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Alle skifter…

Forside: Glasmuseets tidligere direktør 
Dagmar Brendstrup og den nye direktør 
Dan Mølgaard. Foto: Hans Ringmacher.
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Nej, så galt er det ikke, men siden 
sidste nummer af Glasposten, er der 
sket et skifte på formandsposten for 
Glasmuseets Venner, idet Mogens 
Kaalbye efter en fl ot og mangeårig 
indsats som formand for vennefor-
eningen har valgt at træde ud af be-
styrelsen, og undertegnede er blevet 
valgt som ny formand. 

Min programerklæring er ikke op-
hidsende nyt, idet jeg har valgt at 
følge det spor, som Mogens Kaal-
bye anlagde, dvs. satse på at få fl ere 
medlemmer gennem en social mar-
kedsføring af Glasmuseet. 
Med tillægsordet ”social” menes, 
at der er mange måder, vi, dvs. 
bestyrelsen, men også alle andre 
medlemmer af Glasmuseets Ven-
ner, kan opfordre de ”endnu ikke-
medlemmer”, som der stadig er 
mange af i vores forskellige om-
gangskredse, til at melde sig ind 
i Glasmuseets Venner. Den op-
gave er en udfordring for os alle!

Et andet skifte er Dagmars Brend-
strups afgang og tilkomsten af en ny 
direktør, Dan Mølgaard. Vi sender 
en stor tak til Dagmar for hendes 
fremragende arbejde for Glasmuse-
et. Vi har alle mødt hende som den 
engagerede ansvarlige på museet, 

For iddside: lGlGlasmuseetts tt dlidlidliigere ddidir kktektøør

når vi kom der, og vi i bestyrelsen 
mødte hende som en ildsjæl, når 
Dagmar på alle måder kæmpede for 
museets bedste.

Glasmuseets Venner byder Dan Møl-
gaard velkommen, idet vi udtryk-
ker et håb om, at der vil udvikle 
sig et frugtbart samarbejde mellem 
museet og Venneforeningen. Vi ser 
frem til at lære ham at kende, og vi 
ønsker, at han vil blive glad for sit 
nye ansvarsområde.

Med en hjertelig tak til Mogens 
Kaalbye og til Dagmar, der har ydet 
en stor indsats for Glasmuseet, vil 
jeg ønske alle Glaspostens læsere 
gode oplevelser på Glasmuseet.

Med venlig hilsen
Karen Siune 
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Tekst: Jørn Bech · Foto: Hans Ringmacher

Vindere af Glaslotteri 2012
Karin og Ole Flemming 

Nielsen, Randers
Værk af Maja 

Cunningham (S)

Kamma Viskum og 
Magnus Jensen, Aarhus
Værk af Sven Åke 
Carlsson (S)

Karen Siune, Ebeltoft
Værk af Sven Holst-Pedersen

Birte Mølgaard og Jørgen 
Høgstrup, Brabrand 
Værk af Niels Chr. Olesen

KKT tryksager, Ebeltoft
Værk af Finn Lynggaard

Jakob Svane, Ebeltoft
Værk af Micke Johansson (S)

Birthe Mogensen, Korsør
Værk af Trine Drivsholm

Keld Bech, Rudkøbing
Værk af Marie Bang 
Espersen

Eva Wickström og Anders 
Jansson, Göteborg
Værk af Maj Britt Jönsson 
og Pete Hunner

Else og Mogens Lyngbæk, 
Jyllinge 
Værk af Davide Salvadore (I)

Marianne Bokkenheuser, Birkerød
Værk af Yalos (I)
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Tekst: Karen Siune · Foto: Jørn Bech

Oceanet blev levende

Udstillingen OCEAN blev i week-
enden den 24. - 26. marts i høj grad 
levende. Med Glasmuseets Venner
og den venneweekend, der var til-
rettelagt i samarbejde med Glas-
museet, blev udstillingen et mylder 
af mange forskellige væsner.

Udstillingen i sig selv er en fantastisk 
oplevelse med mange bud på ele-
menter i Oceanet fra en internatio-
nal kreds af kunstnere. Der er langt 
mere, end det vi normalt forstår ved 
”alt godt fra havet”. Og ved kunst-
nernes hjælp blev venneweekenden 

en helt særlig oplevelse, idet flere 
af de udstillende kunstnere havde 
indvilliget i at give oplæg til belys-
ning af deres arbejder, og nogle gik
i gang i Glashytten, hvor de frem-
bragte meget forskellige emner.

Katherine Grey fra USA, som på 
udstillingen især gør sig bemærket 
ved en meget stor bølge af glas 
formet gennem et meget stort antal, 
meget forskellige kander i en helt 
speciel opstilling, viste i Glashytten 
andre sider af sit store talent. 

Mark Elliott fra Australien, der også 
på udstillingen provokerer og under-
holder med sine mange forskellige 
havvæsner, bl.a. gennem en fanta-
stisk videofilm lavet af ham selv og 
Jack McGarth, animator, engage-
rede de fremmødte glasvenner til at 
kaste sig ud i at udvikle et havdyr. 
Mark Elliot benytter den form for 
glas, som mange af os i daglig tale 
kalder laboratorieglas, og med bru-
gen af en form for svejseflamme, der 
frembragte meget høje temperaturer 
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Tekst: Jan Kock · Foto: Hans Ringmacher

Vagtskifte - Dan Mølgaard
Glasmuseet faglige profil er vokset 
gennem de seneste år, de fysiske 
rammer er blevet større og økono-
mien er stabil, så det er et meget vel-
drevet museum, Dagmar Brendstrup 
og det øvrige personale her den 1. 
april overdrog til museets nye leder 
kunsthistorikeren Dan Mølgaard.
Hans afsluttende speciale havde 
titlen: Landskaber skaber land. Et 
emne, som ved første tanke er noget 
fjernt fra glasset, men måske er det 
alligevel ikke tilfældet, idet mange 
glasfolk henter inspiration i naturens 
organiske former. 

Dans teoretiske tilgang er siden ble-
vet suppleret med ansættelser på 
institutioner som kunstmuseet Arken 
ved Køge, Grønbechs Gård i Hasle 
på Bornholm, hvor den bornholm-
ske glasverden er godt repræsen-
teret, Kunsthøjskolen Thorstedlund 
ved Frederikssund, hvor han bestred 
jobbet som forstander, og endelig 
har han senest brugt sine lederevner 
på den multikunstneriske institution 
Kongegaarden i Korsør. Så den nye 
chef har en bred faglig erfaring par-
ret med en stor praktisk kunnen, der
nok skal komme ”hans” nye muse-
um til gavn.
Det bliver en svær opgave at løfte 
arven, for ambitionerne på museet 

har været store, og de skal ikke 
gerne blive mindre i årene fremover. 
Studioglasbevægelsen er blevet vok-
sen og er under stadig forandring, 
og den direkte kontakt, som museet 
havde ind i den verden via den 
netværksskabende glaskunstner Finn 
Lynggaard, skal udbygges og holdes 
ved lige. Mange glaskunstnere på 
globalt plan af Finns generation har 
en overbevisning om, at Glasmuseet 
i Ebeltoft er noget særligt, at det er 
en integreret del af glasverdenen 
og anderledes end de fleste andre 
glasmuseer. Det bliver en væsentlig 
opgave at nye generationer af glas-
folk rundt i verden også ”opdrages” 
til via social begejstring at se mod 
Ebeltoft. 

Glasmuseets Venner ser frem til at 
dette arbejde må lykkes, og at vi 
kan hjælpe dig og museet i dette 
arbejde.

i glasset, kunne der blæses kom-
plicerede havdyr som en ottearmet 
blæksprutte, en såkaldt octopus.
Som vist på fotos så var mange 
af glasvennerne engagerede i at 
prøve kræfter med denne form for 
glaskunst, som kunne gennemføres 
i Glashytten gennem lån af teknisk 
udstyr fra Kondrup Glas. 
Som det fremgår af museets aktivi-
tetsprogram, vil der også i tiden 
fremover være aktiviteter knyttet til
OCEAN, som kalder på glasvenner-
nes opmærksomhed. Rigtig god for-
nøjelse!

Karen Siune 
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Tekst: Jan Kock

Inspireret af naturen

Hempel Glasmuseum viser hvert år 
en stor særudstilling, der præsente-
rer museets besøgende for nye tema-
er enten helt aktuelle eller med en 
historisk dimension. Udstillingerne 
handler ikke altid om glas, men med 
jævne mellemrum ønsker museet at 
arrangere udstillinger, som er med 
til at skabe fokus også på de rige 
samlinger af glas fra antikken til nuti-
den i de faste udstillinger, samlet af 
museets stifter J.C. Hempel omkring 
midten af 1900-tallet.

Dansk og international glaskunst er i 
stor og frodig udvikling i disse år, som 
det kan ses af en lang række udstil-
linger rundt om i verden. Danske 
glaskunstnere har i de senere år fået 
fast fodfæste på den internationale 
glasscene, og Danmark kvitterer ved 
at invitere udenlandske kolleger til at 
udstille i danske museer og gallerier. 
Og her vil Hempel Glasmuseum 
gerne følge med.
I sommeren 2012 afholdtes på 
Bornholm en storstilet biennale 

for moderne glas ‘European Glass 
Context 2012’, som viste det bed-
ste inden for moderne europæisk 
glaskunst. Med hjælp fra bien-
nalens kurator, glaskunstneren 
Susanne Jøker Johnsen har Hempel 
Glasmuseum nu sammensat en 
udstilling med 7 af biennalens kunst-
nere, hvis værker afspejler naturen 
som inspirationskilde. 

De udvalgte værker viser hele 
spektret af teknikker og udtryksfor-
mer, udfoldet af 7 meget forskel-
lige personligheder, som kommer 
fra Slovenien, Danmark, Norge, 
Estland, Irland og Island, men viser 
også, at naturen og det organiske er 

Hempel Glasmuseum viser international glaskunst

Karin Mørch-Bentzen, 
modtager af Hempels Glaspris 2013. 
Foto: Ole Akhøj

“The moment after - Alina”, 
Tanja Pak, Slovenien. 
Foto: Marianne Diers



7

en uudtømmelig kilde til inspiration 
for kunstnerisk virksomhed.
For første gang nogensinde slår 
Hempel Glasmuseum dørene op for 
international og nutidig glaskunst 
i stort format, samlet i en rumlig 
installation, som i sig selv er et eks-

periment. I tilknytning til udstillin-
gen arrangeres foredrag, omvisnin-
ger og aktiviteter for hele familien.

UDSTILLINGENS KUNSTNERE
Lene Bødker (DK) viser en serie blæs-
te cylindre i mættede farver. Hun ar-
bejder med mødet mellem det orga-
niske og et geometrisk formsprog.

Sigrun og Ólöf Einarsdottir (IS), to 
islandske søstre, arbejder sammen 
om at skabe værker, der kombinerer 
deres faglige baggrund inden for 
henholdsvis glas og tekstil. 

Mare Saare (EE) viser sprøde støbte 
værker i pâte de verre teknik, hvor 
systematik møder kaos i fantasifulde 
og poetiske værker.

“Variable Intersections Garnet” af
Maret Sarapu

”Cylinder” af Lene Bødker

Foto: A
nders Sune B

erg

“Defi ning Chaos I” af Mare Saare

www.hempelglasmuseum.dk

Maret Sarapu (EE) viser en serie 
taktile vægpaneler, hvor farvemod-
sætninger mødes, og den geome-
triske dekoration med inspiration 
fra naturen også genspejler islamisk 
ornamentik.

Ingrid Nord (NO) viser et af sine 
poetiske værker ’Ocean’, hvor foto-
grafi kombineres med tredimensio-
nel form.

Eva Walsh (IR) arbejder med mod-
sætninger mellem menneske og na-
tur i værker, der omhandler lys og
mørke/det rationelle og det intuitive.

Tanja Pak (SI) viser sit imponerende 
værk ’The moment after - Alina’, 
hvor store glasdråber regner ned fra 
skyformationer. Værket tager selv-
sagt udgangspunkt i dråben og dens 
flygtighed og formsprog.
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Kreativ plantedag
Sommeren igennem byder Glas-
museet på et hav af aktiviteter for 
voksne og børn. 1. juni inviteres 
hele familien til ”Havesjov for pil-
fingre”. I samarbejde med Syddjurs 
Havekreds og naturvejleder Anita 
Søholm byder museet på kreativ 
plantedag med pottemaling, pileflet 
og spændende blomsterfortællinger. 
Hver deltager får sin egen plante og 
så skal der dekoreres potte, flettes 
pil og hygges, mens Anita Søholm 
fortæller finurlige plantehistorier. 

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Aktiv sommer på
Glasmuseet Ebeltoft

Der er gratis adgang til museet for 
børn under 18 år, men det koster 
25 kr. at deltage i arrangementet. 
Voksne betaler alm. entré.

Havets mad
Grundlovsdag, 5. juni, vil den lif-
ligste duft brede sig fra museets 
have, når fiskemand og kok, Lars 
Hagemann, indtager Glashaven 
med frisk fisk og sit udendørs køk-
ken. Fra kl. 10.30 fortæller han om 
havets spisekammer og om, hvor-
dan man kan bruge fisk og skaldyr 

i maden. Undervejs laver han skøn 
maritim mad under åben himmel, 
som kan købes og nydes i haven. I 
Glascaféen byder Jette Christensen 
ligeledes på lækre maritime retter.

Sommeraktiviteter
Én af sommerens mest populære ak-
tiviteter er sandstøbning i glasværk-
stedet. Sammen med hyttemester 
Pia Nissen og museets hjælpere kan 
børn og voksne sommeren igennem 
lave deres eget personlige feriemin-
de i glas. Det foregår hver onsdag 
fra uge 26-32 og tillige tirsdage i uge 
29, 30, 31. Hele juli er der tirsdag-
torsdag introduktion til udstillinger-
ne to gange dagligt.

Raven Skyriver

Sidste år kunne man opleve Anne Hjernøe i haven. I år kan man hente inspiration og smage 
på havets spisekammer i selskab med fi skemand og kok, Lars Hagemann, som kokkererer i 
haven 5. juni.
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I slutningen af juli besøger ameri-
kanske Raven Skyriver Glasmuseet
for at give en demo i værkstedet (28.
og 29. juli). Raven mestrer det skulp-
turelle glas til fingerspidserne og er 
kendt for at skabe detaljerede og liv-
agtige havdyr i stor skala. Raven har 
blandt andet arbejdet sammen med 
William Morris og har netop afslut-
tet et arbejdsophold på Tacoma 
Museum of Glass, hvor han skabte 
skulpturerne, som kan ses i museets 
OCEAN-udstilling. 

Prøv et snorkeldyk
Søndag 18. august kl. 10 kan man 
få dykkerdrømmen opfyldt og sam-
tidig høre om det spændende liv 
ved kysten helt tæt på. Havbiolog og 
direktør for Naturhistorisk Museum 
i Århus, Bo Skaarup, vil i ord og 
billeder fortælle om havets liv ud 
for Djurslands kyster. Herefter er 

der mulighed 
for et spænd-
ende snorkel-
dyk sammen
med naturvej-

leder Kristian Herget, som kender 
alle de gode historier om livet i 
havet lige udenfor museet. Børn 
under 15 år ifølge med en voksen.
Børn ned til 6 år kan deltage. 

Klassisk koncert
Lørdag 3. august kl. 19.30 er der 
lagt op til en enestående musikalsk
oplevelse med Duo Sigh og Gold-
schmidt - en sprudlende musikalsk 
rejse inspireret af Balkan, Orienten, 
Østeuropa og Carl Nielsen. Det er 
tredje år Glasmueet deltager i festi-
valen „Klassiske koncerter i Djurs 

og Mols“. Billetter kan købes på 
billetten.dk.

Fortællinger om havet
Rækken af fortællinger om livet på 
og i havet fortsætter med Mærsk-
kaptajn, Claus Mehlin, som søndag 
8. september vil fortælle om havet 
som arbejdsplads. 29. september 
fortæller Benno Blæsild om de to 
historiske fregatter ”Jylland” og 
”USS Constitution”, som i OCEAN-
udstillingen optræder side om side
i Thérèse Lahaies installation ”For-
gotten ocean”.

Gyldne dråber
Søndag 14. september sætter Ebel-
toft Drambryggere et festligt punk-
tum for sommerprogrammet, når 
de traditionen tro fortæller om 
drambrygningens ædle kunst og 
giver inspiration til årstidens dram i 
haven. Der vil være mulighed for at 
købe små smagsprøver.

Der tages forbehold for ændringer i 
programmet. Se www.glasmuseet.dk

Chinook, 2012 Raven Skyriver. Foto: Kp Studios

Duo Sigh og Goldschmidt

Bo Skaarup
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Da Michael Bang i 1968 blev ansat
som kunstner på Kastrup-Holme-
gaards Glasværker, var han kun 24 
år, men havde allerede da fået en 
bred og alsidig erfaring inden for det 
at formgive og designe. 

Han havde arbejdet med keramik hos 
Bjørn Wiinblad, lært modellørfaget 
på Den kongelige Porcelænsfabrik 
og fået et par års erfaringer med at 
formgive glas på glashytten i Ekenäs, 

Sverige. Michael blev anbragt på 
glasværkernes afdeling i Odense, 
hvor man havde stor erfaring i at 
blæse belysningsemner og glas 
i alle farver. Det blev til mange 
gode år i Odense. Her følte han sig 
godt tilpas, hvilket bragte ham i det 
kreative hjørne. Blandt det meget 
der blev skabt, skal nævnes serien 
Palet, gjort i en enkel og ukrukket 
formgivning iklædt 70’ernes stærke 
farver. Værkets dygtige glasmagere 
gjorde, at skåle og fade blev udfor-
met med omlagte kanter og pålagte 
segl. En af Michaels stærke sider 
var nemlig, at se på hvilke mulighe-
der, der lå i glasset og at forny og 
genbruge de traditionelle teknikker, 
som glasmagerne anvendte. Inden 
for belysningsglasset skabte han en 
stor fornyelse og designede en per-
lerække af originale lamper. Den 
elegante Etude lampe produceres 
den dag i dag og må betegnes som 
en klassiker. En anden lampe fra de 
år hedder Astronaut og var uhyre 
tidstypisk og svær at blæse. 

Nede på Holmegaard skabte 
Michael gennem årene desuden en 

række af fine drikkeglasservicer og 
andet, som altid fangede tidsånden 
samtidig med, at det umiskendeligt 
var hans egen stil. Et godt eksem-
pel er drikkeglasset Ballet. Ud over 
Michael var der i samme periode 
en lille gruppe af fast tilknyttede 
kunstnere på Holmegaard med Per 

Etude, 1970

Michael Bang, 1980 

Palet, 1970 

Tekst: Jan Kock

Farvel og tak Michael



Lütken i spidsen. Det gav på godt 
og ondt kollegialt med- og modspil.

For Michael var det en vanske-
lig opgave at formgive og designe 
noget nyt. Ofte tvivlede han på sine 
evner og var usikker på, om det nye 
nu var godt nok. Det kunne være en 
overvindelse af de større at gå over 
i hytten og få afprøvet sine ideer. 
Men når det lykkedes, var alt godt.
Undervejs blev der også til unika 
glas og udstillinger, som viser, at 
Michael også var en sand kunstner. 
Michael var aktiv som designer ind-
til sygdom ramte ham for nogle år 
siden. 

I 1985 skrev Michael Bang en artikel 
i Glas & Mennesker om det at desig-
ne. Titlen er: Uden mennesket - intet 
glas. Eller: Glas er vist femininum. 
Et stykke nede er følgende passage: 
”Jeg tror, glas er femininum. Men 
det kræver sin mand at lave glas. 
For arbejdet med glas er også en lidt 
splidagtig proces, hvor man ustand-

selig svinger i en besværlig, men 
også inspirerende pendulfart mel-
lem både at være varmt engagereret 
i processen og så køligt, analytisk 
distancerende til først og fremmest 
sig selv. Hele tiden spejdende efter 
det øjeblik, hvor opgaven og dens 
løsning kommer én i møde, et ska-

belsesøjeblik måske, hvor GLASSET 
pludseligt står der, færdigt, og ligner 
noget man altid har kendt, noget, der
altid har været der.” 

Michael Bang døde den 6. april 
2013 efter lang tids svækkelse og 
sygdom.

Astronaut, 1970

Ballet, 1980 
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Vi går rundt i den centrale del af 
byen og har ellers en bus til rådig-
hed noget af dagen.

Lørdagen skal vi deltage i åbningen 
af Kjell Engmans udstilling dybt nede 
i grundfjeldet ude ved Stenungsund 
vest for Göteborg. Engman er kendt 
for sine fantastiske installationer, 
som man kun kan se frem til, og 
som kun er mulige takket være det 
meget dygtige hold af glasmagere, 
han har til rådighed på Kosta Boda. 
Udstillingen har fået navnet Angels 
City. Det store klipperum er fyldt 
med glaskunst, indsat i en ramme 
af lys og lyd til en totaloplevelse. 
Efter åbningen viser Kjell Engman 
rundt. Senere på eftermiddagen er 
det planen at besøge en privatsam-
ling af moderne glaskunst i nærhe-
den. Derpå skal vi en tur ud i den 
smukke Skærgård, hvor vi skal spise 
aftensmad.

Søndag når vi de dele, som vi ikke 
klarede fredag og skal ellers se på 
byen inden hjemturen påbegyndes. 
En lille sejltur er også med i over-
vejelserne. Men mere om det i det 
endelige program, som udsendes til 
deltagerne.
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Kjell Engmans udstilling: Angels City

Foto: R
oger Fahlén

Værk af Anna Eggerts

Værk af Mia Frankedal

Man forbinder normalt ikke Göte-
borg med glas. Men faktisk har byen 
en gammel tradition for glas, og de 
senere år er der opstået en række 
nye studieglasværksteder, som gør 
det interessant at besøge byen, som 

Tekst: Jan Kock

Glas og kultur i Göteborg 
19. - 22. september 2013

på mange måder er Sveriges port 
mod vest og ud til verden. 
På denne tur skal vi om fredagen 
besøge en række glasværksteder i 
og omkring Göteborg, foruden at vi 
skal besøge et par gallerier, derud-
over er Kunstindustrimuseet med en 
glassamling og måske en forretning 
eller to, hvor der handles med bl.a. 
svensk kunstglas, på tegnebrættet. 

Turen er tilrettelagt i samarbejde 
med vore svenske venner i Göteborg 
Eva Wickström og Majvor Attefors.
Vi skal bo fast på hotel Scandic 
Europa, som ligger meget centralt i 
Göteborg lige ved Centralstationen 
(hovedbanegården), Nordstan og 
den gamle bydel.

Priser
Pris pr. person i dobbeltværelse fra 
Jylland: 3.400 kr. 
Sjælland: 3.225 kr.
Tillæg for enkeltværelse: 1.150 kr.

Tilmelding 
senest den

10. juni



Tidsramme og hvad man gør selv
Afrejse Jylland:
Færgen sejler fra Frederikshavn den 
19. september kl. 14.00 og ankom-
mer til Göteborg kl. 17.25. Færgen 
sejler retur fra Göteborg den 22. 
september kl. 16.00 og ankom-
mer kl. 19.25 til Frederikshavn. 
Færgebilletten er en del af prisen.
Man sørger selv for transporten til 
og fra Frederikshavn. Mere om tider 
desangående senere.

Afrejse Sjælland:
Man sørger selv for transport til og 
fra København. Kan man være i 
Göteborg ca. 18.00 er man frem-
me samtidig med den jyske frak-
tion. Centralstationen ligger lige ved 
hotellet.
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Kjell Engmans udstilling: Angels City

Undertegnede tilmelder sig hermed bindende turen til Göteborg 
den 19. - 22. september 2013:

Kuponen (eller kopi) indsendes til: 
Jan Kock 
Vilhelm Kyhns Allé 2
8270 Højbjerg 
Samtidig er der indbetalt 500 kr. 
pr. person i depositum på konto 
i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 
9360 konto nr. 3085606904. 
Husk at anføre navn og Göteborg-
turen.

Prisen omfatter:
· Overnatning i dobbeltværelse
  inkl. morgenmad 
 (tillæg for enkeltværelse)
· Bustransport fredag og lørdag
· Frokost og middag torsdag 
 og fredag 
· For jyske deltagere er færge-
 billetten Frederikshavn-Göteborg
  inkluderet i prisen.

Ønsker afrejse fra (kryds af):
  Sjælland
 Jylland

Navn 1

Navn 2

Adresse

Gade

Postnummer    By

Underskrift

TILMELDINGSKUPON TIL GÖTEBORGTUREN

Tilmelding 
senest den

10. juni

Tilmelding sker ved følgende to
handlinger
1: at indbetale et depositum pr.
person på kr. 500 på konto i 
Sparekassen Kronjylland reg. nr. 
9360 konto nr. 3085606904. HUSK 
at anføre navn og at mærke indbeta-
lingen Göteborg-turen.
2: samtidig at indsende nedenståen-
de kupon (eller kopi af denne) senest 
10. juni til: Jan Kock, Vilhelm Kyhns 
Allé 2, 8270 Højbjerg.

Turen gennemføres ved minimum 
30 deltagere. 
Er der spørgsmål, er man velkom-
men til at kontakte undertegnede på 
mail: kock_jan@hotmail.com

På gensyn Jan Kock



Benno Blæsild will talk about two frigates: Jylland 
and USS Constitution, featured in Thérèse Lahaie’s 
installation.
On 14 September Ebeltoft Drambryggere will talk 
about akvavit and herbs, with small samples on 
sale. See www.glasmuseet.dk

Page 10 Paying last respects to Michael Bang
When Michael Bang, aged 24, started his career at 
the Kastrup Holmegaaard Glassworks, he had al-
ready gathered experience as a designer in ceram-
ics and worked with glass in Sweden. He was sent 
to the Odense department, where he spent many 
good years. Among his notable creations was the 
Palet series in bright 1970s colours, and several 
original lamps, including Astronaut, which was 
highly typical of the period, and Étude, a classic 
still produced today. Another member of the de-
signer group at Holmegaard was Per Lütken.

Michael Bang did not always trust his own ca-
pabilities, and it often cost great effort to create 
anything new that satisfi ed him. But when he 
succeeded, everything was fi ne. He also created 
unique pieces, revealing himself as a true artist. He 
remained active as a designer until he was stopped 
by illness.
He wrote about his work, saying he believed glass 
was feminine, but it is a man’s job to make any-
thing of glass. He was always torn between pas-
sionate involvement in the process and cool analy-
sis, especially of himself. Success was when the 
glass suddenly stood there like something he had 
always known, as if it had been there all the time.

Michael Bang died on 6 April after a long illness.

Page 12  Visit to Gothenburg 
 19 – 22 September 2013 
Gothenburg is not normally associated with glass, 
but in fact it has glassmaking traditions, and more 
recently, several studios have opened. Jan Kock 
plans to take a party to visit workshops and gal-
leries in the area, and the glass collection at the 
Museum of Arts and Crafts. On the Saturday they 
will attend the opening of Kjell Engman’s exhibi-
tion Angels City in a cavern near Stenungsund, 
west of Gothenburg, and Kjell Engman will show 
the guests round. The visit will be arranged jointly 
with Swedish friends Eva Wickström and Majvor 
Attefors. Booking is by payment not later than 10 
June to Jan Kock, who will provide further details.

Winners of the Glass Lottery are listed, with pic-
tures of the pieces they won and the names of the 
artists who made them.

Page 2 The new Chairman, Karen Siune writes:
It’s not quite all change, but since the last number 
of Glasposten Mogens Kålbye has resigned from 
the Committee after years of dedicated effort for 
the Friends of the Glasmuseum, and the new Di-
rector of the Museum, Dan Mølgaard, has taken 
over from Dagmar Brendstrup. The Chairman 
expresses warm thanks to Dagmar and Mogens 
Kålbye and wishes them well, and welcomes Dan 
Mølgaard.
As the new Chairman, Karen Siune plans to con-
tinue along the lines drawn up by Mogens Kålbye. 
She hopes for what she calls social expansion, 
asking members to invite others who have not yet 
joined to become Friends of the Glasmuseum.

Page 4  Friends’ weekend 24-26 March
At a special weekend arranged for Friends of the 
Glasmuseum the OCEAN exhibition really came 
alive, showing as it does many aspects of the 
oceans interpreted by international artists. Some of 
the artists talked about their work, and in the work-
shop Katherine Grey made the piece shown in the 
picture. Mark Elliott helped his audience to create 
a sea creature, and several visitors tried working 
with lamp glass using equipment lent by Kondrup 
Glas. The museum’s programme for the summer 
includes other activities which will be of interest 
to Friends of the Glasmuseum.

Page 5  Dan Mølgaard
In recent years the Glasmuseum’s profi le has be-
come even stronger, the building has been extend-
ed, and its fi nances are sound, so Dan Mølgaard 
took over a very well run museum from Dagmar 
Brendstrup on 1 April. He comes to the Glasmu-
seum from Kongegården, a centre for arts and mu-
sic in Korsør, and has previously held positions at 
the Arken art museum, Grønbech’s Gård on Born-
holm, where the Bornholm glass world was well 
represented, and the Folk High School at Thorsted-
lund, which focused on the arts. While the mu-
seum is sure to benefi t from his extensive practical 
experience, he faces a challenge as he follows in 
the footsteps of those who have made the museum 
what it is. Studio glass has come of age and is 
constantly changing, and the network created by 
Finn Lynggaard must be maintained and extended. 
Many artists of Finn Lynggaard’s generation see 
the museum as something very special, but it will 

be an important task to fi re the enthusiasm of new 
generations and draw their attention to Ebeltoft. 
The Friends of the Glasmuseum look forward to 
supporting Dan Mølgaard in his work.

Page 6  Inspiration from nature at 
 the Hempel Glasmuseum 
The museum’s annual exhibition is not always 
centred on glass, but themed exhibitions are regu-
larly arranged to highlight the Hempel collections. 
Danish glass is in a period of growth and can be 
seen around the world, while in return colleagues 
from abroad are invited to exhibit in Danish muse-
ums and galleries, including the Hempel museum. 
With the help of Susanne Jøker Johnsen, curator 
of the Bornholm Biennale in 2012, the Hempel 
Glasmuseum has set up an exhibition of work by 
seven artists whose work was seen at the Bien-
nale, showing seven very different personalities 
and forms of expression. This is the fi rst time the 
museum has shown international contemporary 
glass in large format, forming a single installation, 
as an experiment in itself. Talks, guided tours and 
activities are being arranged in connection with 
the exhibition. 
The artists are: Lene Bødker, DK; Tan-
ja Pak, SI; Mare Saare, EE; Maret Sarapu, EE; Ingrid 
Nord, NO; Sigrun and Ólöf Einarsdottir, IS, and 
Eva Walsh, IR.

Page 8  Plenty of summer activities are   
 planned for children and adults.
1 June: Garden fun for fi ddle-fi ngers – painting 
pots, basketwork and stories about plants.
5 June: Fish enthusiast Lars Hageman will cook 
with fi sh and shellfi sh in the garden, and ‘all the 
best from the sea’ will also be served n the Glas-
café.
Sand-casting in the workshop is always popular, 
and workshop foreman Pia Nissen will help visi-
tors make their own glass souvenirs on Wednes-
days from 26 June to 7 August and Tuesdays 16, 
23 and 30 July.
Raven Skyriver will give demonstrations in the 
workshop on 28 and 29 July.
On Sunday 18 August marine biologist Bo Skaarup 
from the Natural History Museum in Aarhus will 
give an illustrated talk on marine life. Children 
over 6 years old and adults can go snorkelling af-
terwards.
On 3 August Duo Singh and Goldschmidt will give 
a concert of music ranging from Middle Eastern 
and Balkan to Carl Nielsen and their own com-
positions.
On 8 September Captain Claus Mehlin from Mae-
rsk will talk about life at sea, and on 29 September 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Glasposten udkommer 
4 gange årligt

Glasmuseets Venner
www.glasmuseetsvenner.dk
mail@glasmuseetsvenner.dk

Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren 
eller formanden.

ØSTDANMARK GRUPPEN 
Grete og Thomas Skousen 
Hanne Werner
Inge Olsen
Lise Aastrup
Pavla Rossini
Finn Sibo og Käthe Schjerbeck
Susette Westergaard og Morten Ledet

BANKKONTONUMMER
Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31 
Sparekassen Kronjylland, Reg.nr.: 9360, 
konto: 3085606904 eller indbetalingskort 
i receptionen på Glasmuseet.
Udland: IBAN: dk259360 3085606904
 BIC: KRONDK22

ÅRLIGT KONTINGENT
Personligt medlemskab  . . . . .  kr.  300,- 
Ægtepar/samlever medl.  . . . .  kr.  425,- 
Eksklusivt medlemskab . . . . . .  kr. 1.800,- 
Glaslotteri pr. år . . . . . . . . . . . . . .  kr. 400,- 

- at melde adresseforandring så du
fortsat modtager Glasposten! 
Det samme gælder din e-mail-adresse. 
Hvis du endnu ikke modtager vores 
nyhedsmail eller har fået en ny mail-
adresse, så fremsend den venligst til 
sekretæren: jbech@privat.dk, så du kan 
være på forkant med, hvad der sker i 
venneforeningen.

HUSK · HUSK · HUSK



 

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

GLASCAFÉEN

Tirsdag - søndag ............................ kl. 11-17
Juli & august:
Alle dage ...................................... kl. 11-22
Brunch hver dag ............................. kl. 11-14

* Aftenåbent i weekender for forudbestil-
linger ved min. 10 personer, bestilling 
torsdag inden kl. 14.00.
For bordbestilling kontakt Glascaféen på 
tlf.: 8634 1818 eller 2142 1186.

LØRDAG 1. JUNI KL. 10-15
“Havesjov for pilfi ngre”
Kreativ havedag for hele familien. 
Kr. 25,- + entré til museet (børn u. 18 år: 
gratis entré)

SØNDAG 2. JUNI KL. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

SØNDAG 5. JUNI KL. 10.30
“Havets mad” 
v/ fi skemand og kok Lars Hagemann 
og Jette Christensen, Glascaféen.

26/6, 3/7, 10/7, 16/7, 17/7, 23/7, 24/7, 
30/7, 31/7, 7/8 kl. 10-13 & 14-17
Støbning i værkstedet.
Kr. 75,- + entré til museet (børn u. 18 år: 
gratis entré)

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

SØNDAG 28. & MANDAG 29. JULI KL. 10
Demo i værkstedet v/ Raven Skyriver (USA).

HELE JULI TIRSDAG-TORSDAG KL. 11 & 13
Intro til udstillingerne.

LØRDAG 3. AUGUST KL. 19.30
Klassisk koncert med Duo Sigh og Gold-
schmidt. 
Pris: kr. 120,- 
Billetter kan købes på billetten.dk eller 
Turistkontoret telefon: 8634 1400

SØNDAG 4. AUGUST KL. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

AKTIVITETER

SØNDAG 18. AUGUST KL. 14
”Havet tæt på”
v/ Bo Skaarup med efterfølgende 
snorkeldyk v/ Kristian Herget. 
For voksne og børn ned til 6 år. 

SØNDAG 1. SEPTEMBER KL. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.

SØNDAG 8. SEPTEMBER KL. 14
”Havet som arbejdsplads” 
v/ Mærsk-kaptajn, Claus Mehlin.

SØNDAG 14. SEPTEMBER KL. 11-16
Mød Ebeltoft Drambryggere i haven.

SØNDAG 29. SEPTEMBER KL. 14
”To fregatter - Jylland og Constition”
 v/ Benno Blæsild, direktør Fregatten 
Jylland.

Aktiviteterne foregår på Glasmuseet 
Ebeltoft og er gratis efter betalt entré 
til museet, hvis ikke andet er anført. 
Der tages forbehold for ændringer i pro-
grammet. Se www.glasmuseet.dk. 

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

DEN PERMANENTE
Museets og Studioglassets historie 
fortalt gennem værker fra samlingen.

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


