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Corona-epidemien 
vendte helt op og ned på de gode pla-
ner, vi i Venneforeningen havde for 
2020. Nu må vi bare håbe på, at de 
planlagte ture kan gennemføres i 2021, 
og at vi igen får mange tilmeldinger. 

Naturligvis har vi været bekymrede 
for, hvordan det skulle gå museet uden
indtægt fra besøgende og salg i butik-
kerne i ca. tre måneder. Det var en 
svær tid for alle ansatte og frivillige på 
Glasmuseet. 
Heldigvis tog Fondsbestyrelsen hånd 
om situationen, og da en ny direktør 
og ny bogholder endnu ikke er an-
sat, tog de selv over. De har sammen 
med de fl ittige, dygtige og engagerede 
medarbejdere klaret perioden under 
lukningen fl ot og ligeledes den efter-
følgende periode med opsætning af 
den nye og spændende udstilling.

Selvfølgelig gav lukningen problemer 
med økonomien, men med hjælpe-
pakke fra staten, bankgaranti fra kom-
munen, tilskud fra fonde, 50% på 
entré, salg af mange årskort og Ven-
neforeningens køb af de blå fugle, er 
det ikke gået så galt som frygtet.
Juli måneds ustadige vejr sammen med 
den 50% reducerede pris på entré, gav 
mange besøgende på museet. 
I juli måned 2020 blev der faktisk sat 
tre rekorder: 
Den 14. juli blev dagen med fl est be-
søgende, 700 på én dag, nogensinde.
Uge 30 blev ugen med fl est besøgen-
de på én uge med 3.195. 

Unika kuglevase designet af Michael Bang 
1976. Foto: Emilia Therese.
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I juli måned 2020 havde Glasmuseet 
et rekordstort antal besøgende. Be-
søgstallet i juli 2020 blev 12.609. Ikke 
siden 2010 og 2011 har besøgstallet 
været over 11.000. Rekorden blev fej-
ret med overrækkelse af et glasæble til 
besøgende nr. 11.390.

Desværre er der i den seneste tid en 
hel del af de frivillige, der har sagt 
fra. Det betyder, at museet i høj grad 
mangler frivillige til at byde besøgende 
velkommen og til at betjene i butikker-
ne. Hvis du selv har lyst eller kender 
en, der kunne have lyst til at være med 
i det frivillige korps omkring museet, 
så giv Anna på museet et ring. Hun vil 
meget gerne fortælle om ”arbejdet” 
og den gode stemning, der hersker på 
Glasmuseet. Der kræves ingen særlige 
kvalifi kationer, bare en positiv indstil-
ling, så kommer resten af sig selv.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
takke de mange af Venneforeningens 
medlemmer, der fulgte opfordringen i 
vores nyhedsmail til at støtte Museet 
ved køb af ”de blå fugle”. Det var både 
et økonomisk og et moralsk rygklap.

Jeg vil også gerne opfordre alle med-
lemmer til at sende undertegnede en 
mail, så vi fremover har jeres mail-
adresse, når vi udsender nyhedsbreve.

Jeg håber, alle har klaret corona-krisen 
uden store problemer, og at vi snart er 

ude på den anden 
side, så vi igen kan 
blive aktive i Ven-
neforeningen.

Med venlig hilsen
Birgit Engsig
birgit@engsig.be
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Tekst: Jan Kock og Birgit Engsig · Foto: Jørn Bech

Corona contra ture

33

For året 2020 var der, som alle ved, 
planlagt tre ekskursioner. Den første 
til Vejle-området og Fyn, den anden 
til lokaliteter på Sjælland og endelig 
den tredje til Frankrig/Tyskland med 
fokus på Alsace. 
Efterhånden som Corona situatio-
nen udviklede sig, var det desværre 
nødvendigt at aflyse alle ture. Denne 
epidemi er tydeligvis ikke sådan at 
spøge med og kan åbenbart uden 
varsel blusse op igen. Hvordan den 
vil udvikle sig i de kommende måne-
der, kan vi ikke vide noget om, så 

derfor vil der først blive udbudt ture 
igen, når det hele er mere stabilt.
I mellemtiden kan man tænke til-
bage på og glæde sig over de mange 
gode ture fyldt med glas, kultur og 
socialt samvær, der gennem årene 
har været til en lang række lan-
de: Norge, Sverige, Finland, Polen, 
Tjekkoslovakiet, Tjekkiet, Slovenien, 
DDR, Vesttyskland, Tyskland, Italien, 
Frankrig, Spanien, Holland, Belgien, 

Corona af Korbinian Stöckle og Rasit Rejwan Topplau, Glashütte Gernheim. Ø 18 cm. 
Foto: Peter Hübbe/LWL-Industriemuseum Glashütte Gernheim.

Lobmeyrs værksted i Wien, 12. juli 2019.

Fra vores frokost i Alter Hof Herding i 
Lette-Coesfeld, maj 2017.

Besøg hos Per Hebsgaard, 21. maj 2016.

Fra Barbara Achilles-Stiftung i Hamburg, 
maj 2017.

Fra Lommel i Belgien fra modtagelsen på Rådhuset 10. 
Damen i de blå bukser til venstre, er den konstituerede 
museumsinspektør fra Glasmuseet i Lommel. Maj 2017. 

Storbritannien, USA og ikke at for-
glemme de mange ture rundt i det 
rige glasland Danmark.
Indtil sikrere tider kommer, kan man 
selv gå på jagt efter glasoplevelser. 
De fleste aktive glasværksteder kan 
findes på de udøvende glasfolks fæl-
les hjemmeside: www.glasnettet.dk 
og de aktuelle oplysninger om udstil-
linger og andre glasaktiviteter kan 
findes på www.glastip.dk
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Rejsen til M31 - en toilettrans-
formation af Steffen Dam

Hvordan opleves et kunstværk ide-
elt? Svaret er, ifølge glaskunstner 
Steffen Dam, når man er helt alene 
og kun i selskab med sine egne tan-
ker og sin egen nysgerrighed… Som
det for eksempel er tilfældet, når 
man går på toilettet! Fremover får 
gæsterne på Glasmuseet Ebeltoft 
sig således noget af en overraskelse, 
når de skal pudre næsen og besøge 
’det lille hus’. Når man træder ind 
på publikumstoilettet på 1. sal og 
lukker døren bag sig, befinder man 
sig nemlig med ét midt i et kunst-
værk. Her begynder Rejsen til M31; 
en total transformation af toilettet til 
et personligt ’undrekammer’, skabt 
særligt til museet af Steffen Dam.

Til den ene side ligger barndom-
mens land illustreret af et land-
kort over Mols. Kortet er knyttet til 
Steffen Dams erindringer om som-
mer på mormorens gård i Vistoft, 
blafrende bomuldsgardiner og duf-
ten af køer – et sted, hvor alting 
har sin orden og sin plads. Til den 
anden side ses et kort over universet 
og Andromedagalaksen, der også 
kaldes M31 og som i fremtiden vil 
opsluge Mælkevejen og danne en 
ny galakse. Derudover er rummet 
udstyret med en værktøjstavle med 
fintfølende instrumenter og mærk-
værdige måleapparater beregnet til 
fremtiden samt et stort medicinskab 
med rækker af prøver og præpara-
ter, som virker sært bekendte, men 

alligevel ikke ligner noget, vi har 
set før. Oppe under loftet svæver et 
stort luftskib, og kigger man i spej-
let, møder man en lille stjerne, der 
fortaber sig i uendeligheden.

Steffen Dam under arbejdet med ét af de 
massive glaselementer til medicinskabet.

Installationsfoto. Rejsen til M31. 
Foto: Sten Afd Fem.

Værktøjstavle, Rejsen til M31. 
Foto: Sten Afd Fem.
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Alt er skabt særligt til rummet helt fra 
bunden af Steffen Dam med hjælp fra 
Peter Brøchner og Micha Karlslund. 
Steffen Dam er internationalt aner-
kendt for sine originale arbejder i 
glas og han er repræsenteret i adskil-
lige samlinger verden over. Han er 
oprindeligt uddannet værktøjsmager, 
og det er tydeligt, at han har benyttet 

”Dét ikke at vide, at undres, 
er uendeligt meget mere 
interessant end at vide.” 

Steffen Dam 

Steffen Dam i sit værksted med skelettet til luftskibet.

Installationsfoto. Rejsen til M31. Foto: Sten Afd Fem.

Steffen Dam f. 1961. 

1982 - udlært værktøjsmager.

1985 - etablerer sit første   

glasværksted i Aarhus. 

1990 - starter fælles værksted  

med Micha Karlslund i Aarhus. 

2000 - Steffen Dam og Micha 

Karlslund fl ytter til Handrup på 

Djursland. 

Læs mere på steffendam.dk

alle sine færdigheder i arbejdet med 
installationen på Glasmuseet. I værket 
forenes Dams mangeårige interesse 
for undrekammeret eller raritetskabi-
nettet med hans fascination af glassets 
æstetiske muligheder og hans opta-
gethed af mekaniske indretninger, 
værktøj og det gode håndværk.

Idéen om at transformere et undse-
ligt toiletrum til et kunstværk opstod 
hos museets tidligere direktør, Dan 
Mølgaard. Toilettet er et sted, hvor vi 
kan sidde i ro og fred og ingen kigger 

én over skulderen. En perfekt situa-
tion at opleve kunsten i, men også 
helt i tråd med museets ønske om 
ikke blot at begejstre, men også over-
raske gæsterne i en erkendelse af, at 
de mest mindeværdige oplevelser 
er dem, der overrumpler os og så at
sige tager os med bukserne nede! 

Rejsen til M31 er realiseret og erhver-
vet til samlingen på baggrund af en 
donation fra Ny Carlsbergfondet og 
kan opleves permanent på museet. En
film udenfor rummet viser, hvordan 
de forskellige elementer er blevet til. 
Filmen, som er produceret af Business 
Film, kan også ses i en længere ud-
gave på museets YouTube-kanal.
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Tekst: Jan Kock

Højt kunstnerisk niveau 
er målet og midlet

Glasmuseet Ebeltoft er dags dato i 
smult vande med mange gæster. 
Museet, der blev grundlagt i 1985, 
har gennem årene vist en perleræk-
ke af såvel danske som udenlandske 
glaskunstnere fra næsten alle egne 
af verden. Det er derved lykkedes 
at placere museet blandt de mest 
respekterede inden for området. 
Baggrunden for museet er studie-
glasbevægelsen, der begyndte at 
markere sig for alvor her i landet i 

løbet af 1970’erne. Strukturen på 
museet er usædvanlig, se www.
glasmuseet.dk.

Stedet drives af en fond, hvor 
bestyrelsen for tiden består af fem 
medlemmer. Den understøttes af 
et fagligt kunstnerisk råd samt et 
Advisory Council. Der er syv ansatte 
på museets lønningsliste og desuden 
en lang række uundværlige frivil-
lige, uden hvilke museet ikke kunne 

holdes i gang. Man valgte i sin tid 
at gøre museet så uafhængigt som 
muligt, hvilket gør, at der ikke er 
mange faste driftsmidler til stedet. 
Derfor er museet meget afhængig 
af entréindtægter, fondsmidler og 
frivilligt arbejde, der kun flyder, når 
det kunstneriske niveau er højt, mar-
kant og interessant.

De seneste par år har der været 
røde tal på bundlinjen, hvilket har 
gjort, at man har måttet trække på 
kassekreditten. Godt sommervejr 
betyder nemlig færre besøgende. 
Fondsbestyrelsen har været nødt 
til at slanke driften og har desuden 
udviklet en strategiplan, der i løbet 
af tre år forventeligt vil få rettet op 
på stedets økonomi.
Bestyrelsen er allerede i fuld gang 
med at realisere dele af planen. 
Således er der lagt en strategi for 
besøgstallets vækst. Lige nu er der 
omkring 35.000 besøgende, og det 
skal vækste til 50.000. Denne plan 
har gjort, at kommunen har bevilget 
en kommunegaranti for museerts 
kassekredit gældende tre år frem. 
Det betyder arbejdsro.

Dan Mølgaard valgte i slutningen af 
året 2019 at opsige sin stilling som 
direktør for stedet. Indtil en ny direk-
tør kan tiltræde, påtog Jan Frandsen 
fra bestyrelsen sig ulønnet opgaven 
at fungere som konstitueret direktør. 

Jan Frandsen i museets have. Foto: Jan Kock.
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Det kommer i denne overgangstid 
museet til gavn, at stedet kan nyde 
godt af Jan Frandsens store ledel-
sesmæssige og økonomiske erfaring. 
Man mente lige før jul, at man havde 

en person til jobbet, men det holdt 
ikke stik. Derfor blev stillingen slået 
op, og blandt ansøgerne var der en 
klar kandidat. Denne valgte dog 
undervejs at trække sig. Bestyrelsen 

Bestyrelsen for Fonden bag Glasmuseet består i dag af følgende fra venstre: Henning Kovsted 
(Formand), revisor; Susanne Jøker Johnsen, glaskunstner; Anne Bjerrekær, direktør, Det Grønne 
Museum; Jan Frandsen; Tobias Møhl, glaskunstner.

har efter grundige overvejelser valgt 
at genopslå stillingen. Så der kan 
tidligst være ansat en ny direktør i 
sidste kvartal af året. Den ny chef
skal så fuldføre realiseringen af stra-
tegiplanen. Jan Frandsens job som 
konstitueret leder bliver derved 
væsentligt længere end forventet. 
Dertil kommer så coronakrisen, der
yderligere har gjort hullet i museets
kasse større. Museet lukkede, og alt
personale undtagen 1 person blev
sendt hjem med løn.
Tilskudsordningerne i forbindelse 
med epidemien gjorde noget sådan 
muligt, hvilket har bevaret et perso-
nale med stor faglig viden. Desuden 
er en hel række nye positive takter 
dukket op her i løbet af foråret/som-
meren, så der nu igen tegner sig 
en betydeligt bedre situation for 
museet. Således har en bevilling fra 
Ny Carlsberg Fondet givet mulighed 
for en mere intensiv markedsfø-
ring og en række nye aktiviteter for 
børn på flere platforme. Desuden 
har Aage og Johanne Louis-Hansens 
Fond ydet et særligt bidrag i forbin-
delse med epidemien. Endelig gør 
1/2 pris ordningen på billetprisen, at 
besøgstallet er øget markant.
Så Jan Frandsen ser absolut lyst på
fremtiden for museet og mener, at
det værste er overstået. Vi må krydse
fingre for, at optimismen vil holde. 
Et højt kunstnerisk niveau er et 
væsentligt middel hertil.
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Tekst: Jan Kock og Verner Hansen

Holmegaard Værk - en eventyrlig satsning

Den indbydende indgang til Holmegaard Værk. Foto: Holmegaard Værk.

Endelig først på sommeren i år 
åbnede Holmegaard Værk, forsin-
ket nogle måneder grundet corona 
epidemien. En imponerende sats-
ning, hvor det nu åbnede endda 
kun er første skridt.

Store dele af det gamle glasværk, 
hvor der indtil 2008 blev blæst 
stolt dansk kunsthåndværk, er nu 
genopstået som et meget inspire-
rende sted, hvor der er fokus på 
glas fra Holmegaard, keramik gjort 

hos Kähler, der havde værksted i 
Næstved, og endelig glasmosaik- 
vinduer og installationer udført af 
en række kunstnere hos Sten Hebs-
gaard i Præstø.
Den store, nye og meget elegante 
kontorbygning, der stod færdigt i 
2006, var et forsøg på at genstarte 
stedet under navnet Holmegaard 
Entertainment. Projektet kuldsejlede 
dog i 2008. Et nyt forsøg blev gjort 
i 2011 under navnet Holmegaard 
Park. Kræfterne slap dog hurtigt op. 

Den nye kontorbygning danner nu 
indgangspartiet til stedet. Her er en 
rummelig foyer med billetsalg, lille 
café, en ganske stor butik med fokus 
på glas og keramik og et hvileom-
råde og andre faciliteter. I foyeren er 
der en farvestrålende væg med sta-
tiver til vel omkring 200 forskellige 
kvadratiske kort med fokus på glas, 
med gengivelser af f.eks. et bestemt 
glas eller en arbejdssituation fra 
værket i ældre tid. På bagsiden er 
der en relevant tekst. Mange af tek-
sterne er gode, men andre bærer lidt 
præg af at være hastværksarbejde. 
Man kan frit vælge de kort man er 
interesseret i. Tilsammen er det en 
imponerende satsning. Desuden er 
der i den modsatte ende et stort 
åbent lokale, der bl.a. bruges til 
magasin for Kählers keramik, samt 
et spiseområde op til cafeen.
I billetsalget får man sammen med 
billetten en kode til en audioguide, 
der kan indlæses på ens smartpho-
ne. Bruger man den, kan man få en 
fleksibel guidning rundt i museets 
forskellige afdelinger. Teksterne er 
indtalt af forskellige personer, hvil-
ket gør det afvekslende at lytte til.
Herligt med lidt sydsjællandsk dia-
lekt. Audioguiden er næsten et must,
da der i det mindste endnu, ikke er 
så mange fysiske tekster.
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Fortsættes næste side

Det 34 meter lange bord med glas ordnet kronologisk fra 1825 til i dag. Foto: Holmegaard Værk.

Detalje fra det lange bord med nogle af 
Holmegaards nyere glas. Foto: Jan Kock.

Centrum i udstillingen er et ikke 
mindre end 34 meter langt og flere 
meter bredt bord, hvor glas og kera-
mik deles om en kronologisk gen-
nemgang af, hvad der har været 
produceret gennem tiderne. Bordet 
ligner et kølebånd, som de så ud, 
da værket var i drift. Genstandene 
præsenteres på en god og over-
skuelig måde. En opsætning der 
er imponerende og godt tænkt. På 
siden af bordet er der et diskret, 
gennemgående tekstbånd. Endnu er 

der dog lidt sparsomt med tekster, 
men det kommer vel. Man lades 
mere eller mindre i stikken, hvis 
man vil vide noget om det enkelte 
glas. Det er ærgerligt, for en stor 
gruppe af frivillige, hvoraf en del 
har arbejdet på glasværket i adskil-
lige årtier, har i omkring 9 år arbej-
det med at foretage en så præcis 
bestemmelse af glassene som muligt 
bl.a. ud fra bevaret katalogmateriale 
fra Holmegaard og andre danske 
glasværker. Endnu mangler dog en 

mindre ende for at man kan sige, at 
man er i mål med registreringen. Da 
alle disse data ligger digitalt er det 
helt nærliggende at tilføje et søgesy-
stem, så man kan få adgang til den 
viden på stedet.
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Den enorme reol med hele prøvesamlingen. Et åbent magasin. Foto: Jan Kock.

Hele Holmegaards prøvesamling på 
mere end 42.000 stykker glas, der 
blev købt med da firmaet Rosendahl 
i 2008 erhvervede varemærket Hol-
megaard, blev flyttet til firmaets 
hovedsæde oppe i Hørsholm. Den-
ne kulturværdi var altså væk.
Lykkeligvis besluttede firmaet at 
forære prøvesamlingen til Næstved 
Museum, hvilket gjorde, at samlin-
gen kom tilbage til Holmegaard og 
registreringsarbejdet gik i gang og 
nu altså udstillet.
Hele prøvesamlingen er udstillet i 
et lokale der vender mod vest. Alt 
er placeret på en dobbelt reol, der 
er 40 meter lang og 7,5 meter høj. 
Et imponerende syn, der kan tage 
pusten fra de fleste. Også her lades 
den besøgende i vid udstrækning i
stikken. Det er fysisk svært at se 

eller blot skimte mange af glassene, 
og der er ingen søgemuligheder 
lige som ved det store bord. Men 
forarbejdet er gjort til at kunne 
hjælpe den interesserede, så mon 
det ikke er på planen for de kom-
mende års satsninger på museet? 

Hallen med de mange glasmosaik-
vinduer og installationer er en nydel-
se. Desuden er der en gedigen og 
gennemarbejdet udstilling om design 
gennem tiderne, der er på fineste vis 
kombinerer læring og god formid-
ling. Et værksted, hvor den besø-
gende kan afprøve sin kunnen med 
at dekorere glas, er et hit. En funge-
rende glashytte er det også blevet til. 
Den vil blive omtalt i næste nummer 
af Glasposten. På området ligger og-
så en restaurant, der drives af mu-

seet. Også det store emballageglas-
værk på stedet, vil blive omtalt i et 
senere nummer.
Det er tanken, at der skal være man-
ge vekslende udstillinger af forskellig 
karakter, events og andet. Ideerne er 
mange og entusiasmen stor. 
Der er mange planer for, hvad de 
ganske mange bygninger på terræ-
net kan og skal anvendes til. Således 
flytter Talentskolen fra Næstved ud 
på området og flere andre er på vej. 
Man er meget åbne for samarbejder 
inden for design og formgivning. 

Et stort tillykke med åbningen, som 
givetvis i årene fremover vil få en 
markant udvikling. Så besøg stedet 
her og nu, men husk at komme igen, 
for der sker hele tiden noget nyt.
Følg Holmegaard Værk på hjem-
mesiden: www.holmegaardvaerk.dk 
eller på deres Facebook: /holmega-
ardvaerk

Tróndur Patursson: Den store hval, 2012. 
Et af værkerne i hallen med glasmosaikker 
af en række glaskunstnere realiseret hos 
Hebsgaard i Præstø. Foto: Jan Kock.
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Tekst: Jan Kock

Lene Steinbeck: Historien 
om Holmegaard - et glasværk 
med ånd
En ny bog om værkets historie 
skrevet i forbindelse med åbningen 
af fugl Phønix – Holmegaard Værk.

Efter en kort, fakta fyldt indled-
ning, hvor værkets historie op til i 
dag fremlægges, indledes bogen på 
dramatisk vis med beretningen om, 
hvorledes Holmegaard Glasværk må 
lukke og går konkurs i 2008 efter at 
have været i drift siden 1825 - altså 
hele 183 år. 
I et let, levende og underholdende
sprog gennemgås kronologisk væ-
sentlige perioder i værkets historie, 
samt bringes særligt tematiske afsnit, 
hvor dagligdagen på værket kom-
menteres, herunder også glasmager-
nes sociale liv i det relativt isolerede 

samfund nede ved Holmegaards 
Mose. Når glasværket er placeret et 
så afsides sted, skyldes det store fore-
komster af tørv, der i mange år blev 
brugt som brændsel til glasovnene. 
Hele den traditionelle glasproduk-
tion præsenteres ganske kortfat-
tet lige som den store og vigtige 
emballageproduktion. Den sidste 
del kører ovenikøbet stadig for fuld 
kraft den dag i dag, selv om den del 
af Holmegaard nu ejes af det uden-
landske firma Ardagh. 
Det, der er fokus på her, er det 
designede og formgivne glas, der 
for alvor tager fart, da man i 1925 
ansætter den ide- og initiativrige 
arkitekt Jacob E. Bang. Den ene 
succes efter den anden bliver skabt 

i hans tid, servicer som Viol og 
Primula er storsælgende, men han 
glemmer ikke det individuelle kunst-
glas. Vi ved så meget om hans tan-
ker, fordi Bang var en flittig skribent, 
hvor han analyserer glasverdenen 

Fortsættes næste side

Lågvase designet af Jacob E. Bang og graveret af Elving 
Runemalm i 1937. Gave til kong Chr. X i anledning af 
dennes 25-års regeringsjubilæum. Foto: Emilia Therese.Luftfoto af Holmegaard. Foto: Museum Sydøstdanmark.
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også internationalt og gør rede for 
sine overvejelser om sine design. 
Han fornyer desuden graveringen af 
glas, og til det formål lokker han fra 
Sverige den overordentlig dygtige 
gravør Elving Runemalm til værket. 
På samme måde fornyer han det at 
dekorere glas med emaljemaling.

Per Lütken afløser Bang i 1942. 
Det tager en del år, inden han har 
forstået glassets sjæl og begynder 
at designe selvstændige servicer og 
unika, der bliver gjort i så stærkt og 
modigt et formsprog, at det giver 
genlyd også i udlandet. Han desig-
ner umådelige mængder af succes-

ser, i de 55 år han er aktiv. Der er 
fundet nye gode detaljer frem om 
Lütkens liv og virke.
Sidst i 1950’erne bliver der forsig-
tigt ansat flere designere. Nogen 
kun for kort tid, andre i en længere 
årrække. Markant blandt disse er 
Torben Jørgensen, Anja Kjær og 
Michael Bang. Holmegaards DNA 
inden for servicer og kunstglas var, 
at det var mundblæst efter bedste 

Glasservicet Skibsglas fra 1971 er designet 
af Per Lütken og blev en overvældende 
succes, der stadig er i produktion. Er 
kopieret i flere lande. Foto: Emilia Therese.

Glasmager Emanuel Andersen i gang med at blæse et emne op i 1981. 
Foto: Museum Sydøstdanmark.
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traditioner. Dog forsøgte man sig 
med centrifugeret glas. Det blev i de
følgende årtier en kæmpe succes. 
Godt design var bagrunden for den-
ne fremgang. Værkets formkurve var 
desværre for kraftigt nedadgående, 
i årerne efter 2000 og i 2008 må 
hånklædet kastes i ringen, og værket 
lukker.

Bogen er et gedigent og særdeles 
fornemt illustreret værk, hvor tek-
sten er skrevet for den bredt kultur- 
og kunsthistorisk interesserede og 
er et godt bidrag til historien om et 
markant stykke dansk kunstindustri. 
Bogen er ikke skrevet for inkarne-
rede samlere, dog kan sådanne også
finde god viden her. Der er emner, 
som er valgt helt fra eller kun kort

omtalt. Det drejer sig bl.a. om den
betydelige produktion af emalje-
malede glas, aktiviteterne på afde-
lingen i Nyhavn, København, ledel-
sens skiftende struktur og økonomi-
ske op- og nedgangsperioder. Så der 

er stof nok til en bog til. Bogen af
Lene Steinbeck: ’Historien om 
Holmegaard - Et glasværk med
ånd’ er udgivet af forlaget Grøn-
ningen 1 og udkom juni 2020 med 
en vejledende pris på 299,95 kr.

Unika kuglevase designet af Michael Bang 
1976. Foto: Emilia Therese.

Cassiopeia lysstagen er designet af Torben Jørgensen 
og kom i produktion i 1984. Foto: Emilia Therese.



elegant new building houses the ticket offi ce, a 
café and large shop. A Danish audio guide is 
provided, as explanatory texts are still sparse, 
but it is to be hoped more will be added.
The exhibition is centred around a 34-metre ta-
ble with a chronological arrangement of glass 
and ceramics. A large number of volunteers 
have spent several years identifying individual 
pieces from catalogues and digitalising the data. 
The sample collection, comprising more than 
42,000 items, prototypes and unique pieces, 
was donated to Næstved museum. The entire 
collection is on show in an impressive display, 
but it can be diffi cult to see individual pieces. 
The hall with stained glass is a delight, and in-
cludes a functional workshop. A variety of exhi-
bitions and events are planned at the museum, 
and further developments will be described in 
future numbers of Glasposten.

Page 11   Lene Steinbeck: History of Holmegaard
The book marks the reopening of Holmegaard 
Glassworks. A short introduction outlining its 
history is followed by a dramatic account of 
bankruptcy and closing down in 2008 after 183 
years of activities. Signifi cant periods are de-
scribed in chronological order, with sections on 
themes such as the workers’ social life in a rela-
tively isolated community, close to the sources 
of peat originally used to fi re the furnaces.
The traditional glass production is summarised, 
including the important range of glass for pack-
aging, which today is owned by the Irish Ard-
agh Group. This book focuses on the designer 
glass, which fl ourished especially after the em-
ployment of the architect Jacob E. Bang, who 
began designing popular tableware as well as 
individual art pieces. He wrote diligently about 
glass at home and internationally, and recorded 
his own thoughts and design processes. He also 
renewed engraving on glass, persuading the 
Swedish engraver Elving Runemalm to come to 
Holmegaard, and revitalised enamel decoration.
Per Lütken followed Jacob Bang in 1942. Tak-
ing time to understand the soul of glass, he de-
veloped a bold and distinctive idiom in both 
tableware and individual pieces through 55 
years of activity. From the 1950s other designers 
were engaged for varying periods, among them 
Torben Jørgensen, Anja Kjær and Michael Bang. 
Holmegaard was known for the best traditions 
in hand-blown glass, but also experimented suc-
cessfully with centrifugal casting. Holmegaard 
lived on its good design, which sadly weakened, 
resulting in the closure in 2008.
The book is a fi nely illustrated contribution to the 
history of Danish applied art. It aims for a broad 
audience, but dedicated collectors may also be 
interested. Several topics are barely mentioned, 
so there is material for another book.

Page 2 Birgit Engsig, the Chairman, writes 
that the Corona epidemic has disrupted Friends 
of the Glasmuseet’s plans for 2020, but she 
hopes that the planned journeys will be possible 
in 2021.
Without income from visitors for three months, 
the museum has naturally faced fi nancial prob-
lems. The Board of Trustees took charge, also 
fi lling in for the new director and accountant, 
who have not yet been appointed. Together with 
the staff they have successfully set up the new 
exhibition for the summer. With state relief, a 
bank guarantee from the local authority, 50% 
on admissions, and sales of many season tick-
ets and “blue birds”, the situation is better than 
feared.
The changeable weather in July and cheaper 
admissions brought record numbers of visitors, 
with 700 visitors on July 14, 3195 in one week 
and a record for a month at 12,609; numbers 
have not been above 11,000 in July since 2010 
and 2011.
Unfortunately, some volunteers have with-
drawn, and new volunteers are urgently needed 
to help at the reception desk and in the shops.
The Chairman thanks members for buying blue 
birds and other support. She hopes everyone 
comes safely through the crisis, and that the 
Friends of the Glasmuseum can soon resume ac-
tivities. Please send an e-mail to birgit@engsig.
be in order to receive electronic newsletters.

Page 3 Covid-19
The Covid-19 crisis has meant that the three 
tours planned in 2020, to Funen, Zealand and 
Alsace have all been cancelled. It is hoped that 
they can be carried out in 2021, but until the 
general situation is more stable, no tours will 
be offered. Meanwhile members can look back 
over many good glass tours to Denmark and oth-
er countries, and follow glass activities on www.
glasnettet.dk and the glastip newsletter.

Page 4 Steffen Dam – Journey to M31
“Not knowing, and being surprised, is infi nitely 
more interesting than knowing.”
Steffen Dam believes a work of art should ideally 
be seen alone with one’s own thoughts and curi-
osity – so Journey to M31 is set up as a ‘chamber 
of wonders’ in the privacy of the visitors’ toilet at 
the Glasmuseum. The toilet transformation was 
the former director, Dan Mølgaard’s idea, in line 
with the museum’s aim to delight and surprise 
visitors, here literally with their pants down. A 
map of Mols on one side represents childhood 

memories of tidiness and the smell of cows at 
Steffen Dam’s grandmother’s farm. On the other 
side is a map of the universe with M31, the An-
dromeda Galaxy, which one day will collide 
with the Milky Way to form a new galaxy. Tools 
and instruments and a unique medicine cabinet 
refl ect Dam’s precise craftsmanship and back-
ground as a toolmaker, ready for a journey in the 
airship under the ceiling. 
More is shown in a fi lm outside the toilet, on 
the museum’s YouTube channel and at www.
steffendam.dk

Page 6 The Glasmuseum
High artistic standards are the Glasmuseum’s 
objective and means of achieving it. Founded in 
1985 with roots in the Studio Glass movement, 
its exhibitions of glass art from Denmark and al-
most all regions of the world have earned great 
respect. The museum is run by a foundation sup-
ported by an Artistic Council and an Advisory 
Council. There are seven salaried employees 
and a large number of volunteers. The museum 
is as independent as possible, but operating 
capital is limited. The museum relies on income 
from admissions, grants and volunteer manpow-
er, which are only attracted by distinctive and 
interesting exhibits of high artistic standard.
In recent years the museum has been in the red, 
drawing on its cash credit. The Board of Trus-
tees has economised on administration and 
drawn up a strategy to restore the economy over 
three years. Parts of the plan are already under 
way, to increase the numbers of visitors from the 
current 35,000 to 50,000. The municipality has 
provided three years’ security for the museum’s 
cash credit while the work continues.
Dan Mølgaard resigned as director at the end of 
2019. Until a new director is found and appoint-
ed, John Frandsen is serving as an unpaid Acting 
Director. The museum benefi ts greatly from his 
managerial and fi nancial experience.
The corona crisis increased the defi cit, as the 
museum was closed for three months. An aid 
grant made it possible to retain the highly spe-
cialised staff, and with new impulses during the 
spring and record numbers of summer visitors, 
the situation now looks more promising. The 
Carlsberg Foundation has given a grant for mar-
keting and children’s activities, and Aage and 
Johanne Louis-Hansen’s Foundation has made a 
special grant. John Frandsen is optimistic, and 
hopes for the best.

Page 8 Holmegaard Glasworks
Holmegaard Glassworks fi nally took the fi rst 
steps to reopening in the spring. There are now 
exhibitions of Holmegaard glass, Kähler ceram-
ics, also made in Næstved, and stained glass 
executed with Steen Hebsgaard in Præstø. An 

Text by Christine Andersen 

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

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for 
alle. Ingen tilmelding - gratis efter betalt 
entré til museet.

SØNDAG 6. SEPTEMBER KL. 14
Naturformidling i glas. 
Mød Morten D.D. i værkstedet og følg 
med live på Facebook.

15. - 20. SEPTEMBER
GMV’s glastur til Alsace er afl yst.

FREDAG 9. OKTOBER KL. 17
Glas-event med bål og deltagelse af 
Baldwin & Guggisberg.

LØRDAG 10. OKTOBER KL. 11
Artist Talk - Foredrag med Philip Baldwin 
og Monica Guggisberg.

10.-18. OKTOBER
I efterårsferien byder vi på masser af 
aktiviteter for børn og voksne. Hold øje 
med programmet, som offentliggøres 
på museets hjemmeside snarest.

LØRDAG 31. OKTOBER KL. 14
Jazz at the museum med Bo Stief.
 
Forbehold for ændringer i programmet. 

Se www.glasmuseet.dk og www.glas-

museetsvenner.dk.

AKTIVITETER

WALKING IN THE VOID
Philip Baldwin & Monica Guggisberg.
12. juni 2020 - 11. april 2021

NYT I SAMLINGEN
Værker tilgået samlingen indenfor de 
seneste fi re år. 
27. maj 2020 - 3. januar 2021

AFGANGSUDSTILLING
Visning af årets afgangsværker 
fra KADK Bornholm.
9. oktober 2020 - 3. januar 2021

UDSTILLINGER

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

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

Nov - marts ............onsdag-søndag kl. 10-16
April - oktober ................ alle dage kl. 10-17
Juli - august ..................... alle dage kl. 10-18

Åbent alle dage i vinterferien (uge 7) og 
påskeugen. Museet er lukket den 24., 25., 
26. og 31. december samt 1. januar. 

STOCKFLETH DELI

Se aktuelle åbningstider på www.glasmuseet.
dk eller følg Stockfl eth Deli på Facebook. 

Bordbestilling på mail@stockfl ethdeli.dk. 
Yderligere information på tlf. 86341818 


