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Goddag og farvel
En epoke er forbi – en ny er på vej! Det var 
næsten ikke tænkt, men det måtte jo ske
en dag, at Glasmuseet Ebeltoft skulle
have ny direktør.

Efter to perioder på tilsammen 11 år har 
Dagmar Brendstrup med dygtighed og ma-
geløs energi stået i spidsen for en række 
store og velbesøgte udstillinger, men ikke 
mindst skabt udvikling og nytænkning om-
kring museets formidling bl.a. gennem etab-
lering af ”Glasunivers” og en række andre 
tiltag.
At stå på toppen af et kulturelt fyrtårn har 
herudover involveret Dagmar i byens, kom-
munens og regionens kulturelle udviklings-
aktiviteter. Den 1. april er en epoke forbi, og 
Dagmar griber fat i nye udfordringer.

Det betyder også, at Glasmuseet Venner 
mister en tæt og god samarbejdspartner, 
som vi gennem en årrække har løftet en 
række opgaver med – ikke blot som nogle 
økonomiske håndsrækninger engang imel-
lem, men i høj grad på det praktiske plan 
i forbindelse med arrangementer, praktiske 
indsatser, jubilæumsfestivitas, legatdannelse 
og medlemstilbud m.m. Venneforeningen 
ønsker ”god vind” fremover og siger tak for 
et forbilledligt og uundværligt samspil.

Og velkommen til Dan Mølgaard, den ny-
udnævnte direktør for Glasmuseet fra 1. 
april. Dan er 47 år, cand.mag. i Kunsthisto-
rie og museumslederuddannet fra Museums 
Højskolen. Han har været leder af Konge-
gaarden – center for kunst og musik i Korsør, 
højskoleforstander på Kunsthøjskolen samt 
driftschef på ”Arken”.

Der er således god bagage med om ledelse, 
kunst og formidling, en viden, der skal om-
sættes også til moderne glaskunst.

Glasmuseets Venner ønsker den nye direk-
tør velkommen på museet – og som ”født 
medlem” af venneforeningens bestyrelse - 
og har parathed til at indgå i et perspektiv-
rigt samarbejde.

Og så er det i øvrigt også et farvel til un-
dertegnede, idet jeg trækker mig som for-
mand for Glasmuseets Venner på dette års 
generalforsamling. Jeg overlader stafetten 
til nye kræfter efter 6 spændende og ople-
velsesrige år.

En ”Finn”
Under et besøg i det svenske ”Glasriket” sid-
ste forår, fandt vi en lille glaspuster af glas 
i en ”loppis” – den lignede umiskendeligt 
Finn Lynggaard.
Ideen blev født: modtagerne af Finns legat 
skulle have et varigt minde, når legatet var 
godt og grundigt brugt til formålet at blive 
inspireret og dygtiggøre sig inden for glas-
kunsten.
Som tænkt så handlet! Men i Fondsbestyrel-
sen syntes Tchai Munch, at vi skulle have 
en rigtig Finn Lynggaard-model. Hun gik 
i gemmerne, og fandt den fi ne herre i ja-
ket og hat og med cigarer i inderlommen. 
Værket blev støbt og sat på fod og bliver nu 
uddelt til de glade legatmodtagere, som det 
ses af billedet på næste side. 
Som Hollywood har sin ”Oscar” og Køben-
havn sin ”Bodil”, så har glasbyen Ebeltoft – 
udover en ”Lodvig” nu også en ”Finn”.

Med ønsket om et godt 
nyt forenings år!

Mogens Kaalbye

Større synlighed 
på Glasmuseet

Glasmuseet i Ebeltoft har længe øn-
sket sig en større synlighed – en 
sikkerhed for at ingen kunne være
i tvivl om, at der i Ebeltoft ligger
et helt usædvanligt museum for mo-
derne glaskunst. Løsningen hed
bedre og belyst skiltning på facaden.

Det bliver nu en realitet, idet Glas-
museets Venner har doneret 63.000
kroner til formålet.
Gennem en årrække har Vennefor-
eningen bidraget med kontante gaver 
til konkrete projekter fra haveanlæg 
og inventar til udgivelse af jubilæ-
umsbog med mere.

På billedet øverst, overrækker for-
manden for Glasmuseets Venner, 
Mogens Kaalbye, den kærkomne 
check til direktør Dagmar Brendstrup.

Donation til Glasmuseet

Foto: H
ans R

ingm
acher

I næste nummer af Glaspos-
ten bringes et større inter-
view med den afgående og 
tiltrædende direktør.
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Tekst: Mogens Kaalbye · Foto: Hans Ringmacher

Uddeling af Finn Lynggaards Legat 

På den gamle glasmesters fødsels-
dag den 11. januar blev der for tred-
je gang uddelt en portion af Finns 
legat til inspirations- og studierejse 
for danske glaskunstnere.

Blandt 11 forventningsfulde glas-
kunstnere blev den heldige eller 
dygtige legatmodtager i dette års 
uddeling den unge kunstner Ditte 
Haahr Hvas fra Frøstrup.
Ditte har igennem de senere år 
arbejdet meget med Pâte de verre 
teknikken og vil med legatet på 

Venneforeningens formand Mogens Kaalbye, Ditte Haahr Hvas og Glasmuseets direktør Dagmar Brendstrup.

10.000,- kr. drage til New York og 
”The OTAKA School of Glass” samt 
”Corning Museum of Glass” for at 
dygtiggøre sig og blive inspireret 
inden for sit glas-felt.
Efter hjemkomsten vil Ditte give 
venneforeningens medlemmer et 
indblik i sine oplevelser enten ved 
et arrangement på museet eller som 
en artikel i ”Glasposten”.
Legatoverrækkelsen skete ved en 
lille reception på museet, og her-
fra kan ses et billede af den glade 
modtager.



Steffen Dam
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Mange vil huske Blaschka-udstillin-
gen på Glasmuseet Ebeltoft i 2006, 
der både bød på glasmodeller af 
gopler og rigtige levende gopler i 
akvarier. Blaschkas naturtro glas-
gopler var usædvanligt detaljerede 
og lignede virkelighedens forlæg til 
forveksling. Når Glasmuseet dette 
forår åbner OCEAN-udstillingen, vil 
museets gæster også kunne opleve 
gopler af glas. Men denne gang har 
de intet til fælles med naturens gop-
ler, for de kan ikke findes i bøgerne, 
og gengiver ikke specifikke arter. Og 

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

OCEAN 
så alligevel – måske har de netop 
ALT med naturen og med havet at 
gøre – med oplevelsen, følelsen, 
mystikken og fascinationen af havet 
og det enestående liv, der findes her, 
og som stadig drager mennesket. 
På trods af, at vi siden Leopold og 
Rudolf Blaschka lavede deres glas-
modeller i slutningen af 1800-tallet 
har besøgt, filmet, målt og studeret 
alverdens eksotiske rev og mørkeste 
dyb med al vor tids moderne udstyr. 

Havet, både dét der ligger langt væk,
og dét der er lige udenfor vores 
dør, virker stadig dragende. Også på 
kunstnere, der blandt andet inspire-
res af havets liv, farver, bevægelse og 
storhed. Med glasset som materiale 
tager udstillingens 12 kunstnere os 
med på en smuk og tankevækkende 
rejse over og under havets overflade. 

Kunstnerne
Maria Grazia Rosin slår stemningen 
an i den nye fløj, som for første gang 
mørklægges. Med sin totalinstalla-
tion skaber hun et sanseligt rum, der 
kan sammenlignes med en blanding 

”Havvæsen” af Christina Bothwell.

Værk af Janine Schimkat.

Af Mark 
Eliott og Jack 
McGrath

”Devil Fish” 
af Raven 
Skyriver

„Abovema-
rine“ af Mark 
Eliott og Jack 
McGrath

Udstillingsprojektet er blevet 
til med støtte fra:
· A.P. Møller og Hustru   
 Chastine Mc-Kinney Møllers  
 Fond til almene Formaal
· Augustinus Fonden
· Knud Højgaards Fond
· Nordea-fonden

Lørdag 23. marts åbner årets store 
internationale satsning, OCEAN. En 
gruppeudstilling med 12 kunstnere 
fra Australien, Japan, Canada, USA, 
Tyskland, Holland, Slovakiet, Italien 
og Danmark, som alle på hver deres 
måde fi nder inspiration i havet og 
skaber utrolige værker i glas. 
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af et mystisk, undersøisk dyb og 
universets stjernetåger. Rummet er 
beboet af lysende gople- og amøbe-
lignende glasobjekter i smukke far-
ver, tilsat lyd og videoprojektion. På 
1. sal fortsætter rejsen under vandet 
med en både finurlig og tankevæk-
kende ”glasanimationsfilm” og figu-
rer skabt af det australske makkerpar 
Mark Eliott og Jack McGrath. De 
arbejder med flameworking og ani-
mation og er optaget af miljømæs-
sige emner, som de skildrer med et 
humoristisk glimt i øjet. 

På vej videre mod den gamle fløj vil 
gæsterne kunne opleve Palo Machos 
(Slovakiet) rolige, abstrakte skulptu-
rer. I Toldboden udfordrer Steffen 
Dam vores rationelle verdensopfat-

telse med et personligt bibliotek 
over arter, der ikke findes, smukt 
og stramt præsenteret, imponerende 
udført med Steffens karakteristi-
ske sans for stringens og præci-
sion, poesi og skønhed. Her møder 
gæsterne også både smukke, for-
tællende og udfordrende værker af 
Anja Isphording (Tyskland), Hiroshi 
Yamano (Japan), Janine Schimkat 
(Holland), Katherine Gray (Canada), 
Christina Bothwell (USA), Therese 
Lahaie (USA) og amerikanske Raven 
Skyriver, hvis kæmpereje, ”Jumbo 
Shrimp”, imponerede gæsterne til 
Young Glass i 2007. Flere af kunst-
nerne vil fortælle om deres arbejde 
og give en demo i åbningsweeken-
den og i løbet af udstillingsperioden.
 
Stort program af aktiviteter
I forbindelse med udstillingen byder 
Glasmuseet på et omfattende pro-
gram af aktiviteter, der perspekti-
verer og uddyber emnet set fra en 
række, meget forskellige synsvinkler. 
I løbet af sommeren og efteråret 

En ”sansemaskine” kalder 
Maria Grazia Rosin sin 
imponerende installation 
”Gelantine Lux”, som vil 
fylde grundetagen i den 
nye fl øj.

Udsnit af værket ”Devil Fish” af Raven Skyriver, som er én 
blandt fl ere kunstnere, der i løbet af udstillingsperioden vil 
demonstrere, hvordan han arbejder i Glasmuseets værksted.

Værk af Anja Isphording.

kan gæsterne blandt andet møde 
Mærsk-kaptajnen, der har verdens-
havene som sin arbejdsplads, globe-
trotter Hans Kokholm, der har rejst 
på alle verdenshavene, professor i 
marinebiologi, Bo Barker Jørgensen, 
kunstner Ken Zier, der har viet et år 
af sit liv til at male havet fra samme 
sted, og man kan sågar prøve et 
snorkeldyk for hele familien ud for 
Ebeltofts kyst. 
Aktiviteterne opdateres løbende på 
www.glasmuseet.dk
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Tekst: Mogens Kaalbye · Foto: Hans Ringmacher

Årets studioglas 2013

Ideen med ÅRETS STUDIOGLAS - 
der nu er blevet en tilbagevendende 
begivenhed og tilbud, har til formål
· at støtte danske glaskunstnere,  
 både til at eksponere sig selv og  
 for at skabe omsætning. 
· at tilbyde foreningens medlemmer 
 et unikaglas til en rimelig pris.
· at udbygge et af venneforeningens
 formål ”At understøtte glaskunst-
 nere og glasmiljøer i Danmark”.

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

Marie Bang Espersen
Pt. Danmarks Designskole, Born-
holm. Arbejder primært med unika 
og helt nye spændende og eksperi-
menterende glasformer. 
espersen@hotmail.com

Anders Vange
”Glashuset Vangeglas”, Lønstrup. 
Arbejder med unika og brugsglas i 
både traditionelle og nytænkte for-
mer. www.vangeglas.dk

Ida Wieth-Knudsen, Ebeltoft
Arbejder med unika med form og 
farve i fri og udforskende retning.
idawieth@gmail.com

Valget i år faldt på Maria Bang Es-
persen med værket, der er afbilledet 
her. Om årets glas siger bestyrelsens 
kunstneriske rådgiver Ned Cantrell:

Bestilling af ÅRETS STUDIOGLAS
Årets værk kan købes for en favora-
bel pris på kr. 1.500,- og kan bestilles 
via foreningens mailadresse mail@
glasmuseetsvenner.dk eller ved
sekretæren, Jørn Bech på telefon 
4050 7074.
Værket fremstilles eksklusivt i 30
nummererede og signerede eksem-
plarer og kan bestilles fra ”Glas-
postens” udsendelse og frem til den 
1. april 2013.
Skulle der komme flere end 30 be-
stillinger, vil der blive trukket lod for 
at give alle medlemmer lige mulig-
heder. Medio april vil det enkelte 
medlem modtage besked om resul-
tatet. Årets studioglas, der har en 
diameter på ca. 15 cm, kan i de 
kommende måneder ses i GMV’s 
informationsskab på Glasmuseet.
Venneforeningens bestyrelse håber 
at medlemmerne vil tage så godt 
imod dette tilbud, at det fortsat kan 
være en årlig tilbagevendende begi-
venhed til glæde for medlemmerne 
og til gavn for unge glaskunstnere.

”I sin enkelhed har Maria be-
arbejdet glasset fra smelte-
ovnen til et silkeglat æterisk 
masse. Glasset er fastfrosset i en 
bevægelse af lys og luft med en 
bedragende lethed. Der er en 
medfødt skønhed i dette ærlige 
forhold til materialet. Beauty is 
truth, truth beauty.”

Så gentager Venneforeningen de
sidste 3 års succes i form af ÅRETS
STUDIOGLAS – et tilbud til for-
eningens medlemmer om at er-
hverve et unikt stykke glaskunst, til 
en favorabel pris og samtidig støtte 
en ung dansk glaskunstner.
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Tekst: Dagmar Brendstrup

Glascaféens nye forpagter

Hun ikke bare tænker i mad, hun
laver også pragtfuld mad, Jette 
Christensen, som 1. februar over-
tog forpagtningen af Glascaféen.

Vi ved det, for vi har prøvesmagt 
en menu og flere af de lækre syl-
tevarer, som naturligvis fremstilles 
helt fra bunden. Jette Christensens 
interesse begyndte i mormors pen-
sionatskøkken i Malling for snart 40 
år siden. Hun kan stadig huske lug-
ten af mad og bagværk og glæden 
ved at være med til at gøre maden 
lækker og delikat. Der kom lige 
en konstruktøruddannelse og andre 
jobs indover, inden Jette begyndte 
at arbejde professionelt med mad. 
Først var det som leder af en ferieko-
loni, siden inspirationsrejser til bl.a. 
Spanien. I 1999 stiftede hun sam-

men med sin kæreste Henrik firmaet 
Maigret - Mad ind i huset, kaldte de 
det, når de tog hjem og kokkererede 
for private.
Siden blev det også til firmaet food-
shop.dk. Sideløbende har Jette siden 
2000 stået for kantinedriften på 
TV2 Østjylland og i de seneste år 
været teknisk køkkenchef på Den 
europæiske Filmhøjskole. Det sidste 
job fortsætter Jette med, mens der er
blevet taget afsked med TV2 
Østjylland, så der kan være fuldt 
fokus på Glascaféen.

I det omfang det er muligt, vil Jette 
Christensen samarbejde med lokale 
producenter. Ebeltoft gårdbryggeri 
leverer fadøl og sodavand, mens 
brødet leveres af Jakob Vinkler, 
SMAG.

”Jeg skal bruge min tid på at lave 
gode, lækre kvalitetsretter – og 
til det serveres friskt brød fra lan-
dets bedste brødbager”, siger Jette 
Christensen og fortæller, at hun bl.a. 
vil lave små tapasretter” ikke kun 
tre slags pølser, men årstidens små 
kolde og lune retter. Der vil være et 
udvalg af tapasretter, en salat, span-
ske og danske oste.
Her er det Jettes hjemmelavede syl-
tevarer kommer ind. De er afstemt 
de oste, der serveres til og kan inde-
holde lakrids, ingefær, dadler, abri-
kos, rosiner mm. Syltevarerne kan i 
øvrigt købes i Glascaféen. Udover
et menukort, der tilpasses årstider-
ne, vil der også være en tavle med 
dagens snacktilbud – og så serveres 
der naturligvis også både god kaffe, 
kage og søndagsbrunch.

Små retter - tapas og syltevarer er nogle af de nye tilbud i Glascaféen



Tekst: Jan Kock

Ole Villadsen: Dansk glaskunst
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I dette stort anlagte værk på 278 
sider præsenterer Ole Villadsen et 
markant element i den nutidige dan-
ske kunstverden nemlig glaskunst 
i forbindelse med installationer i 
såvel århundreder gamle bygninger 
som helt nye, hvor glaskunsten er en 
integreret del af den arkitektur, den 
indgår i og endelig fritstående skulp-
turer i det offentlige rum. Villadsen 
har opgjort det til, at der er mere 
end 170 kirker og godt 100 offentlige 
institutioner, private virksomheder 

- glasudsmykning i kirker 
og i det offentlige rum

og pladser, der er blevet udsmyk-
ket på denne måde. Trenden med 
sådanne værker begyndte så småt 
i 1950’erne. Stilen har udviklet sig 
meget gennem årene. De tidligste 
værker er ofte gjort i farvet blokglas, 
som er hugget til og støbt ned i 
beton. 

En af pionererne i Danmark var 
Preben Hornung. Den geometriske 
stil, som han yndede at arbejde i, 
var et udbredt europæisk fænomen 
i 50’erne. Særligt i Tyskland blev 
det til megen ny glaskunst i den 
stil, tænk blot på Gedächtniskirche 
i Berlin, hvor blokglassets særlige 

karakter stråler. Der gøres i bogen 
ikke meget ud af den tyske vinkling, 
hvorimod der fokuseres mere på det 
franske med Marc Chagall, som en 
af de mest markante og andre kunst-
nere, som i højere grad arbejdede 
med emaljebemalede glas og ruder. 
Det er denne teknik, som dominerer 
i dag her i landet. 

Traditionelt har man samlet sådanne 
ruders mangefarvede glasstykker 
ved blyindfatning. Nutidens hold-
bare limtyper har gjort, at man nu 
kan lime glasset kant mod kant eller 
på et underliggende lag af klart glas. 
Den anvendte teknik gør, at de fleste 
kunstnere må have hjælp fra en fag-
mand, nemlig en glarmester, og her 
i Danmark er det nærmest blevet lig 
med Per Hebsgaard i Præstø, som 
med rette kan betegnes som glassets 
mester. Han står bag mange af de 
værker, der præsenteres her.

Carl-Henning Pedersen. Glasmosaikruder, Ribe Domkirke 1984-85.

Bogen er udgivet på forlaget Frydenlund, 
er på 278 sider og rigt illustreret. 
Pris 399 kr. men se også medlemstilbud 
på side 13 i dette blad.
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I hovedkapitlet i bogen gennemgås 
en længere række danske værker, 
hvor der også redegøres for bille-
dernes åndelige indhold. Det sker 
i en god fortættet stil. I kirkerne er 
det ofte biblens tekst, der er i fokus, 
hvorimod rammerne er betydeligt 

Peter Stuhr: De tre vejvisere. Banegårdspladsen, Viborg 2001. 

friere i det offentlige rum. I Vejles 
centrum finder vi således et trap-
petårn ved et parkeringshus, hvor 
Tróndur Patursson har fået lov til at 
fabulere over 350 kvadratmeter. Læs 
bogens præsentation i ord og billede 
og besøg stedet. 

Tidligere i værket er der en kompri-
meret introduktion til glassets verden 
i bygninger, hvor de rigt udsmyk-
kede franske katedraler naturligvis 
er i centrum, og der er desuden en 
kort introduktion til det nye danske 
materiale. Efter den farverige gen-
nemgang af udvalgte danske værker 
følger en kort præsentation af de 
anvendte teknikker og selve fremstil-
lingsprocessen efterfulgt dels af en 
alfabetisk oversigt over de værker, 
der er medtaget i bogen og dels af 
velskrevne biografier over de præ-
senterede kunstnere. Om det er en 
tilfældighed, at en række markante 

Bjørn Nørgaard: Kærlighedsøen. Fire glasmosaikpavilloner, Ørestad 2010.

værker ikke er medtaget, kan man jo 
kun gisne om. 

Villadsens værk er en sand øjenåb-
ner, et overflødighedshorn af viden, 
som sammen med de mange for-
nemme illustrationer giver en god 
indføring i en del af vor nye kunst-
skat, hvor glas indgår som medie. 
Bogen egner sig både til læsning 
hjemme i lænestolen og som guide 
ved besøg på stederne.

Jan Kock

Preben Hornung. Detalje af glasmosaik-
væg i blokglas og cement. De Danske 
Sukkerfabrikkers administrationsbygning, 
København 1956.
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Tekst: Poul Henrik Madelung

Æonens brønd

Kantinen på Skæring Skole ved 
Aarhus er blevet nyindrettet, og som 
en del af fornyelsen har kunstneren 
Kim Grønborg lavet et kunstværk 
”Æonens brønd”. En æon, fra græsk 
aion, for evighed. 
Evighed fremkommer ved, at kunst-
værket har spejle i loft og gulv, så 
der opstår en oplevelse af uendelig-
hed, når man står ved kunstværkets 
fod og kigger op eller ned.
Det er lavet med en søjle af 12 mm 
hærdet glas med silketryk af forskel-
lige arkæologiske fund fra området 
omkring Skæring og Lystrup-fjorde. 
Blandt andet to 7.000 år gamle 
stammebåde. Inde i søjlen er to hyl-

der med bånd af RGB-LED lamper. 
Lyset er styret af et computerpro-
gram, så det danner et forløb, som 
hele tiden ændre sig i nye kombi-
nationer.
I gulvet og loftet er spejle på cirka 
150 cm, så søjlen set fra bestemte 
steder synes at fortsætte uendeligt 
gennem gulvet og loftet. Søjlen med 
de to spejle danner et billede af et 
uendeligt rum gennem bygningen. 
Glassene er uv-limet, og spejle i 
gulvet, hvor eleverne kan færdes, 
er dels lavet i hærdet spejlglas, men 
også i fire stykker, så det er muligt 
at udskifte et glas, hvis der sker en 
skade. Glasarbejdet til kunstværket 

er udført af Glarmester Gjerulff i 
Silkeborg, og bo-glas i Hjørring har 
stået for den grafiske bearbejdning 
af glassene.
Kim Grønborg siger om kunstvær-
ket, at glassøjlen med det skiftende 
lys og billeder af stenalderfund gør 
os opmærksomme på at udviklingen 
spænder over ufattelige tidsspand. 
I fortiden, men forhåbentlig også 
langt ind i fremtiden. Vi har fortiden 
med os i nutiden og kan ane fremti-
den i skulpturerne inde i søjlen, hvis 
funktion vi kun kan gætte om.

Tak til Glarmesterlauget i Danmark 
for tilladelse til at bringe artiklen. 

Æonens brønd med fi re forskellige lyssætninger som skaber liv og lys i kantinen på Skæring Skole.

¯



Tur til Göteborg og omegn ca. den 
19. - 22. september 2013
 
I Göteborg-området er der en del 
glas og andet at se på. Når turen 
lægges de dage, er det fordi der 
den 21. september åbnes en større 
udstilling om den svenske glasdesig-
ner Kjell Engman.

Udstillingen vises i en stor grotte 
i det svenske grundfjeld. Vi skal 
med til ferniseringen og måske til 
en efterfølgende middag. Desuden 
skal vi besøge nogle studieglashyt-
ter i og omkring byen, forment-
lig det store glassværk Limmared, 
noget øst for Göteborg, byens 
Kunstindustrimuseum og endelig en 
tur ud til den smukke skærgård.

Se mere om rejsetider, program og 
pris i næste nummer af Glasposten. 
Turen laves i samarbejde med vore 
medlemmer i Göteborg, som har 
stort lokalkendskab. Er der spørgs-
mål kan man kontakte Jan Kock på 
mail: kock_jan@hotmail.com
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Tekst: Jan Kock · Foto: Creas

Turen går til
Göteborg

Tekst: Dagmar Brendstrup

Nye tider i Glashytten

Så smeltes der igen glas i Glashytten, 
Glasmuseets arbejdende værksted. 
Med ansættelsen af 41-årige Pia Nis-
sen som hyttemester er hele konstruk-
tionen i værkstedet ændret.
Pia Nissen vil i samarbejde med Glas-
museet udvikle nogle produkter, som 
fremstilles i værkstedet og sælges fra 
museets butikker. Samtidig med at 
der er lukket for salg fra hytten, skrues 
der op for formidlingen i hytten. Der 
vil fortsat være perioder med støb-
ning i værkstedet. Men der vil også 
blive udviklet nye muligheder for, at 

gæsterne kan være mere aktivt delta-
gende. I samarbejde med museet vil 
Pia f.eks. lave nogle aktiviteter målret-
tet grupper.
Pia Nissen færdiggjorde i 2007 sin 
uddannelse fra Glas- og keramiksko-
len, Bornholm. Hun har arbejdet flere 
år i Norge, men har også assisteret 
Tchai Munch og Finn Lynggaard og 
arbejdede nogle måneder sidste år for 
Studio Strange. Pia, der har deltaget i 
flere udstillinger bl.a. i Norge, Estland 
og Istanbul vil også fremover frem-
stille sine egne ting, idet hun arbejder 
¾ tid for Glasmuseet og ¼ tid med sin 
egen produktion.
Glashytten vil også fremover kunne 
lejes af glasblæsere og blive brugt til 
demonstrationer. Det vil blandt andet 
ske i forbindelse med OCEAN udstil-
lingen, hvor Katherine Gray lørdag 
den 23. marts giver en demo.

Sommeren 2011 havde Finn Lynggaard god hjælp i værkstedet af f.v. Susanne Jøker Johnsen 
og Pia Nissen. Billedet er taget af Sandra Blach få måneder før Finns død i august 2011.

Pia Nissen er ansat som hyttemester.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Forår med 
masser af 
aktiviteter

Foråret står i havets tegn på 
Glasmuseet Ebeltoft, som i forbin-
delse med OCEAN-udstillingen 
byder på en vifte af spændende 
aktiviteter for voksne og børn. Inden 
kan man dog nå at møde Anna 
Mlasowsky og høre om hendes inte-
ressante arbejde med glasset i hen-
des aktuelle Study-udstilling. Det er 
søndag den 10. marts kl. 14 
- udstillingens sidste dag.

Oplevelser i værksted og udstilling
Fra i år er det glaspuster Pia Nissen, 
der skaber liv og aktivitet i museets 
værksted. Her blæser hun blandt 
andet glas, men står også for ferieak-
tiviteter for hele familien. Støbning 
er en populær aktivitet, som fortsat 
vil være på programmet i ferierne, 
men Pia vil også finde på nye aktivi-

teter. I påsken vil Pia blandt andet 
overraske med spændende 

påskeaktiviteter - hold øje 
med hjemmesiden.

I åbningsweeken-
den for OCEAN 
kan gæsterne i

værksted og udstil-
ling se og høre mere 

om, hvordan nogle
 af udstillingens 

kunstnere 
arbejder. 

Lørdag 23. marts kl. 10 - ca. 12 vil 
Katherine Gray fra Canada fortælle 
om sit arbejde i udstillingen og der-
næst give en demo i Glashytten. 
Kl. 14 fortæller italienske Maria 
Grazia Rosin i udstillingen om sin
spektakulære installation, ”Gelan-
tine LUX”.

Søndag 24. marts kl. 11 og kl. 14 vil 
australske Mark Eliott i værkstedet 
vise, hvordan han forvandler glas-
set til små, detaljerede figurer ved 
hjælp af flame working. Sammen 
med Jack McGrath står han bag en 
finurlig ”glasmationsfilm”, som vises 
i udstillingen. 

Livet på og i havet
I april tager vi hul på rækken af 
personlige fortællinger om livet på 
og i havet. Søndag 14. april kl. 14 
fortæller globetrotter Hans Kokholm 
om nogle af sine mange rejser på 
havene. 

Mød Maria Grazia Rosin lørdag 23. marts og hør om hendes tanker bag ét af de absolut mest 
spetakulære værker i Ocean-udstillingen.

„Abovemarine“ 
af Mark Eliott og 
Jack McGrath



Søndag 28. april kl. 14 kan man 
komme indenfor i en fantastisk 
”underverden” af utrolige livsformer
i havene sammen med professor ved
Center for Geomikrobiologi ved Aar-
hus Universitet, Bo Barker Jørgensen.
 
Søndag 12. maj kl. 14 vil Ken Zier 
fortælle om projektet ”One Man 
One Beach”, hvor han gennem et 
år hver uge maler et billede fra 
samme sted ved den lokale strand 
ved Ebeltoft Vig. 
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Medlemstilbud
Dette storværk på 278 sider af lektor 
i billedkunst og kunsthistorie Ole 
Villadsen kan nu erhverves som 
medlemstilbud af Venneforeningens 
medlemmer til en favørpris på kr. 
330,- inklusiv porto (en besparelse 
på ca. kr. 100,-).

Bestilling sker inden den 25. marts 
2013 på følgende måde: 
· Afgiv din bestilling på 
 mail@glasmuseetsvenner.dk 
 med angivelse af medlems-
 nummer, navn og adresse. 
· Indbetal kr. 330,- på foreningens  
 konto 9360 3085606904.
·  Du modtager bogen med posten  
 ca. 1. april.

Se også Jan Kocks artikel om bogen 
i dette nummer af Glasposten.

Tekst: Mogens Kaalbye

Medlemstilbud

Så kom den – storværket om glas-
kunst fra kirkevinduer til kunstin-
stallationer i Danmark gennem de 
sidste 50 år.

Danmark har en særlig tradition 
for glasudsmykninger i det offent-
lige rum. Glaskunsten dækker både 
maleriet, skulpturen og den klassi-
ske mosaik. Flere end 60 kunstnere 
har udsmykket det danske rum med 
glas - ofte i et samarbejde med Per 
Hebsgaard, der også har en frem-
trædende rolle i bogen.

Bogen beskriver udvalgte glasud-
smykninger, bringer interview med 
kunstnere og glasmagere samt bio-
grafier. 
Et storværk som anmeldere i Po-
litiken og Jyllandsposten har givet 
topkarakterer.

Ole Villadsens bog: “Dansk glaskunst 
– glasudsmykninger i kirker og i det offentlige rum”



The book reviews a large number of works and 
their motifs, which are usually biblical in the 
churches, but more varied in other public build-
ings. The book includes a brief introduction to 
glass decoration in buildings, especially the ca-
thedrals of France, with a description of the tech-
niques used in the selected buildings, an alpha-
betic index and biographies of the artists. 

Page 10  The well of eternity
Pupils at Skæring School near Aarhus can now 
see Kim Grønborg s Well of Aeons in the canteen. 
Hardened glass mirrors on the fl oor and ceil-
ing refl ect into infi nity, and a pillar of hardened 
glass contains screen prints of local archaeologi-
cal fi nds, including 7000-year-old dugout canoes. 
Computer-controlled LED lamps provide con-
stantly changing light effects as a reminder of the 
inconceivable time-scale of developments from 
pre-history to the future. The work was carried out 
by Gjerulff in Silkeborg, and the graphics by bo-
glas in Hjørring. 

Page 11  Changes in the Glass Workshop
There are more changes in the glass workshop, 
where Pia Nissen is taking over. She will make 
her own products part time, but will produce spe-
cial items in the workshop for sale in the museum 
shops. There will be stronger focus on demonstra-
tions and activities where visitors participate. Pia 
graduated in 2007 from the Glass and Ceramic 
School on Bornholm, and has worked in Norway. 
She knows Ebeltoft from assisting Finn Lynggaard 
and Tchai Munch and working last year with Stu-
dio Strange.

Page 11  Visit to Gothenburg
An exhibition about the Swedish glass designer 
Kjell Engmann opens on 21 September, and there 
is plenty more glass to see. The trip will arranged 
jointly by Jan Kock and members in Gothenburg. 
Further details in the next number of Glasposten.

Page 12  Activities at the museum 
 – see the website
10 March: Anna Mlasovsky talks in the Study
In the Workshop: Pia Nissen with demonstrations 
and activities.
23 March: OCEAN opening with talks by artists, 
demonstration by Katherine Gray and talk by Mar-
ia Grazia Rosin.
24 March: Mark Eliot fl ameworking in the work-
shop.
14 April: globetrotter Hans Kokholm.
28 April: Marine life forms – Professor Bo Barker 
Jørgensen, Aarhus University.
12 May: Ken Zier on painting the same beach every 
week for a year.

Page 2  A more visible Glasmuseum
The Friends of the Glasmuseum have donated DKK 
63 000 to provide long-wished-for lighting and 
signage on the façade of the building. The picture 
shows Mogens Kaalbye handing the cheque to Dag-
mar Brendstrup.

Page 2  Welcome and Goodbye!
The Chairman writes: It was unexpected, but inevi-
table: in April, Dagmar Brendstrup is taking up new 
challenges after a total of 11 years of impressive 
exhibitions and innovative developments like the 
opening of the Glass Universe. The Friends of the 
Glasmuseum thank her for her excellent collabora-
tion and wish her well. An epoch ends and a new 
one begins as Dan Mølgaard takes over as the new 
director. He has an MA in Art History, and trained at 
the Museums High School. He has previously held 
positions as manager of the Kongegaarden centre for 
Art and Music, principal of a Folk High School for 
art, and Museum Inspector at Arken. The Friends of 
the Glasmuseum are pleased to welcome the new 
Director as an ex offi cio member of the Committee, 
and look forward to working with him.
Mogens Kaalbye is also saying farewell himself, and 
standing down after six exciting years as Chairman.

Page 2+3 Winning a “Finn”
At a fl ea market in Sweden some friends found a 
glass fi gure that looked like Finn Lynggaard, and sug-
gested a statuette for winners of the Finn Lynggaard 
Award. Tchai Munch supplied a fi gure, complete 
with hat, jacket and cigars in his pocket. It will be 
cast and presented to winners of the Finn Lynggaard 
Award. On 11 January Ditte Haahr Hvas received 
the award, and will use it to visit the OATKA School 
of Glass and the Corning Museum in New York.

Page 4  OCEAN exhibition
This year’s big international exhibition will open on 
Saturday 23 March, showing the work of twelve art-
ists inspired by the sea. Unlike the true-to life Blas-
chka exhibition in 2007, none of the creatures and 
organisms in this exhibition can be found in real life. 
They refl ect the mystery and fascination of the ocean 
in a thought-provoking journey above and below its 
surface. 
In the new wing Maria Grazia Rosin’s installations 
and Mark Elliott & Jack McGrath’s Glas-fl ame-ation 
make use of video projections and fi lm to bring life 
to their glass work. Continuing through the exhibi-
tion, visitors will meet important issues presented as 
abstract sculptures by Palo Macho; Steffen Dam’s 

stringently executed and poetic specimens, and 
beautiful, narrative or challenging works by Anja 
Isphording, Hiroshi Yamano, Janine Schimkat, Kath-
erine Gray, Christina Bothwell, Therese Lahaie and 
Raven Skyriver. Some of the artists will give talks 
and demonstrations of their works, and activities 
in connection with the exhibition will include talks 
by a ship’s captain, marine biologists and others. 
Guests can go snorkelling off the nearby coasts too. 
See details on www.glasmuseet.dk
The exhibition was made possible by grants from a 
number of funds.

Page 6  This year’s Studio Glass
Once again the Friends of the Glasmuseum are of-
fered the opportunity to support a young glass artist 
by buying a glass object at a favourable price. An 
artist is chosen each year among up-and-coming 
artists who have distinguished themselves in some 
way. This year’s nominees were Anders Vange, Ida 
Wieth-Knudsen, and fi nally Marie Bang Espersen, 
who made the selected piece. Thirty numbered and 
signed copies will be made, and can be ordered at 
the price of DKK 1500 from glasvenner@glasmu-
seet.dk or from Jørn Bech, tel. + 45 4050 7074, un-
til 1 April 2013. Lots will be drawn if more than 30 
orders are received.

Page 7  Light meals, tapas and 
 pickles in the Glascafé
On 1 February Jette Christensen took over the lease 
of the Glascafé, and will serve a delicious range 
of light meals as well as coffee and cake. Jette fi rst 
learned about food in her grandmother’s kitchen, 
and later found inspiration in Spain. She has pre-
viously run her own catering service and worked 
in canteens, and will continue her association with 
the European Film College. Whenever possible, she 
will collaborate with local producers, and serve the 
best locally baked bread. Her pickles will also be 
on sale.

Page 8  Book review: Danish glass decoration  
 in churches and public spaces.
Jan Kock describes this richly illustrated book by 
Ole Villadsen as a knowledgeable guide for visits 
to the sites, and also suitable for reading at home. 
The buildings range from several hundreds of years 
old to completely new, with the glass merging into 
the architecture or as free-standing installations. It 
describes developments since a trend began in the 
1950s, notably in Germany, with Preben Hornung 
among the Danish pioneers. Stained glass pieces 
were traditionally held together with lead, but dura-
ble modern adhesives have made it possible to glue 
the glass in layers. The professional technical help 
normally required is almost synonymous with Per 
Hebsgaard on the island of Præstø.

Text by Christine Andersen 

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

GLASCAFÉEN

Februar - marts ........(mandag lukket) kl. 11-16

Tirsdag - torsdag ............................ kl. 11-16

Fredag - søndag ...........................  kl. 11-16*

* Aftenåbent for forudbestillinger ved 
 min. 10 personer, bestilling torsdag 
 inden kl. 14.00.
For bordbestilling kontakt Glascaféen på 
telefon 8634 1818 eller 2142 1186.

FREDAG 1. MARTS KL. 19
Vinsmagning v/ Laudrup Vine i Glascaféen
Pris: 888,-
Bestil bord på tlf. 86341818 / 21421186.

SØNDAG 3. MARTS KL. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

SØNDAG 10. MARTS KL. 14
Anna Mlasowsky fortæller om sin udstilling 
(på dansk).

FREDAG 22. MARTS KL. 17
Fernisering af OCEAN. 

LØRDAG 23. MARTS
· kl. 10-12: Fortælling i OCEAN og 
 demo i værkstedet v/ Katherine Gray.
· kl. 14.00: Fortælling i OCEAN 
 v/ Maria Grazia Rosin.

SØNDAG 24. MARTS KL. 11 & KL. 14
Flameworking demo i værkstedet 
v/Mark Eliott (Australien).

ONSDAG 27. MARTS KL. 10-13 + 14-16
Støb dit eget lille kunstværk i værkstedet.
Kr. 75,- + entré til museet 
(børn u. 18 år: gratis entré)

FREDAG 5. APRIL KL. 14-16
Goddag-og-farvel-reception for 
Dagmar Brendstrup og Dan Mølgaard.

SØNDAG 7. APRIL KL. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

AKTIVITETER SØNDAG 14. APRIL KL. 14
Globetrotter Hans Kokholm - om sine 
rejser på verdenshavene.

SØNDAG 28. APRIL KL. 14
Professor Bo Barker Jørgensen - om livet 
i ”underverdenen”.

SØNDAG 5. MAJ KL. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

SØNDAG 12. MAJ KL. 14
”Derfor maler jeg hav” v/ kunstner 
Ken Zier.

Aktiviteterne er gratis efter betalt entré 
til museet og foregår på Glasmuseet 
Ebeltoft med mindre andet er anført.

NEON
Indtil 10.marts 2013
Værker i neon af Erik A. Frandsen (DK), 
Richard Wheater (GB), Keith Brockle-
worth (GB), Julia Bickerstaff (GB), Peter 
Saville (GB) og Rikke Stenholt (DK). 

LYS I MØRKET
Indtil 10. marts 2013
Et udvalg af værker fra museets samling.

THE STUDY - CONTEMPORARY 
TRADITIONS
Indtil 10. marts 2013
Installationer af Anna Mlasowsky (D). 

DEN PERMANENTE
Museets og Studioglassets historie fortalt 
gennem værker fra samlingen, heriblandt 
“Det kosmiske rum”, Tróndur Patursson.

OCEAN
23. marts - 3. november 2013
Gruppeudstilling med værker af 12 
internationale kunstnere.

THE STUDY: ”OBSTRUCTION”
16. november 2013 - 16. marts 2014
Udstilling med nye værker af Ned 
Cantrell (GB/DK).

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

ÅBNINGSTIDER


