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gode resultater, som f.eks den kommen-
de glastur til Madrid, hvor den spanske 
glasvenneforening har medvirket ved tu-
rens planlægning. En række nye arrange-
menter, der løbende bliver annonceret i 
”Glasposten” skal også nævnes , ligesom 
det nye medlemstilbud med ”Årets Stu-
dioglas” er blevet godt modtaget.

Formandens beretning, på bestyrelsens 
vegne - der i øvrigt blev godkendt - kan 
ses på foreningens hjemmeside tillige 
med referat fra generalforsamlingen.
Foreningens regnskab blev godkendt 
uden bemærkninger og kontingentet fast-
holdt på nuværende niveau.
Valg til bestyrelse var, imodsætning til 
sidste års markante udskiftning i bestyrel-
sen, præget af enkelhed, idet der måtte 
tages afsked med Jytte Wainø. I stedet 
blev valgt Dan Andersen. På revisionssi-
den var der lutter genvalg.

Årets Studioglas
Årets Studioglas blev, som et medlems-
tilbud, præsenteret i sidste nummer af 
Glasposten (1/11), og er Chr. Nørgaards 
charmerende havdyrfi gur ”Association”. 
Værket fremstilles i 30 nummererede og 
signerede eksemplarer til en favorabel 
medlemspris på kr. 1.500. Der er endnu 
nogle enkelte eksemplarer af værket til-
bage, og de kan bestilles via foreningens 
mail eller direkte ved formanden.

Og så er der kun tilbage 
at ønske: TILLYKKE TIL 
MUSEET OG GODT 
JUBILÆUMSÅR.

Med venlig hilsen
Mogens Kaalbye

Selve generalforsamlingen blev som van-
ligt kyndigt ledet af advokat Mads Peter-
sen.
Formandens beretning var præget af et 
år med rolig drift og en konstatering af 
at mange af bestyrelsens tiltag fra den nu 
3-årige vision og perspektivplan var gen-
nemført.
Ud over arrangementer og udfl ugter/rej-
ser var året primært præget af etablering 
af partnerskaber, iværksættelse af Finn 
Lynggaards Fond og overvejelser om 
bedre medlemservice – herunder igang-
sætning af et ”Årets medlemsglas”.
Bestyrelsen havde fra 2010 sat sig nogle 
nye mål og aktivitetsområder for den 
kommende 2-3 års periode.

Dette arbejdsgrundlag omhandlede:
· Markedsføring af Glasmuseets Venner  
 - både i form af større synlighed, men  
 i allerhøjeste grad nogle aktiviteter,   
 som skal give fl ere medlemmer til   
 foreningen.
· Understøtning af glasmiljøer i   
 Danmark og udbredelse af kendskab   
 til moderne glaskunst.
· Aktiviteter og oplevelser, der kan 
 bidrage til at understøtte begrebet   
 Ebeltoft som ”Danmarks Glasby”.
· Etablering af partnerskaber.
· Flere attraktive tilbud til medlem-  
 merne af foreningen.
· Udbygning/intensivering af sam-
 arbejdet med Glasmuseet.

En række af disse tiltag har bestyrelsen 
taget ”hul på”, og det kunne da også re-
fereres at hvervekampagnens aktiviteter 
havde resulteret i ca. 60 nye medlemmer. 
At etablering af partnerskaber var i god 
gænge og allerede nu havde givet fl ere 

kåben kastes væk – jomfruer sig alt på 
volden sole!

Det var Poul Møllers romantiske beret-
ning om tidligere tiders forårsbillede.
Det bliver måske ikke så skønromantisk, 
men det bliver ihvertfald et festligt glasår, 
der jo begynder midt i det grønne forår 
med Glasmuseet Ebeltofts 25 års jubilæ-
umsfestligheder.
Glasmuseet Venner havde 25 års jubi-
læum sidste år, og det var jo ikke så mær-
keligt, idet samme forening jo har stået 
fadder til det jubilerende museum.
Noget vovemod, meget initiativ og en 
urokkelig tro på projektet skabte for de 
mange år siden en attraktion i Ebeltoft og 
”Danmarks glasmuseum” per exellence – 
et barn som gennem årene har vokset sig 
større og større – ikke blot i fysisk, men i 
allerhøjeste grad i volumen og indhold af 
fl otte udstillinger.
Det bliver et spændende og festligt år be-
skrevet udførligt i Glasposten andetsteds 
med jubilæumsudstillinger, jubilæums-
fest og bogudgivelser. Så kære glasven-
ner - kom og vær med!
Det er med nogen ydmyghed, men også 
med lidt stolthed, at den nuværende 
„Glasmuseets Venner“ kan hilse de me-
get tidligere glasvenner og museet:
HJERTELIGT TILLYKKE MED DE 25 ÅR! 

Generalforsamling 2011
Årets generalforsamling blev gennemført 
den 26. februar 2011 i Sognegården i 
Ebeltoft. Der var omkring 70 fremmødte 
medlemmer, der oplevede en general-
forsamling i kvikt tempo og uden mange 
svinkeærinder.
Herudover et traditionelt, men spektaku-
lært og fl ot glaslotteri.
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Grøn er vårens hæk



Forside: Harvey K. Littleton: 
Red-blue Descending Form, 1984.

”Lad os med museets 25 års jubilæum også 
hylde den mand, der satte det hele i gang og 
uden hvem, ingen af os ville være her i dag: 
Harvey K. Littleton.” 

Finn Lynggaard

For idside: HHarvey KK LiLi lttleton:
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www.glassartists.org

Der findes på det nærmeste 
uendeligt mange hjemmesider 
om moderne glas, hvis man ser 
lidt ud i verden. 
Tænk bare på vor hjemlige glasfolks 
www.glasnettet.dk, hvor man fin-
der en på det nærmeste dækkende 
indgang til professionelt udøvende 
inden for feltet her i landet. Går man 
ud i den store verden, eksploderer 
det nærmest. Det er vel et tegn på, 
at glas er tidens materiale. 
Et af de mere vilde steder at finde 
oplysninger er på hjemmesiden 
www.glassartists.org. Det er et noget 
anarkistisk sted og meget ameri-
kansk. Der er ingen fordomme så 
længe det handler om glas og alle 

kan lægge billeder og andre oplys-
ninger ind. Her den 13. marts for-
tæller forsiden, at der er lagt 156.713 
billeder ind af glas og at 3.220 
kunstnere er repræsenteret. Tingene 
er ikke helt kaos. Der er skabt orden, 
ved at man har grupperet billeder og 
kunstnere efter hvilke teknikker, der 
anvendes. Siden er meget kommer-
ciel og typisk for den virtuelle ver-
den. Man kan på det nærmeste gå i 
alle retninger geografisk og mentalt. 
Det meste er naturligt nok ameri-
kansk, men abstraher fra det og gå i 
gang med at blive beriget. Desuden 
bringer de mange links og linkene 
igen de forskellige steder brugeren 
vidt omkring.

- en 200% hjemmeside for glasomaner
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Glasmuseets jubilæumsår blev 
skudt i gang med manér, da Glas-
univers i januar åbnede for publi-
kum ved en stor åbningsevent. 

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Glødepærer og glasøjne 
- åbning af Glasunivers

Trods sne og kulde var fremmødet 
stort på pladsen foran Glasmuseet 
den 11. januar, hvor Glasunivers 
blev indviet. Mens Føtex serverede 
varme drikke i teltet, kunne man 
følge den officielle åbning på stor-
skærm, indtil museet åbnede dørene 
for alle byens borgere, som heref-
ter selv kunne gå på opdagelse i 
Glasunivers på 2. sal i toldboden. 
Som videnskabsministeren bemær-
kede i sin åbningstale, lægger
Glasmuseet med åbningen af Glas-

univers sig helt i front, når det gæl-
der moderne formidling.

I Glasunivers blander knap 200 
nye og ældre glasgenstande sig 
med moderne, digitale elementer i 
den ”forvoksede sættekasse”: San-
serummet. Her er glas i alle afskyg-
ninger og masser af muligheder for 
både børn og voksne for at gå på 
opdagelse blandt glasøjne og glø-
depærer og meget, meget mere. Og 
her kan man få ny viden om glasset 

Dagmar Brendstrup sammen med borgmester Kirstine Bille, der blæser det første digitale glas 
på den digitale glaspuster.

som materiale – hvad består glas af? 
Hvem udviklede den fuldautomati-
ske flaskemaskine? Hvorfor hedder 
det sygekassebriller? Og hvordan 
blæser man et glasfad?

Den digitale glaspuster 
Ét af de mest nyskabende inter-
aktive elementer er den digitale 
glaspuster, som er udviklet særligt 
til Glasmuseet af Yoke interaction 
design. Med den digitale glaspuster 
kan gæsterne selv skabe deres eget 
kunstværk næsten som i virkelig-
heden. Det færdige resultat sendes 
til gæstens e-mailadresse, så fami-
lie og venner kan beundre resulta-
tet derhjemme. Det kan også ses 
i Glaspusterens galleri på museets 

Videnskabsminister 
Charlotte Sahl-Madsen 
holdt en varm og 
begejstret åbningstale. 
Som tidligere direktør 
for Glasmuseet var hun 
på hjemmebane. 



Et kig ind i Sanserummet med de mange glasgenstande og den digitale glaspuster.

Den digitale glaspuster afprøves.
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hjemmeside. Det er tanken at årets 
digitale glas udvælges af museets 
gæster og om muligt produceres i 
Glashytten. 
Den digitale glaspuster er ét af en 
række interaktive elementer, udvik-
let specielt til museet. Et andet 
er kalejdoskopet og et tredje de 
”talende” glas, der bl.a. beretter 
om den skibbrudne (flaskeposten), 
stemningen på det gamle træskib 
(stormlygten), det franske køkken 
(blenderen) og meget mere. De digi-
tale elementer findes i Sanserummet 
blandt alskens glasgenstande – glas-
øjne, parfumeflakoner, glasfiber og 
energiglas - alt sammen genstande, 
der fortæller om brugen af glas gen-
nem historien. 
Dertil kommer en række film om 
glassets historie og anvendelse og 
om glaskunstens teknikker samt en 
filmisk præsentation af museets rig-
holdige samling af moderne glas. 

Glasunivers kan opleves i museets 
åbningstid. 
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Tekst: Niels Houkjær

Ny bog om det internationale glas over Ebeltoft

I anledning af 25-års jubilæet den 
28. juni 2011 fortælles Glasmuseet 
Ebeltofts og studioglassets historie 
for første gang i en samlet, for-
nemt illustreret bogudgave.

I 1986 blev der skrevet 
international glashistorie i 
Ebeltoft. Den 26. januar kl. 
19.30 inviterede Rotary og 
Lions Club Mols-Ebeltoft, 
Ebeltoft Kunstforening og 
Ebeltoft Håndværker-, 
Industri- og Borger-
forening til åbent møde 
på Hotel Hvide Hus 
for at stifte foreningen 
Glasmuseets Venner. 
Det optimistiske og 
udefra set ganske 
urealistiske mål var 

”at understøtte de igangværende 
bestræbelser på at få etableret en 
samling af moderne, international 
glaskunst i Ebeltoft”.
Det var allerede dengang - da det 
første skridt til det internationale 
glasmuseum blev taget - som muse-
ets første direktør Charlotte Sahl-
Madsen udtalte, og som nuvæ-
rende museumsdirektør Dagmar 
Brendstrup gentager i forordet til 
bogen om museet og studioglasset: 

”Det er ligesom med humlebien, 
der ikke kan flyve, den ved det bare 
ikke.” Humlebien foldede allerede 
dengang vingerne ud den vinteraften 
på Hotel Hvide Hus i Ebeltoft. Og 
den flyver trods svære odds endnu 
med 114 glasudstillinger og hen ved 
to mio. gæster på ryggen. De første 
medlemmer af foreningen blev teg-
net den vinteraften med Dronning 
Margrethe som livsvarigt medlem nr. 
1 og stadig som aktiv beundrer af og 
protektor for museet med de store 
ambitioner.

Glasset tilhører kunstneren
Er anekdoten om glasmuseets fødsel 
fortalt før, så bliver den ikke dårli-
gere af at blive gentaget: En towli’ 
glasmand, som byens borgmester 
med nogen skepsis kaldte den 
nyligt tilflyttede glaskunstner 
Finn Lynggaard, havde 
under udpakningen af 
sin personlige bagage 
af glasværker af
internationale
kolleger over 

for lokalpressen luftet tanken om et 
glasmuseum et sted i byen - så han 
ikke selv skulle bo på et museum!

Da byens erhvervsliv med direktør 
Erling Rasmussen fra tekstilfabrikken 
Kvadrat og statsautoriseret revisor 
Bent Fredberg i spidsen sammen 
med lokalpolitikerne bakkede op 
om idéen, blev den til virkelighed 
i Hack Kampmanns gamle toldbyg-
ning med senere påkrævet udvidelse 
og tilbygning i 2006. Bogen fortæller 
ud fra levende kilder, arkivmateriale 
og aktuel presseomtale dette even-
tyr fra en provins, hvor det interna-
tionale glas slog ned for 25 år siden, 
og hvor det har haft til huse lige 
siden med den fornemme opgave 

dengang som nu og fremover at 
præstere den højeste kvalitet i 

udstillingerne. Her har det 
stadig udviklet sig og 

overrasket med forny-
ende aktiviteter og 

udstillinger. En 
udvikling, der 

er værd at 



fastholde og at viderebringe og illu-
strere i det store bogformat.

Forudsætningen for museets opret-
telse var imidlertid ikke blot den 
lokale opbakning, men i lige så høj 
grad de internationale glaskunstne-
res bevågenhed og støtte. Derfor 
indledes bogen da også med et 
kapitel om glassets pionerer og præ-
sentationen af det vitale miljø, der 
blev grundlagt omkring den primi-
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Fortsættes næste side

Tekst: Dagmar Brendstrup

Glassified

Forfatteren af bogen 
er journalist Niels 
Houkjær, som har 
skrevet meget levende 
- ikke bare om muse-
ets historie og studio-
glasbevægelsen, men 
også trækker tråden 
op til glasset i det 21 
århundrede. I bogen 
er også et meget spændende og 
interessant interview med Bjørn 
Nørgaard og med fem yngre 
danske kunsthåndværkere.
Museet vil gerne have nogle 
billeder med i bogen fra jubi-
læumsudstillingen Glasgal, som 
iscenesættes af Bjørn Nørgaard.
Derfor vil bogudgivelsen blive 
markeret søndag den 19. juni 
kl. 11.00 med et arrangement i 
Glashytten. Finn Lynggaard vil i 
samarbejde med hyttemestrene 
Pernille og Theis, Studio Strange 
give en mindre demo inden, han 
og Niels Houkjær signerer jubi-
læumsbogen.
Jubilæumsbogen er på 184 sider 
og er rigt illustreret. Den kan 
købes for 300 kroner.

tive gasovn, som Harvey K. Littleton 
og Dominic Labino tændte i en 
garage i Toledo i USA i 1962, og 
som blev signalet til glassets frigø-
relse fra industrien. Målet var at 
forankre design, håndværk og kunst 
i én og samme person, så det indi-
viduelle udtryk og den spontane idé 
omkring glasset kunne finde sit helt 
eget udtryk. Modstand og skepsis i 
konservative glaskredse og på kunst-
fagenes skoler verden over var bety-
delig og til at tage og føle på. Men 
”Familien Glas”, der de følgende 
år efter demonstrationen i Toledo 
voksede frem især i Europa og USA 
udviklede sig til et solidt netværk, 
der konstant udvekslede teknikker 
og idéer på livlige work-shops og 
seminarer verden over.

”Glasset tilhører kunstneren”, lød 
samstemmende de frie glaskunstne-
res slogan. Og mødte det dengang 

GLASSIFIED er titlen på Glasmuseet 
Ebeltofts jubilæumsbog og har under-
titlen: 25 år med moderne glas.

Indvielse af Glasmuseet, 1986. Finn Lynggaard og Erling Rasmussen overrækker HM 
Dronning Margrethe II en glaskrone.

Kyohei Fujita, Uden titel, 1981.

Jaroslava Brychtová & Stanislav Libensky, 
”Taking Off”, 1994.
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blot skuldertræk fra de industrielle 
glasværker, så blev det dog glas 
fremstillet i et studio af den stadig 
eksperimenterende og intens søgen-
de glasmager, der overlevede, mens 
glasværkerne måtte lukke på stribe.

Det gode håndværk
Men er der sagt glaskunst, så er der 
samtidig åbnet for debatten. Kun 
modstræbende får man i dag de 
produktive glasfolk til at anerkende 
kunstbegrebet i deres produktion, 
hvorimod det gode håndværk uden 
falsk beskedenhed og til stadighed 
understreges. For at kaste lys over 
sagen og for at formulere en klar 
definition på studioglasset - der for-
uden det pustede glas de senere år 
har bredt sig ud i utallige teknikker, 
der nærmer sig andre skulpturelle 
kunstformer - indkaldte museet op 
til bogudgivelsen en håndfuld aktivt 
udøvende glasfolk. Opgaven var 
den klare i forlængelse af dansk films 
dogmeregler at formulere dokumen-

tet Studioglas2011, der skulle opstille 
regler for, hvad man må og kan i 
glashytten som studioglaskunstner. 
Men nejtak! Noget dokument skulle 
ikke forfattes og underskrives af glas-
sets frie fugle, der konkluderede, at 
”alt er tilladt, når det gælder om at 
udtrykke sig i glas”. Men det blev til 
en særdeles levende debat, som det 
fremgår af et selvstændigt kapitel i 
bogen.
Debatmødet med kunstnerne for-
holdt sig i øvrigt stærkt kritisk til den 
presse, der bliver glashåndværket 
til del, og som tydeligvis lider af 
manglende begreber og et sprog, 
der kan indfange glassets fascination 
i en egentlig kunstkritik. Mens andre 
kunstarter har kunsthistorien og et 
kritisk reflekterende sprog at læne 
sig op ad, så forekommer glasset 
i dets uhåndgribelighed nærmest 
sprogløst og uden egentlige ”skoler” 
eller traditioner at læne sig op ad. 
Problemet tages sammen med dis-
kussion af forholdet kunst/håndværk 

op i bogens afsluttende kapitel, der 
med digteren Johs. V. Jensen påstår, 
at ”hvad hånden formed er åndens 
spor”.
Jubilæumsudstillingen kurateres i 
samarbejde med kunstprofessor, bil-
ledhugger Bjørn Nørgaard, der selv 
blandt utallige materialer har udtrykt 
sig i glas. Derfor rummer bogen en 
samtale med kunstneren om glas-
sets udtryksmuligheder. Nørgaard 
arbejder efter sin forkætrede heste-
slagtning, fremstillingen af de royale 
gobeliner og sin sidste kunstak-
tion i forbindelse med den store 
retrospektive udstilling på Statens 
Museum for Kunst sidste år netop 
nu med udarbejdelsen af regentpar-
rets sarkofag. Den i dobbelt forstand 
ultimative opgave udføres som en 
monumental glasskulptur båret af 
tre ordenselefanter til anbringelse i 
Roskilde Domkirke. 

Niels Houkjær

Harvey Littleton og HM Dronningen, 1986.



Tekst: Jørn Bech · Foto: Hans Ringmacher

Vindere af Glaslotteri 2011

Karen Wonsild, Højbjerg vandt 2 fi gurer af Jytte Mørch  

Egon Degn, Ebeltoft  
Hoved af Claes Uvesten (S)

Birgitta og Kai Liendgaard, Århus
Kuglevase af Yukimi Mutsumoto (USA)  
 

Herdis Larsen, Viborg 
Vase af Richard Racker (S) 
 

Birgitte Mørck, Ebeltoft 
Objekt af Torben Jørgensen

J. B. Jensen, Silkeborg 
Høj vase af Yukimi Mutsumoto 
(USA)

Bente Bruun, Ebeltoft  
Flaskepost af Susanne Brecht (D) 
 

Carsten Holmgaard, Esbjerg 
Vase af Ned Cantrell

Mette Brinch Thomsen, Ebeltoft. Objekt af Karen-Lise Krabbe
 

Birthe og Ole Boje, Ebeltoft: ”Et solidt fundament” af Rikke Stenholt
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Også i år byder Glasmuseet på 
en bred vifte af arrangementer og 
aktiviteter indendørs såvel som 
udendørs i den skønne have. 

I påsken er museet åbent alle dage 
og Glashytten er også i gang hver 
dag. Mandag den 18. og torsdag den 
21. april fremstiller Studio Strange 
sjove glas-påskekyllinger i værkste-
det og onsdag den 20. april kan man 
selv designe et lille kunstværk i form 
af en glasstøbning, som kan tages 
med hjem dagen efter. Søndag den 
24. april er der påskerundvisning i 
bl.a. den nyåbnede separatudstilling 
DROPS med værker af den spæn-

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Glas med mere dende danske kunstner, Pipaluk 
Lake. Hele påsken kan man deltage 
i påskekonkurrencen om at finde og 
vinde flotte påskeæg af glas.

Jubilæum
Maj måned står i jubilæets tegn. 
Den 15. maj åbner den store jubilæ-
umsudstilling med værker fra muse-
ets righoldige samling af moderne 
glas. Titlen Glasgal er helt i Bjørn 
Nørgaards ånd og det er ikke tilfæl-
digt - det var nemlig ham, der fandt 
på den, og det er også ham, der står 
for udvælgelse og iscenesættelse af 
udstillingens værker. I forbindelse 
med åbningen får museet besøg af
to store stjerner på den moder-
ne glashimmel: svensk/tyske Ann 
Wolff, som vil holde et foredrag om 
sit kunstneriske arbejde, og Lino 
Tagliapietra - mesterblæseren fra 
Murano, som vil give en demo i 
Glashytten, assisteret af bl.a. Tobias 
Møhl. 

Sommer i haven
Kr. Himmelfartsdag giver Frede-
riksberg kammerkor eftermiddags-
koncert i Glasmuseets have, som 
dette år vil blomstre med nye, spæn-
dende planter. Den smukke have 
blev anlagt sidste år af havearkitekt 
Kjeld Slot og tilplantet med hjælp 
fra bla. Syddjurs havekreds, Torben 
Thim og Søren Ryge Petersen. 
Onsdag den 8. juni besøger skue-

spiller Ghita Nørby haven igen sam-
men med Torben Thim, rosenekspert 
og indehaver af Rosenplanteskolen i 
Løve. Ghita Nørby har over 50 for-
skellige rosensorter i sin have, lige 
fra moderne, engelske klatreroser 
til den helt store lidenskab - de 
historiske roder. Fra kl. 16 vil hun 
sammen med Torben Thim fortælle 
om haver og signere deres nye bog 
Ghitas roser, hvor også Glasmuseets 
have optræder. 

Søndag den 12. juni kan alle inte-
resserede tage med på en spæn-
dende tur rundt i museet sammen 
med direktør, Dagmar Brendstrup, 
som bl.a. vil vise rundt i jubilæ-
umsudstillingen. Søndag den 19. 
juni fejres endnu en bogudgivelse, 
nemlig den 184 sider store jubi-
læumsbog, Glassified. I bogen for-
tæller kulturjournalist og hovedfor-
fatter Niels Houkjær historien om 
studioglassets oprindelse og indfly-
delse verden over. Samtidig tegner 
han et nuanceret billede af stu-

Arrangementer på Glasmuseet 
- forår og sommer 2011
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dioglas anno 2011 i sin ”dogme-
diskussion” med fem markante glas-
folk. Bogen indeholder også et inter-
view med Bjørn Nørgaard, hvori han 
bl.a. fortæller om sine overvejelser i 
forbindelse med glas som kunstne-
risk materiale. På udgivelsesdagen 
vil Niels Houkjær sammen med 
Finn Lynggaard signere bogen. Den 
30. juli får museet besøg af den 
rumænske sanger, Adriana Hippert, 
som vil synge i haven.

Mandag den 8. august er der kon-
cert i haven med Trio Aristos med 
mulighed for efterfølgende at nyde 
en frisk sommerdrink eller en bid 
brød i Glascaféen. Koncerten mar-
kerer afslutningen på den Klassiske 
musikfestival, som sommeren igen-
nem vil byde på musik i de skønne 
omgivelser i Nationalpark Mols 
Bjerge. I slutningen af august vil 
der igen være fokus på haven. I for-
bindelse med årets havefestival vil 
Ellen Margrethe Hale og Arne Lykke 
fortælle om Glasmuseets have tirs-
dag den 23. og torsdag den 25. 
august kl. 18-20. Lørdag den 27. 
august bliver der igen i år mulig-
hed for at få gode råd om havede-
sign med mere, når havearkitekt 
Kjeld Slot viser rundt i Glasmuseets 
have, som han designede i 2010. 
Sommeren sluttes af med besøg af 
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Drambryggerne, som igen i år har 
lovet at byde på lækre smagsprøver 
af den fineste slags. Det sker lørdag 
den 3. september.

Sommerferie og Særlige søndage
I skolernes sommerferie vil der tra-
ditionen tro være forskellige akti-
viteter for hele familien. Og så vil 
den første søndag i måneden også 
i 2011 være Særlig søndag med 
rundvisning for alle. Rundvisningen 
varetages af én af museets dygtige 
guider, som vil tage alle interes-
serede med på en spændende tur 
rundt i museets udstillinger. Det 
er ikke nødvendigt at melde sig til 
på forhånd, man skal bare møde 
op i receptionen kl. 14 - og det er 
helt gratis, når entréen til museet 
er betalt.
Læs mere om arrangementer og ak-
tiviteter på www.glasmuseet.dk.

Pia Strandbygaard Bittner

Søren Ryge Petersen planter efter i haven.

Ghita Nørby ved sit bed i Glasmuseets 
have, 2010.
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Tekst: Karen Siune & Jørn Bech

Søndagstur 
med glas til
Skive & Viborg
Søndag den 4. september læg-
ger vi atter ud med en glastur 
fra Musikhuset i Århus, samler 
op i Ebeltoft og kører til Skive. 
Undervejs får I en kop kaffe/te 
med et rundstykke. 

I Skive skal vi besøge Jane Helledie, 
som har glashytte i en af de smukke 
bygninger på det skønne Resenlund 
med udsigt over Skive Fjord og 
rådyrene løbende rundt uden for 
vinduerne. Helle vil give os en lille 
demonstration i værkstedet.

Herfra kan man, hvis bentøjet vil, 
gå fra Glaspusteriet langs med fjor-
den til Hotel Strandtangen, som 
ligger 750 m. ind mod havnen.

Tekst: Thomas Skousen

Bustur til Glasriket 
den 8. & 9. oktober
I sidste nr. af Glasposten annonce-
rede vi, at der ville være et detaljeret 
program nu. Desværre har vi ikke 
nået at få aftalerne i orden, men vi 
er på vej. Det detaljerede program 
samt pris vil ligge klar i april!

Den foreløbige plan
På nuværende tidspunkt kan vi sige 
at vi stiler efter at besøge Glasmuseet 
i Växjö samt Växjö Domkirke, hvor 
man kan se den international kendte 
glaskunstner Bertil Valliens 5 meter 
høje og 4 meter brede altertavle i 
glas fra 2002. Altertavlen viser begi-
venheder fra såvel Det Gamle som 
Det Nye Testamente. 

Endvidere forsøger vi at få et til-
bud om at kunne spise middag 
samt overnatte på Glashotellet. 
Det er glasværket Kosta-Boda, som 
nu blandt mange andre tiltag, har 

Foto: © sydsverige.dk

Art Hotel

Hotel Strandtangen

opført et unikt hotel med godt hun-
drede værelser i kanten af det gamle 
bruksmiljø på Kosta midt i Smålands 
skove. Stedet kaldes et Art Hotel, 
hvilket skal tages helt bogstaveligt. 
Der er glas overalt formgivet af syv 
af glasværkets bedste formgivere (se 
nærmere beskrivelse i Glasposten nr. 
4, december 2010). Endelig er det 
tanken at besøge nogle af de lokale 
glaskunstnere. Turen starter fra med 
bus Helsingborg lørdag morgen og 
vi vender tilbage til Helsingborg 
søndag aften. 

Få tilsendt program
Vi vil være meget glade for at høre 
fra glasvenner, som er interesse-
rede i turen. Send en mail til Hanne 
Werner: hannewerner@grubb.dk og 
I vil få tilsendt vort detaljerede pro-
gram så snart det foreligger.

Thomas Skousen
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Navn

Navn 

Adresse 

Postnr. By

Telefon

Mail-adresse

T I L M E L D I N G S K U P O N

T I L M E L D I N G S K U P O N

SKIVE/VIBORG
Jeg/vi vil gerne tilmelde os søndagsturen til 
Skive og Viborg søndag den 4. september

Kuponen (eller kopi heraf) indsendes 
senest den 8. august 2011.

Pengene kan indsættes i Sparekassen 
Kronjylland, reg. nr. 9360, kontonr. 
3085606904 eller fremsende en check 
til Jørn Bech. HUSK at skrive SKIVE/
VIBORG! 

Her får vi en lækker søndagsbuffet 
+ 1 øl/vand. Efter buffeten lægger vi 
en lille overraskelse ind, hvor vi skal 
se ”Skives 11 stjerner”.

Herfra går turen til Viborg til Tina 
Lofstads glaspusteri, som ligger i et 
gammelt elværk. Også hun vil give 
os en demonstration på sin kunnen.
Herefter vender vi næsen hjemad.

TIDSPLAN
Hovedpåstigning ved Musikhuset i 
Århus, Rønde Busstation og Ebeltoft. 
Skulle der være andre på vor 
vej nordpå mellem afkørsel 40 
Randersmortorvejen og Viborgvej 
så mail eller ring venligst, så samler 
vi op.

Afgang Århus 08.00
Afgang Ebeltoft 09.00
Ankomst Jane Helledie 11.15
Ankomst Hotel Strandtangen 13.00
Afgang Hotel Strandtangen 14.30
Skives 11 stjerner                ½ time
Ankomst Tina Lofstad  15.45
Afgang Viborg 17.00
Ankomst Ebeltoft 19.15
Ankomst Århus 20.00

PRIS OG TILMELDING
Turens pris er 500 kr. ved 30 til-
meldte. Bus, rundstykker, buffet + 1 
øl/vand inklusiv.

Du kan sætte pengene ind på: 
9360 3085606904, Sparekassen 
Kronjylland eller sende en check til 
Jørn Bech. HUSK at skrive SKIVE/
VIBORG! 

Jeg ved, vi er tidligt ude, men 
Glaspost 3 kommer først på gaden 
5. september.
Tilmelding gerne så tidligt som 
muligt og indbetaling senest mandag 
den 8. august.

I er velkomne til at maile tilmeldin-
gen, så I ikke skal klippe i bladet.

Med venlig hilsen  

13

SØNDAG DEN 4. SEPTEMBER 2011

Karen Siune
Overgade 44  
8400 Ebeltoft
T 8634 5450
siune@cfa.au.dk       

Jørn Bech
Skelhøjevej 7
8400 Ebeltoft
T 8637 7010
jbech@privat.dk
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in the Glass studio, where the author and 
Finn Lynggaard will sign copies. 

Page 10 Spring and summer
 arrangements
At Easter Studio Strange will make glass 
chicks in the workshop, and visitors can cast 
figures to take home next day or search for 
glass Easter eggs. 
Guided view of Pipaluk Lake’s DROPS on 
24 April.
The anniversary exhibition, Glass mad, opens 
on 15 May with works from the permanent 
collection. Talk by Ann Wolff (Sweden/
Germany), and workshop demonstration by 
Lino Tagliapietra (Murano) assisted by Tobias 
Møhl, (Denmark) 
Concert on Ascension Day by Frederiksberg 
Chamber Choir.
8 June: Ghita Nørby & Torben Thim will sign 
copies of their new book, Ghitas Roser.
12 June: Dagmar Brendstrup guides visitors 
round the anniversary exhibition
19 June: Copies of Glassified will be signed 
by Finn Lynggaard and Niels Houkjær.
30 July: Concert with Adriana Hippert in the 
garden.
8 August: Concert in the garden with Trio 
Artistos.
There will also be talks on the Glasmuseet’s 
garden and advice on garden design, and on 
4 September schnapps enthusiasts can meet 
Drambryggerne, and taste what they have 
brewed.

Page 12 Bus trip to the Glass Kingdom 
A group will visit Sweden on 8 - 9 October. 
Details are not all fixed, but the trip will 
include a visit to Växjö, to see the museum 
and the cathedral, where Bertil Vallien’s 
impressive altarpiece shows motifs from the 
Old and New Testaments. Visits to local glass 
artists are also planned. 

The arrangers hope to book dinner and 
rooms for the night at the Kosta Boda Glass 
Hotel, which was described in Glasposten 
no. 4, December 2010. Hanne Werner: han-
newerner@grubb.dk will send details when 
they are available.

Page 12 Glass visit to Skive and Viborg
On Sunday 4 September a group will visit 
Jane Helledie in Skive, for a demonstration 
in her workshop, followed by a buffet lunch 
and a visit to “Skive’s 11 Stars”. The tour will 
continue to Viborg, where Tina Lofstad will 
also give a demonstration in her glassblowing 
shop in a former power station. 

Page 2 Leader
The Chairman looks forward to spring and 
Glasmuseet Ebeltoft’s 25th anniversary cele-
brations. Initiative, audacity and belief in suc-
cess created a museum that has grown and 
expanded over the years, and its Friends are 
invited, with a mixture of pride and humility, 
to join in what promises to be an exciting and 
festive year.
About 70 members attended the AGM held 
on 26 February, followed by the drawing 
of the glass lottery with some spectacular 
prizes. 
2010 was a steady year, with several of the 
ideas of the vision and perspective plan now 
implemented. The working plan covered:
· Marketing the Friends of the Glasmuseet
· Supporting glass in Denmark and 
 extending  knowledge of modern glass art
· Ebeltoft as Denmark’s ‘Glass Town’
· Establishing partnerships
· More offers to members
· Extending and intensifying cooperation 
 with the Glasmuseet.

Several of these activities are in progress, and 
there were 60 new members. Partnerships 
were promising and already leading to results 
like the coming glass journey to Madrid. 
The accounts were approved, and subscrip-
tions remain at the present level. Jytte Weinø 
stood down from the Committee and Dan 
Andersen was elected in her place. 
This year’s studio glass, Christina Nørgaard’s 
figure, Association is still available from the 
Chairman or the Association’s website. The 
Chairman congratulated the museum and 
wished it a successful anniversary year.

Page 3 www.glassartists.org 
Jan Kock recommends exploring one of the 
many websites on modern glass. Compared 
with the Danish www.glasnettet.dk, it is 
commercial and typically American. Anyone 
may add pictures and information about 
glass, grouped according to the techniques 
used. It is an enriching experience to follow 
the many links in different directions both 
geographically and mentally.

Page 4 The World of Glass
The Glasmuseet’s anniversary year started in 
style with the opening of the World of Glass 

on 11 January by the Minister of Science, 
Charlotte Sahl Madsen. She felt at home, and 
enthusiastically observed that the museum 
was placing itself at the forefront in modern 
propagation of knowledge. In spite of the 
snow, the opening was well attended, and 
guests were able to follow events on a big 
screen in front of the museum. The World 
of Glass displays almost 200 widely varying 
glass objects, from utilitarian to decorative, 
explaining how they were made and used. 
There is also a hands-on exhibition, where 
among other things audiences can meet 
‘talking glass’ and blow their own virtual 
glass objects, to be sent to their home e-mail 
addresses.

Page 6-8 New book on international   
 glass in Ebeltoft
Niels Houkjær gives a summary of his forth-
coming anniversary book Glassified - 25 
years with modern glass, mentioning how 
Finn Lynggaard’s impractical idea of starting 
a glass museum in Ebeltoft was adopted by 
Erling Rasmussen and Bent Fredberg, who 
contributed with their business sense and 
determination. They founded and led the 
Friends of the Glasmuseet, through whose 
efforts the project materialised against the 
odds. While local support was crucial, the 
museum could not have existed without the 
support of the “family” of studio-glass artists 
around the world that had been inspired 
by the experiments of Harvey Littleton, 
Dominick Labino and the many other pio-
neers.
 
Since then, the focus has shifted, Niels 
Houkjær observes, from art to craftsman-
ship, in the chapter on a lively discussion 
between five Danish glassmakers who are 
active today. They did not wish to define 
rules for studio glass, and found that while 
any form of expression in glass is permis-
sible, there is no language that adequately 
describes modern glass. 
The book includes an interview with the 
sculptor and professor of art, Bjørn Nørgaard, 
curator of the Glasmuseet’s anniversary exhi-
bition from the permanent collection. He has 
previously set up happenings and worked 
with a variety of materials including glass, 
and in the interview he talks about his 
sarcophagus for the Danish Royal couple, 
which will eventually be placed in Roskilde 
Cathedral.

Glassified - 25 years with modern glass will 
be launched on 19th June at an arrangement 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31 
Sparekassen Kronjylland
Banknr.: 9360, konto: 3085606904
eller få et indbetalingskort i 
receptionen på Glasmuseet.
Udland:
IBAN: dk 259360 3085606904
BIC: KRONDK22

HUSK at melde adresseforandring 
for din egen skyld! 
Har du ikke opgivet din e-mail-adresse, 

så fremsend den venligst til sekretæren: 

jbech@privat.dk

HUSK · HUSK · HUSK



 

GLASMUSEETS VENNER OG GLASMUSEET EBELTOFT

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

SØNDAG 19. JUNI kl. 11
Jubilæumsbogen ”Glassified” udkommer. 
Bogsignering v/ Niels Houkjær og Finn 
Lynggaard. 

SØNDAG 3. JULI kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

LØRDAG 30. JULI kl. 17
Adriana Hippert, Rumænien, synger i haven.

JUNI, JULI & AUGUST
Sommeraktiviteter for hele familien 
(uge 26-32). Se www.glasmuseet.dk

SØNDAG 7. AUGUST kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

MANDAG 8. AUGUST kl. 17
Klassisk musikfestival. Koncert med Trio Aristos. 

TIRS 23. + TORS 25. AUGUST kl. 18-20
Havefestival. Ellen Margrethe Hale og 
Arne Lykke fortæller om Glasmuseets have.

LØRDAG 27. AUGUST kl. 14
Rundvisning i Glasmuseets have 
v/ havearkitekt, Kjeld Slot. 

LØRDAG 3. SEPTEMBER kl. 10-17
Drambryggerne i haven.

Hvis ikke andet er anført foregår 
arrangementet på Glasmuseet.

GLASCAFÉEN
Februar - marts ...... (mandag lukket) kl. 11-17
April - maj ..................... alle dage kl. 11-17
Fra Sankt Hans (23.06.11) til 
udgangen af august ........ alle dage kl. 11-22
September - oktober ....... alle dage kl. 11-17
Nov. - december ... (mandag lukket) kl. 11-17

I januar er Glascaféen lukket.

For aftenreservation kontakt Glascaféen på 
telefon 8634 1818.

MANDAG 18. + TORSDAG 21. APRIL
Studio Strange laver påskekyllinger i Glashytten.

ONSDAG 20. APRIL kl. 10-13 + 14-16
Støbning i Glashytten. Kr. 75 + entré

SØNDAG 24. APRIL kl. 14
Påskerundvisning for alle.

I PÅSKEFERIEN
Konkurrence. Find og vind påskeæg af glas.

SØNDAG 1. MAJ kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

LØRDAG 14. MAJ kl. 16
Fernisering: GLASGAL. 
Åbning af jubilæumsudstilling.

SØNDAG 15. MAJ
Kl. 10: Foredrag med Ann Wolff. 
Kl. 11: Demo i glashytten v/ Lino Tagliapietra, 
Tobias Møhl m.fl. 

ONSDAG 18. MAJ kl. 19
Pipaluk Lake viser rundt i sin udstilling.

TORSDAG 2. JUNI kl. 14
Frederiksberg kammerkor synger 
i Glasmuseets have.

SØNDAG 5. JUNI kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

ONSDAG 8. JUNI kl. 16
Ghita Nørby og Torben Thim fortæller om 
haver og signerer bøger i Glasmuseets have.

SØNDAG 12. JUNI kl. 11
Rundvisning v/ Dagmar Brendstrup.

AKTIVITETER

DROPS
Separatudstilling med værker 
af Pipaluk Lake, DK.
19. marts 2011 - 13. juni 2011

GLASGAL
25 år med moderne glas iscenesat 
af billedhugger Bjørn Nørgaard.
Jubilæumsudstilling med udvalgte værker 
fra Den permanente samling.
14. maj - 5. oktober 2011

3 VISIONS IN GLASS
Cristiano Blanchin, Yoichi Ohira og 
Laura de Santillana. Nye værker lavet 
af 3 prominente glaskunstnere som har 
samarbejdet med flere værksteder på 
Murano, Venedig.
15. oktober 2011 - forår 2012

STUDIES IN SEARCH OF ORDER 
AND CHAOS
En „Study“-udstilling af Stine Bidstrup.
15. oktober 2011 - 26. februar 2012

UDSTILLINGER

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

Museet er åbent alle dage i påsken - også 
mandag.

ÅBNINGSTIDER


