyrelsens kasserer 
gennem en årrække, Sparekassedirektør 
Finn Vangsøe, døde pludselig sidst i juli 
måned. Vi vil komme til at savne Finns 
interesse og indsats på denne vigtige 
post og for foreningens aktiviteter i øv-
rigt. Bestyrelsen har konstitueret sig med 

foreningens valgte re-
visor, Jørgen Hoffgaard 
på kasserer-posten. 

Med venlig hilsen
Mogens Kaalbye



Forside: Ricky Bernstein: ”Kitchen Dreams”
Foto: Michael Lavin Flower 
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Mandag, den 23. 
juli 2007 mistede vi 
vores altid aktive og 
dygtige kasserer Finn 
Vangsøe, kun 54 år 

gammel. Han gjorde et utrætte-
ligt stykke arbejde for Glasmuseet 
bl.a. med kontingentindbetalinger 
og adresselister. Han var meget glad 
for glas samt for det arbejde, der var 
med til at få venneforeningen til at 
fungere og har brugt rigtig mange 
timer på dette. Da hans kone Hanne 
ringede med det forfærdelige bud-
skab, troede vi ikke på det.

Finn - vores gode ven - havde sin 
egen helt specielle, til tider lidt 
sorte, humor. Nu skal vi ikke mere 
tage telefonen og høre ham sige: 
”Det' Finn.”  

For ham var glasset ikke halvt tomt - 
men halvt fyldt. Desværre blev hans 
liv kun halvt fyldt - men han følte 
det aldrig tomt, Finn vil efterlade 
et tomt rum hos mange af os. Vores 
tanker går især til hans elskede 
Hanne, deres to børn, Finns Mor 
og søster. 

Æret være dit minde Finn.    

Erling og Annelis Elsig

Den 25. maj kom HM Dronning 
Margrethe på privat besøg på 
Glasmuseet Ebeltoft. Hun blev mod-
taget af formand Erling Rasmussen 
og vist rundt i udstillingerne af 
direktør, Dagmar Brendstrup. 

I Glashytten så dronningen til med 
stor interesse, mens Leif Møller 
Nielsen fremstillede et fad. HM 
Dronning Margrethe II er protektor 
for museet.    

Tekst: Pia Strandbygaard Frandsen

Royalt besøg



17. MAJ
Forventningsfulde troppede vi op 
til glastur med Glasmuseets Venner. 
Det havde vi ikke prøvet før, men 
mange andre gode oplevelser på 
Glasmuseet i Ebeltoft havde indfly-
delse på vores afgørelse. Nu skulle 
vi ud at se på glas uden for Ebeltoft 
med vennerne, og det blev en stor 
oplevelse.

Første stop var hos Heidi og Gunther 
Breig i Hannover, to glaselskere, der 
glade og forventningsfulde bød os 
velkommen i deres dejlige hus fyldt 
med megen spændende og forskel-
lig kunst – glas, maleri og grafik 
m.m. (Se Glaspost nr. 4 2006). Efter 
et let traktement fortsatte turen til 
Hassfurt, hvor vi overnattede.

18. MAJ
I de smukkeste omgivelser ligger Co-
burg, hvor vi besøgte Orangeriet, 
en gammel bygning med et flot 
lysindfald over en fin udstilling af 
studioglas.

 
Herefter fortsatte turen til borgen 
Veste Coburg, hvor vi så en udstil-
ling - stor og alsidig - af gammelt 
og nyt glas. Cicerone var leder af 
glasafdelingen Clementine Schack 
von Wittenau.

Tekst: Kitty og Bent Lystorp Johansen · Foto: Jørn Schouboe Bech

På glastur med vennerne
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BAYERISCHER WALD OG BÖHMERWALD 17. - 21. MAJ 2007

Billederne til venstre fra toppen:
Hotel Goger, Bamberger Strasse
Orangeriet
Veste Coburg
Sumova Hory
Frauenau

Veste Coburg
I Neukirchen beim Heiligen Blut så 
vi ”Fattigmandssølv”. Her fortalte 
en guide om teknikken og fremstil-
lingen af alt lige fra julepynt til store 
vaser, der var smukt bemalede.

Et lille ophold ved Sellner Glas-
hütte, hvor der handledes flittigt. 
Herefter kørte vi ind i Tjekkiet med 
museumsinspektør Jitka Lnemicková 
som guide. Efter en lang spadsere-
tur i byen Susice, kom vi ind i en 
gammel bygning, der rummede en 
samling af gammelt glas, - slebet og 
bemalet, en meget fin samling.

Heidi og Gunther Breig

Orangeriet

ˇ    ˇ



19. MAJ
Dagen startede på Muzeum Su-
mova Hory, hvor vi bl. a. så på 
Jugendstilglas - en fantastisk sam-
ling af alle typer af teknikker inden 
for Jugendstil, - stilrent og flot. Der 
foruden var der en samling af pyn-
teglas, det vi nok ville kalde for 
”klunkestilsglas”.
I Frauenau stod direktøren Karin 
Rühl klar til at vise os rundt i et 
næsten nyt museum i verdensklasse, 
- ubeskrivelig spændende, et uni-
vers af glaskunst gennem tiderne, 
glassets oprindelse, livet og arbejde 
med glas, samt moderne glaskunst 
og specialudstillinger. Et arkitek-
tonisk mesterværk – turens højde-
punkt. 

Til slut besøgte vi Erwin Eisch, der 
var en af grundlæggerne af studie-
glasbevægelsen, - et spændende 
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galleri (se side 10). Her hørte vi et 
foredrag af og om mesteren selv. 
Herefter kørte vi til Passau, den 
smukke by, hvor Donau, Inn og Ilz 
mødes, hvor der ventede os endnu 
en stor glasoplevelse.

20. MAJ
Glasmuseet i Passau, der også er 
vores hotel, er en stor flot historisk 
bygning fra det 14. århundrede.

Museet blev en stor oplevelse for 
glaselskere. 30.000 stk. glas fra hele 
Europa var fordelt på 5 etager i 40 
rum. Udstillingen viste glasfabrika-
tion fra tiden 1650-1950, fra barok 
til moderne glas, - ganske overvæl-
dende. Senere kørte vi nordpå for 
at se et af Tysklands største glasgal-
lerier med moderne glas, Galleri 
Hermann. Her var næsten alle tek-
nikker repræsenteret. Et fantastisk 
familieforetagende. 

21. MAJ
Desværre går turen nu hjemad. I 
nærheden af Hamburg besøgte vi 

Galleri Hittfeld. Her var en impone-
rende udstilling af moderne Tjekkisk 
glas. Trætte og mættede af indtryk 
var vi tilbage i Ebeltoft lidt før mid-
nat. Det var en uforglemmelig tur.          

Glasmuseet i Passau

Galleri Hitfeld, Kirchstrass 1Tjekkisk glasFrauenauFra Frauenau

Tak siger Kitty og Bent Lystorp Johansen

Tegning fra turen af Kitty

Glas fra Muzeum Sumova Hory



Tekst: Pia Strandbygaard Frandsen

Young Glass 2007
- åbning og prisoverrækkelse
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Fredag den 8. juni åbnede kultur-
minister Brian Mikkelsen udstilling-
en Young Glass 2007 på Glas-
museet Ebeltoft. 

Arrangementet fandt sted under 
åben himmel i museets have, hvor 
glasentusiaster fra nær og fjern var 
mødt talstærkt op for at fejre de unge 
glaskunstnere. Blandt gæsterne var 
knap tyve af de deltagende kunst-
nere, der var ankommet til Ebeltoft 
fra bl.a. England, Australien, USA, 
Japan, Rusland og Letland. 

Blandt talerne ved den officielle 
åbning var jurymedlem og ekspert i 

moderne glas, Dan Klein (England). 
I sin tale fremhævede Dan Klein 
intelligens og modenhed som nog-
le af de væsentligste karakteristika 
ved årets deltagerfelt. Derudover 
hæftede han sig ved, at mange af 
de unge glaskunstnere var vendt 
tilbage til ”klassisk skønhed” med 
værker præget af enkelhed, sand-
hed og begejstring. “Sandhed er 
skønhed, skønhed sandhed, og det 
er det eneste, vi ved i denne ver-
den,” citerede han.

Med dette skudsmål blev de fire vin-
dere af Young Glass 2007 afsløret. 
Koichi Matsufuji (Japan), som også 

var blandt deltagerne i Young Glass 
1997, modtog Holmegaardprisen 
for sit støbte værk “Baby with a 
silver folded paper crane”. Til at 
overrække prisen var direktør for 
Holmegaard, Peter Normann Niel-
sen. Kohei Fujitas mindepris gik 
til Sean Albert (USA) for det ovn-
støbte værk “Intentionally Random 
Line Study”. Prisen blev overrakt af 
glaskunstner, Finn Lynggaard. Lino 
Tagliapietraprisen blev tildelt det 
eneste blæste værk blandt vinderne, 

Koichi Matsufuji og Peter Normann Nielsen
fra Holmegaard
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Mel Douglas’ (Australien) “Loop 
#4”. Prisen blev overrakt af direktør 
for Glasmuseet Ebeltoft, Dagmar 
Brendstrup og modtaget af glas-
kunstner og Young Glass-deltager 
Lisa Cahill (Australien) på vegne 
af Mel Douglas. Jeff Wallin (USA) 
modtog Sybren Valkemaprisen for sit 
bemærkelsesværdige portræt af pia-
nisten Arthur Rubinstein ”The Great 
Romantic”, fremstillet af smeltet og 
ovnstøbt Bullseye-glas. Prisen, et 
fire ugers arbejdsophold på VRIJ 
glasfondens værksted i Holland, 
blev overrakt af Sybren Valkemas 
barnebarn. De tre øvrige priser er 
hver på 5.000 Euro. 

Når udstillingen slutter senere på 
året, kan museet glæde sig over, at 
samtlige fire vinderværker bliver i 
huset; de vil nemlig efterfølgende 
indgå i den permanente samling.
Knap to måneder efter åbningen, 
er Young Glass 2007 allerede ble-
vet set af 10.000 gæster. Med sin 
store spændvidde, hvad angår tek-
nik såvel som æstetik og indhold, er 
udstillingen en både oplivende og 
overraskende oplevelse for de fleste. 
Ikke mindst Mia Lerssis morsomme 
og provokerende ”gør-det-selv”-figur 
”Donald with Balls”, tiltrækker pub-
likums opmærksomhed og har givet 
anledning til megen avisomtale.

Stem på din favorit!
I forbindelse med Young Glass-
udstillingen har Glasmuseet Ebeltoft 
udskrevet en publikumskonkurren-
ce, som opfordrer museets gæster 
til at stemme på deres personlige 
Young Glass-favorit. At dømme efter 
de fyldte poser med stemmesedler 
har mange allerede fulgt opfordrin-
gen og det skal blive spændende at 
se hvilket værk, publikum udpeger 
som deres favorit. 
Præmierne er en frokost for to i 
Glascaféen og 2 stk. medlemskab 
for to personer af Glasmuseets 
Venner. Vinderne findes ved lod-
trækning blandt stemmerne på det 
populæreste værk, og udtrækkes i 
slutningen af november, når udstil-
lingen slutter.     

Dagmar Brendstrup og Lisa Cahill Wyke Valkema og Jeff WallinFinn Lynggaard og Sean Albert

Billedet til venstre:
Kulturministeren var den første til at tegne 
på Mia Lerssis værk.

Efter prisoverrækkelsen fi k åbningsgæsterne 
en ekstra oplevelse, da Finn Lynggaard trak 
i arbejdstøjet og gav en veloplagt demon-
stration af sin kunnen i Glashytten. 
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Tekst: Dagmar Brendstrup

Muntre 
historier

”Køkken Drømme” har amerikan-
ske Ricky Bernstein kaldt den udstil-
ling, Glasmuseet Ebeltoft åbner den 
22. september.

Værkerne er muntre fortællinger i 
glas. Det er fortællinger fra Ricky 
Bernsteins barndom i 50’erne.
Erindringerne omsættes til tegninger, 
først i tegneserie størrelse, derefter i 
rigtig store tegninger. Tegningerne 
farvelægges inden, Bernstein går i 
gang med næste proces: at blæse de 
enkelte cylindre, som skæres over, 
varmes op til 700 grader i ovnen og 
afkøles inden den videre forarbejd-
ning. De enkelte dele i fortællingen 
fastgøres på stålplader og hænges 
op på væggen. Samlet tager sådan 
en proces flere måneder.

Ricky Bernstein omsætter på humo-
ristisk vis minder om en barndom, 
hvor kvinderne sørgede for hjem-
met, holdt kaffemøder med venin-
der, gik til frisør, dengang curlere 
var det hotteste. Mændene gik på 
arbejde, og børnene legede, havde 

ingen mobil telefon eller ipod, men 
nogle havde adgang til fjernsyn.

Det er alle disse erindringer, som 
minder alle, der er født i 50erne om 
en tid, som var – og som også er 
gode fortællinger for nutidens børn 
og unge. Ricky Bernstein synes, 
hans billeder er lykkes:
”Når mennesker, der ser dem, smi-
ler... tænker... husker deres mor ved 
opvaskebaljen, bedstemor der syr 
et forklæde – eller den gamle tante 
med det højt opsatte hår. Vi har alle 
fået noget ved denne oplevelse. 
Historierne binder os sammen”.
Udover de store værker på væggen, 
er der også en beskrivelse i ord 

og tegninger af, hvordan et værk 
bliver til.

Ekstra for børn
Museet har indgået en aftale med 
biblioteket i Syddjurs kommune om 
lån af tegneserier. Derfor indrettes 
et hyggehjørne med tegneserier. 

I efterårsferien, som både er børne-
kulturuge i Syddjurs og Ebelfestival, 
arrangeres to workshops om tegne-
serier. Dagligt vises også en tegne-
film. I hytten kan man gravere sit 
eget lille æblestykke, eller støbe 
noget æbleagtigt.     

Dagmar Brendstrup
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Søndag den 7. oktober 2007 laver 
Glasmuseets Venner en tur til det 
nordjyske.
Vi skal udforske klitområdernes 
”gemte” glaskunstnere, nyde den 
barske vestjyske natur og de nordjy-
ske kulinariske specialiteter.
Vi skal i yderste klitrække til Anders 
Vange og Rune Kristensen og se, 
hvad de bedriver på deres pragtfulde 
gamle strandfogedgård. 
Vi skal til Lønstrup og se, hvad den 
tidligere keramiker Leif Vange har 
fået ud af glasset. Han er manden, 
der ikke ved, hvad man kan og ikke 
kan med glas, men bare gør det!
Første kulinariske indslag bliver 
en skaldyrsmenu i restauranten i 
forbindelse med Leif Vanges butik 
og glashytte. Sidste glasbesøg i 
Vendsyssel bliver det gamle mejeri 
i Mygdal, hvor Marie Peck og Peter 
Kuchinke har til huse. I sommerens 
løb besøger et utal af glaskunstnere 
dem, hvor de eksperimenterer og 
hygger sig. Hvem der er på besøg, 
når vi kommer, må blive en over-
raskelse. Glaskulinarisk middag i 
Isbryderen Elbjørn i Aalborg Havn 
ved Rikke Precht og Lars Jeppesen 

Tekst: Anna Mary Sieverts og Jørn Bech

 ”Glaskulinarisk tur” til Vendsyssel

bliver afslutningen på glasdagen, 
men ikke den mindst spændende.
Rikke precht er verdens eneste glas-
puster, der har ”glashytte” i skorste-
nen på en isbryder, - ja, I læste rigtigt! 
Rikke skal ikke demonstrere noget 
for os, men vil vise os ”Hytten”.
Lars vil diske op med lidt lækkerier i 
bageste maskinrum under dæk.

Glæd jer, ønsk jer med på turen. 
Prisen bliver alt inklusiv bus, frokost 
og middag 600 kr. pr. person.
Drikkevarer betaler I selv!
Prisen er gældende ved 30 betalen-
de medlemmer. Som altid gælder 
”Først til mølle” princippet.    

Med venlig hilsen og på gensyn
Anna Mary Sieverts også kaldet 
Siv og Jørn Bech 

Antal personer  

Navn 

Telefon

Adresse 

Postnummer/by 

E-mail

Kuponen eller kopi sendes 
SENEST SØNDAG DEN 16. SEPTEMBER 2007 
pr. post eller mail til Jørn Bech, 
Skelhøjevej 7, 8400 Ebeltoft. 
Telefon 8637 7010, 
e-mail: jbech@privat.dk

Beløbet, 600 kr., bedes indbetalt på 
FI-kode 73, kontonr. 828 704 31 
eller på check.

HUSK NAVN ved indbetalingen! 

ØNSKER AT DELTAGE I TUREN TIL VENDSYSSEL
SØNDAG DEN 7. OKTOBER 2007

Isbryder Elbjørn. Skorsten med glaspusteri Glashuset, Leif Vange

TILMELDINGSBLANKET

Blæsning af fossil

· Afgang fra Musikhuset i Århus klokken 07.00.
· Opsamling langs den jyske motorvej til Aalborg.
· Ebeltoft laver samkøring til Hadsten/Ødum 
 opsamlingspladsen. Kontakt Jørn Bech!
· Hjemkomst ca. klokken 23.
· Program mailes/sendes gerne til interesserede.



Tekst: Jan Kock

Erwin Eisch 
      - en af studieglassets 
              pionerer fylder 80
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de glade og inspirerende øjne og 
det viltre hår var i stand til at fange 
folks opmærksomhed med de tan-
ker og kommentarer, han havde 
til sine værker. Der var 
saft, kraft og holdninger 
i ordene. 

Hvad glas angår, har han 
i en længere årrække kred-
set omkring det bløde glas i 
fragmentariske, provokerende 
grotesker af virkeligheden. Et 
ikon i denne genre er hans 
deforme forgyldte, forsøl-
vede eller bemalede telefon. 
Portrætbuster i glas af personer, 
som stod ham nær eller som 
han havde en positiv eller nega-
tiv holdning til, rummer meget 
åndeligt vid, kærlighed eller ufor-
ståenhed. Ingen er vist i tvivl om, 
at busten af den tidligere tyske 
kansler Helmut Kohl udtrykker en 
afgrundsdyb forskel i livsopfattel-
se. Erwin er født ind i glasverde-
nen. Efter 2. Verdenskrig startede 
hans far Valentin Eisch helt fra 
bunden først med et slibeværk-

Galleriet i Frauenau er fyldt til bris-
tepunktet af groteske hoveder i 
glas og farvestærke malerier ofte af 
mennesker i fuld aktivitet. Et rigtigt 
Erwin Eisch univers er det blevet 
til i den udstilling, som her i som-
mer blev vist i den bayerske by i 
anledning af at han i år fylder 80. 
At have kunstneren selv med som 
kommentator og cicerone i udstil-
lingen er en dimension, som var en 
stor oplevelse for dem der deltog i 
forsommerens glastur. Manden med 

Portrætbuste i glas af forhenværende 
forbundskansler Helmut Kohl. 
Her er ikke megen forståelse. 43 cm. 1997 

Erwin Eisch selvportræt i glas. Rummer 
selvironi og selverkendelse. 48 cm. 1997

Erwin Eisch 
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Streckenwärter i glas. 31 cm. 1969 

”Hvad sker der?” Oliemaleri. 120x100 cm. 2005

sted og siden 1952 med en egent-
lig glashytte i Frauenau. Tiderne 
var fattige og midlerne små. Den 
kunstnerisk begavede søn Erwin fik 
en opdragelse i denne glasverden 
og arbejdede som glassliber, gra-
vør, glasmager, formgiver og meget 
andet. Siden var han på fagskole i 
Zwiesel, for at forsætte på kunstaka-
demiet i München, hvor han dels 
dygtiggjorde sig som billedhugger 
og dels inden for arbejdet med glas. 
Erwins kunstneriske åre gjorde, at 
han måtte skabe individuelt glas, 
som faldt helt uden for det, der 
ellers blev produceret på glasværket 
Valentin Eisch. Hans kunstskulptu-
rer i glas var provokerende og vakte 
opsigt. I 1961 udstillede han som en 

del af kunstnergruppen ”Radama” i 
München. Som han selv udtrykker 
det, var det en kunstskandale.

Hans provokerende glasarbejder var 
året efter udstillet bl.a. i Stuttgart. 
Her kom en amerikaner med navnet 
Harvey K. Littleton forbi og blev så 
optaget af disse arbejder, at han 
måtte besøge Eisch i Frauenau. Den 
ene kunne kun engelsk den anden 
kun tysk. Men de fandt et fælles-
sprog, da de gik i hytten, og Erwin 
viste processen med at skabe sine 
kunstværker. Littleton var en central 
figur i den spirende amerikanske 
glasbevægelse, som siden har fået 
betegnelsen studieglas. I 1964 mod-
tog Eisch en skriftlig invitation fra 

Littleton til at deltage i et glassemi-
nar i USA. Invitationen var vedlagt 
flybilletter. Det var for alvor Eischs 
indgang til det individuelle glas i 
staterne. Nok blev Eisch inspireret 
af de amerikanske tanker om 
énmandsglas, men i lige så høj grad 
har hans kunstneriske urolige sjæl 
påvirket store dele af denne verden 
og gør det stadig. For selv om man-
den er 80 brænder ildsjælen stadig i 
Frauenau og frembringer nye og 
væsentlige værker.                     
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Svulstige, nogle gange kontrolle-
rede former, præcise linier, kurver, 
pålægninger, lette farver, massive 
farver i kontrast, påklipninger, møn-
stre fremkommen ved fastblæsning 
eller sandblæsning. Meget er blæst 
glas, andet er støbt og har formens 
rå overflade. Saven har givet kirur-
giske snit i blæste legemer og plan-
sliberen overflader af en helt særlig 
karakter. 

Tekst: Jan Kock · Foto: Kari Mølstad

Lidt orden meget kaos 
Exam. 07 Glas og 
Keramikerskolen på Bornholm

Årets afgangsprojekter er meget for-
skellige og repræsenterer til sammen 
et frodigt kaos, som nok centreret 
sig om ovnens varme glas, men 
som også kommer videre. Man kan 
fornemme, at der ligger en lang og 
ofte besværlig proces bag værkerne, 
og at flere af dem rummer inspira-
tion fra svundne årtiers formidealer 
iklædt nutidens formsprog. Nogle 
har brugt meget hjerteblod og har 

haft svære overvejelser, inden vær-
ket var der, andre ser ud til at være 
nået frem til en form uden de store 
svinkeærinder. De fleste arbejder 
er ren form, objekter til nydelse af 
lysets og farvernes spil. Et kvalitets-
prædikat for de studerende, der nu 

Lise Gravesen: uden titel Ditte Hvass: uden titel Pernille Knudsen: uden titel

Pia Nissen: uden titel

Jesper Steeve Graulund: “Rumdeler”

Rækken til venstre: Anya Janine Bendtsen: ”The Future”

Christian Nørgaard Christensen: uden titel
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Jeanette Pålsson: ”Fleur”

Guro Bergland: uden titel

Gitte Ransborg Svenningsen:”Tribute to 
the Present Moment” 

Hanna Melin: uden titelChristina Ryttersø: uden titel

Akiko Iwase: ”Wood”

Om nogle år vil flere af de nye 
kandidater synes, at deres afgangs-
opgaver er ufærdige og uden præ-
cist sprog. Men flere har fået fat i 

Kari Mølstad: uden titel

er færdig med deres uddannelse, 
er at man tydeligt fornemmer det 
meget individuelle, som ikke er tug-
tet i én retning af skolen. 

noget, som ved en kærlig dyrkelse i 
de kommende år kan give stor glas-
kunst. Her vises ét værk af hver af 
de 14 kandidater. Til lykke.
Værkerne præsenteres i en udstil-
ling, som for øjeblikket er på vej 
rundt i landet. Når De sidder med 
Glasposten i hånden har udstil-
lingen været vist på Bornholm og 
i Århus. 
Fra den 21. september til 12. okto-
ber kan glassene ses Form/Design 
Center i Malmö og derefter håber 
man at kunne vise samlingen på 
Sjælland. Til udstillingen er udgivet 
et fornemt katalog, som kan købes 
på Bornholms Kunstmuseum.     
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how he works, and children can borrow co-
mics and watch cartoons. 

Page 9 Glass in Northern Jutland
In October a group of Friends of the Glasmuse-
um will be touring Northern Jutland to enjoy 
its countryside and culinary specialities as well 
as visiting some 'forgotten' glass artists, includ-
ing Leif Vange, who can do things with glass, 
whether they are possible or not! The day will 
be rounded off in Aalborg harbour, in the con-
verted ice-breaker, Elbjørn, where dinner will 
be served by Rikke Precht and Lars Jeppesen.

Pages 10 & 11
Erwin Eisch
Grotesque glass heads and colourful paint-
ings filled the gallery in Frauenau to celebrate 
the 80th birthday of Erwin Eisch. It was a 
memorable occasion for participants on the 
Glass Journey to be guided round by the artist 
himself. Audiences still listen attentively to his 
vigorous thoughts and comments, and for many 
years he has formed soft glass into sharply pro-
vocative works such as the iconic, deformed 
telephones or portraits wittily expressing his 
affection or utter distaste for the subject.
Born in a world of glass, he trained in his 
father’s grinding and polishing workshop and 
later glass studio in Frauenau. He attended 
the High School at Zwiesel and the Academy 
of Arts in Munich, developing an artistic vein 
totally divergent from his father’s workshop. 
Harvey Littleton noticed Eisch’s work at an 
exhibition in Stuttgart, and although neither 
spoke the other’s language, the two understood 
each other through glass. In 1964 Eisch was 
invited to a seminar in the USA, which was 
the beginning of an exchange in which Eisch 
influenced and was influenced by the Studio 
Glass movement. At 80 he is still producing 
new, important work.

Pages 12 & 13 
Bornholm graduation exhibition 
The graduation exhibition from Bornholm is 
described as ‘a little order and a lot of chaos’. 
A series of highly individual works, where 
some are clearly the products of serious soul 
searching, and some draw inspiration from 
earlier periods but are expressed in modern 
form language. In a few years a few of the 
graduates may feel their pieces are unfinished, 
but they have found something that with care-
ful cultivation can develop into real glass art. 
Congratulations!

Page 2 Leader
The Chairman, Mogens Kaalbye, describes 
the sun shining literally and figuratively over 
Ebeltoft at the presentation of the prizes for 
the third Young Glass competition, when the 
exhibition opened showing work by 64 young 
artists. Many visited Ebeltoft for a week of glass 
events, making friends and attending work-
shops. Culminating in a well-attended festive 
evening, the whole week enhanced the prestige 
of the Glasmuseum.
The sun also shone over the forests of Bavaria 
and Bohemia during the visit of 45 Friends of 
the Glasmuseum. Large-scale arrangements 
will continue, but the Committee will look for 
new member activities and seek to develop 
the vision and perspectives for the Friends’ 
Association as described in the previous issue 
of Glasposten. More details will follow in 
the December issue. Some 20% of mem-
bers responded to the survey, contributing 
suggestions, criticism and ideas to guide the 
committee, but more volunteers are still need-
ed to help at the Glasmuseum. Finally, the 
Chairman extends condolences to the family 
of the Association’s treasurer, Finn Vangsøe, 
who died suddenly in July. The auditor, Jørgen 
Hoffgaard, is acting treasurer.

Page 3  Obituary: Finn Vangsøe
Erling and Annelis Elsig pay tribute to the 
memory of a friend who worked untiringly 
for the Glasmuseum and as Treasurer of the 
Association of Friends of the Glasmuseum, 
extending their sympathy to his family.

Pages 4 & 5 
Glass Journey to the Forest of Bohemia
Kitty and Bent Lystorp Johansen have written a 
diary of the Glass Journey. Heidi and Gunther 
Breig in Hannover invited the 45 Friends of the 
Glasmuseum to their home in Hannover, to 
see their fine collection of glass, paintings and 
graphic art.
Next day the group visited the Orangerie in 
Coburg, with its impressive collection of studio 
glass, and then the museum at Veste Coburg, 
showing a fine selection of glass, new and old.
In Neukirchen beim Heiligen Blut the group 

learnt about ‘poor man’s silver’ that ranges 
from Christmas decorations to large, beauti-
fully painted vases. Over the border in the Czech 
Republic the party visited beautiful collections 
of Biedermeier, Art Nouveau and Victorian style 
glass. 
The highlight of the trip was when Museum 
Director Karin Rühl guided the party round the 
architecturally exciting museum in Frauenau, 
and its collection of glass made through the 
ages up to the present, and special exhibitions. 
Later the group visited Erwin Eisch at his gallery, 
and listened to his story as told by himself.
In Passau, at the confluence of the Danube, the 
Inn and the Ilz, a glass museum is housed on 
five storeys of a historic hotel where the party 
stayed. The almost overwhelming collection 
consists of 30,000 items of glass dating from 
1650 baroque to 1950. On the homeward jour-
ney the group visited Galleri Hermann, with 
yet another contrasting selection of modern 
glass, and Galleri Hittfeld near Hamburg with 
modern Czech glass. It was an unforgettable 
experience.

Pages 6 & 7 Young Glass
On 8 June the Young Glass exhibition was 
opened by Brian Mikkelsen, the Minister of 
Culture, and nearly twenty of the artists attend-
ed. The speakers included Dan Klein, and the 
prize-winners were Koichi Matsufuji, Japan 
(the Holmegaard Prize); Sean Albert, USA (the 
Kyohei Fujita Memorial Prize); Mel Douglas, 
Australia (the Lino Tagliapietra Prize); and Jeff 
Wallin, USA (the Sybren Valkema Prize). The 
winning works will remain in the museum’s 
permanent collection.
The pieces exhibited varied enormously in 
technique, aesthetic expression and content, 
and some have attracted considerable press 
attention. Visitors are invited to vote for their 
favourite work, and lots will be drawn among 
voters for the most popular piece for prizes of 
membership of the Friends of the Glasmuseum 
and lunch for two in the Café.

Pages 8 Ricky Bernstein
The exhibition ‘Kitchen Dreams’ will open on 
22 September, illustrating amusing anecdotes 
from Ricky Bernstein’s childhood in the USA 
in the 1950s. He humorously depicts the 
women who kept house and visited friends 
while the children played – without mobiles 
and iPods. Visitors smile when they see his 
pictures, so he considers they are successful. 
The exhibition includes wall charts showing 

Text by Christine Andersen 

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

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 16. september 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

NYOPSÆTNING AF DEN 
PERMANENTE SAMLING
8. december 2007 - medio marts 2008

GLASMUSEETS 
UDSTILLINGER 
I UDLANDET

OBSERVATIONER
Ann Wolff, Tyskland/Sverige
09.09.07 - 06.01. 2008 
Stadtmuseum Schleswig, Tyskland

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

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

Glashytten har åbent dagligt kl. 10-17.

Venligst bemærk:
Ingen udstillinger på 1. sal 
fra 17.09 - 21.09.2007

AKTIVITETER

LØRDAG DEN 22. SEPTEMBER 
Kl. 14.00 Fernisering: “Køkken Drømme”
 Kunstneren vil være tilstede.

Kl. 15.00 Biblioteket.
 Digital præsentation af samtlige    
 358 deltagere i Young Glass.

Kl. 16.00 Rundvisning i udstillingen 
 med Ricky Bernstein.

SØNDAG DEN 23. SEPTEMBER 
Kl. 11.00 Biblioteket. Ricky Bernstein 
 fortæller om sit arbejde.

SØNDAG DEN 7. OKTOBER 
Glasmuseets Venner arrangerer en 
”Glaskulinarisk tur” til Vendsyssel.
Se side 9 i dette nummer af Glasposten.
Tilmelding nødvendig.

EFTERÅRSFERIE
Der vil være flere forskellige aktiviteter i 
efterårsferien fra den 13. - 21. oktober i 
forbindelse med Børnekulturuge samt 
Ebelfestival bl.a. gravering på glasæbler, 
et tegneserie værksted samt fremvisning 
                        af tegnefilm. Se museets             
           hjemmeside for det 
               endelige program.


