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Sommer i Danmark
Sommeroplevelser
I år har sommeren været til søs på det gode
skib ”Otium” og paradoksalt nok med 6
børnebørn som skiftende gaster. Anduvning af hele 16 havne i Øst- og Syddanmark samt Fyn. Udover dejlig sejlads,
masser af naturoplevelser og godt samvær
gik min nysgerrighed på, hvad der nu blev
eksponeret af kunst og kunsthåndværk i de
store og små byer.
Og det var ikke vanskeligt, for enhver by
eller ø med respekt for sig selv har masser
af mere eller mindre interessante udstillinger og gallerier i sommerlandet. ”Kunst på
kajen” i Sønderborg, ”Kilometer af kunst” i
Gråsten, ”Sommergalleri i Svendborg” eller
”Pakhuset” i Assens osv.
Malerier, keramik, bronzer og tekstiler,
unikt kunsthåndværk fra fjernere egne,
sten og smykker, MEN… absolut ingen
glaskunst!
Det syntes ærgerligt, at vore mange fine
glaskunstnere ikke er synlige i disse arrangerede udstillinger, hvor der helt klart, ikke
blot kommer ”Turist-danmark”, men også
interesserede og købedygtige danske og
udenlandske gæster.
Selvfølgelig kan man opsøge de enkelte
glaskunstnere i deres glashytter, men netop sommerens udstillinger kunne være
en god eksponering af fin glaskunst til et
bredere publikum.
Som beskrevet i Venneforeningens langtidsplan, er der i samarbejde med Glasmuseet i Ebeltoft og lokale kunstnere, ved at
blive planlagt ”Glasdage” i sommerperioden 2009 i Ebeltoft. Der satses på et arrangement med udstillinger, arrangementer
og demonstrationer af høj kvalitet, der både
vil kunne tilfredsstille kendere og samlere,
samt give et bredere publikum oplevelser
og interesse for glas og glaskunst.
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Den store årlige glastur
I sidste nummer af ”Glasposten” blev der
indbudt til at deltage i den årlige store glastur, der dette år går til Glasriket i Skåne og
Glasbiennalen på Bornholm.
Når dette nummer af ”Glasposten” udkommer, er der således kun 8 dage til, at ca. 50
glasvenner kan se frem til 5 oplevelsesrige
dage i Sverige og på Bornholm.
Jan Kock har med vanlig indsigt og gode
kontakter arrangeret en tur med besøg i 4
svenske glashytter, museer og glasværksteder på Bornholm, samt ikke mindst deltagelse i åbning af biennalen og deltagelse i
festarrangementer i den forbindelse. Rigtig
god tur. Det bliver spændende at høre nyt!
Frivillige hjælpere på Glasmuseet
Det har været nævnt flere gange før, og
vi skal nok gå nye veje for at finde nye
frivillige til reception og butikker på Glasmuseet. Men vi prøver alligevel endnu engang ad denne kanal at appellere til den
modne m/k, der kunne tænke sig at give en
hånd med en formiddag eller eftermiddag
om ugen eller hver 2. uge, som man har
lyst til.
God introduktion, godt samvær med ansatte og andre frivillige hjælpere og et
væld af gode oplevelser med danske og
udenlandske gæster - det er hvad man får!
Første generation af frivillige hjælpere har
nået skelsår og alder, og der er hårdt brug
for nye kræfter. Kontakt Venneforeningens
sekretær Jørn Bech eller museet direkte.
Arrangementer
Siden sidst har der været gennemført en
velbesøgt og succesfuld glastur til det
Midtjyske. Turen er nærmere beskrevet
inde i bladet.
Også den Sjællandske aktivitetsgruppe har
haft indbudt til to arrangementer her i forsommeren.

Der kunne have været flere medlemmer,
der deltog, men gruppen har ikke mistet
modet og barsler snart med 2 nye besøg/
udflugter til bl.a. Hebsgaard og Holmegård. Hold øje med indbydelserne og husk
at arrangementerne ikke kun er for østdanske medlemmer, men for alle.
Glasmuseets nyskabelse med aftenåbent
den første onsdag i måneden har været en
succes. Aftenerne har været krydret med
et arrangement med musik, inspiration om
glas o. lign.. Venneforeningen er medarrangør og har bl.a. bidraget med en aften
med ”ølglas og ølsmagning”. En aften, der
i oktober vil blive fulgt op med en tilsvarende: ”Vinglas og vinsmagning”.
Allerede nu kan det annonceres, at der i
forbindelse med generalforsamlingen i marts
2009 vil blive afholdt en glasweekend i
Ebeltoft, med udstilling, glashyttebesøg,
demonstrationer og forventelig et hyggeligt
samvær over en god middag.
Nye medlemmer
Vi vil så gerne være flere medlemmer af
Glasmuseets venner. Flere medlemmer
- flere muligheder og flere, der får gode
oplevelser med glas.
Første tiltag, der blev lanceret i sidste nummer af ”Glasposten”: ”Appel til medlemmerne” gav ikke den store respons. Nok en
ca. 20 nye medlemmer og det var jo ikke
mange. Altså en stadig opfordring til at
medlemmerne kigger sig omkring i venneog familiekredsen. Bestyrelsen vil tage fat
på nye muligheder for at tiltrække nye
medlemmer.
Fortsat god sommer
- også med glas!

Med venlig hilsen
Mogens Kaalbye
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Glassmedjens bidrag til
udviklingen af Hundested Havn

Forside: ”Isbjerge og paraphernalia nr. 154”
af Peter Bremers · Foto: Paul Niessen
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Tag op og se Glassmedjens nye hus
og nyd omgivelserne.
Allerede i 2005 fandt Nanna Backhaus og Andrew Brown Hundested
havn som et attraktivt sted at opbygge et nyt glasværksted. I 2006 ansøgte de så Miljø, Plan- og Teknikudvalget i den daværende Hundested
kommune om tilladelse til at opføre
et Glasværksted på Hundested havn.
Ansøgningen blev modtaget med
åbne arme og et sådant værksted
blev betragtet som et trækplaster i
forbindelse med kommunens planer
om at udvikle havnen. Dette resulterede i, at kommunen udarbejdede
en lokalplan for udvikling af havnen.
Glassmedjen indgik således som et
vigtigt element i kommunens lokalplan for havnen, idet det var forventningen, at Glassmedjen kunne være

med til at skabe nyt liv og aktivitet
på havnen.
Er det så lykkedes? På nuværende
tidspunkt er der et micro-bryghus
Helsnæs Bryggeri under opførelse
med tilhørende serveringsfaciliteter.
Endvidere er der etableret et Havnens Aktivitetshus (en slags museum
for Hundested havn) og der skal
opføres en ny bygning tilsvarende
Glassmedjens hus, som skal huse
galleri og restaurant. Der er endvidere etableret et samarbejde om
arrangementer mellem de forskellige
virksomheder, der ligger i Hundested
havn. Bl.a. har der været afholdt et
kunsthåndværkermarked med ca.
100 udstillere. Målsætningen er at
skabe 1 godt arrangement pr. uge.
Det er interessant at et glasværksted
kan igangsætte en sådan udvikling.
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Tekst og foto: Thomas Skousen

Den nye ”Glassmedjen”
Den 22. december 2007 lukkede
Nanna Backhaus og Andrew Brown
Glassmedjen i Kregme efter et stort
kombineret jule- og flytteudsalg.
Den gamle smedje i Kregme havde
da været drevet som glasværksted i
14 år. Ønsket om mere plads samt et
bedre udenomsmiljø end vejkrydset
i Kregme har været nogle af drivkræfterne.

Påskelørdag den 22. marts 2008 åbnede
den nye Glassmedje i Hundested havn

Et multifunktionelt hus
Det nye hus, som har en fin beliggenhed yderst på havnen, er planlagt
som et multifunktionelt kulturhus.
Planlægningen af huset er foregået
over en årrække af Nanna, Andrew
samt Nannas far Per Backhaus, som
er arkitekt.
Huset, som er på 540 m2, indeholder glasværksted, sliberi, lagerfaciliteter, kontor m.v. samt et stort gennemgående showroom med pano-
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ramaudsigt til havnen i stueetagen.
Lokalerne på 1. sal er dels lejet ud
til et galleri dels anvendt som møde
og selskabslokaler kaldet Udsigten
– med et fint vue over hav og havn.
I selve glasværkstedet kan der skydes ståldøre for ovnene således at
rummet også kan anvendes til andre
formål. Arkitekten, der selv er klassisk musiker, har sikret at rummet er
velegnet til fx musik. Der er afholdt
en koncert med klassisk guitar-spil i
løbet af sommeren for ca. 100 deltagere og der er planer om at fortsætte
sådanne aktiviteter.
Kunderne
Siden åbningen i marts har der
været megen omtale af Glassmedjen
i lokale medier, og man er næsten
blevet væltet omkuld af interessen.

Der kommer ca. 200 personer dagligt i huset, hvilket er meget mere
end i Kregme, hvor man nogle dage
oplevede kun at få besøg af postbudet!
Nanna og Andrew har oplevet at
kundekredsen nu udover de lokale
og de gamle erhvervskunder omfatter hele nordkysten og ligeledes Nykøbing/Rørvig området. De mange
aktiviteter på havnen tiltrækker folk
og passer godt til den oplevelseskultur som efterspørges nu. Det vil
vise sig, om en del af denne effekt
er ren og skær nyhedsinteresse.
Afsætningen er også god, produktionen halter lidt bagefter, hvilket
opfattes som lidt af et luksusproblem.
Glassmedjens showroom

ANDREW
JASON
BROWN
Født 1968, England
Selvstændig, glasmager, designer

Glassmedjens værksted

Produktionen
Glassmedjens produktion omfatter i
store træk tre grupper:
• Større unika ca. 40%
(fx Pasterelli vaser og skåle)
• Lamper ca. 30%
• Små serier af mindre ting som
glas, skåle, lysestager m.v. 30%

Lampeproduktionen er et af specialerne. Her arbejder Glassmedjen
sammen med mange kunder,
som ønsker sig en lampe med en
unika eller næsten unikaskærm.
Lampeskærmene kan variere i farver, mønstre, form og størrelse.
Glassmedjen udfører derfor mange bestillingsopgaver på lamper.
Firmaet Scan Studio i Middelfart
laver de elektriske og mekaniske
dele, Glassmedjen designer og laver
lampeskærmene.
Det nye hus har i øvrigt gjort en lang
række arbejdsgange lettere og det
kan mærkes på produktionen.

Ledelse
Arbejdsdelingen mellem Nanna og
Andrew har i lang tid været at
Nanna tog sig af glasproduktionen
og Andrew tog sig af byggeri og
efterbehandling af glas (dvs. slibning og polering). De må konstatere
at planlægning og gennemførelse
af byggeriet samt indkøring af det
nye hus har kostet mange kræfter.
Endvidere er Glassmedjen nu vokset
med 2 til 3 personer mere, hvilket
kræver mere ledelsestid og en større
professionalisering af styringen. Fx
anvender Glassmedjen et PR-bureau
til sikre markedsføring og markedsføringsmateriale – tid som ellers ville
være gået fra produktionen.

Uddannelse
• Diploma i Kunst og Design,
Newcastle – Under-Lyme,
England, 1984-87
• BA Hons, 3D Glass Design,
University of Wolverhampton,
England, 1987-90
• The International Glass School,
Stourbridge, England, 1990-91
• Produktionsassistent, L’atelier Du Verre,
Martine Durand Gasselin,
France, 1989-92
Professionel erfaring
Glassmedjen med Nanna Backhaus Brown
i Kregme 1993-2008
• Glassmedjen med Nanna Backhaus Brown
i Hundested havn fra 2008
•

Nanna
Backhaus
Brown
Født 1967, Danmark
Selvstændig, glasmager, designer
Uddannelse
Produktionsassistent Arresø Glashytte,
Frederik Friedrichsen, 1986-89
• Produktionsassistent og partner,
L’atelier Du Verre, Martine Durand,
Gasselin, France, 1989-92
•

Nanna og Andrew håber dog nu på
at der bliver mere tid til at gå ind i
udvikling af nye ting.

Professionel erfaring
Glassmedjen med Andrew Brown
i Kregme 1993-2008
• Glassmedjen med Andrew Brown
i Hundested havn fra 2008
•
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Tekst: Dagmar Brendstrup · Foto: Paul Niessen

antARCTIC - Hollandske
Peter Bremers på Glasmuseet

Nogle kunstnere lader sig inspirere
af det nære, mens andre opsøger det
ukendte, den store uberørte natur.
En sådan kunstner er hollandske
Peter Bremers.
Peter Bremers har blandt andet
været med på ekspeditioner til
Antarktis, Grønland og Spitsbergen,
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hvor han suger dét til sig, som så få
af os oplever: De store vidder,
isbjergenes magiske lys og de
frosne landskaber. Her oplever han
på nært hold de kalejdoskopiske
effekter af lys i og omkring isen.
Undervejs nedfælder han sine tanker og indtryk i sin skitsebog og sit

kamera for siden at omsætte det i
det materiale, han som kunstner har
valgt at udtrykke sig i: Glasset.
Med sine skulpturer vil Peter
Bremers ikke kopiere isbjergene,
men i stedet udtrykke sin respekt for
det under og den storhed, som naturen gang på gang viser mennesket

– på trods af den behandling mennesket ofte udsætter naturen for.

Peter Bremers i Grønland 2006

De skulpturer, der udstilles i Ebeltoft
er støbte skulpturer, som er blevet
til i et samarbejde med tjekkiske
støbemestre.
En gruppe af værkerne kalder
Peter Bremers for Isbjerge og
Paraphernalia, som bl.a. betyder
personlige ejendele og habengut.
Peter Bremers henviser til den fornemmelse, han havde, da han stod
som et lille menneske på et skib
omgivet af isbjerge og stor himmel.

”Isbjerge og paraphernalia nr. 165”

Med udstillingen “antARCTIC” præsenterer Glasmuseet Ebeltoft en
serie skulpturer, men også fotografier og video fra nogle af verdens
mest storslåede områder. Fotografierne er produceret af kunstneren,
mens videoen beskriver arbejdsprocessen. Den umiddelbare oplevelse
af skulpturerne og lysets refleksion i
glasset er i centrum. Men den inviterer samtidig til refleksion over naturens forgængelighed og sårbarhed.
”Isbjerge og paraphernalia nr. 102”

I forbindelse med udstillingen arrangeres i samarbejde med FOF en
foredragsrække. Desuden arrangeres workshops for børn. Se mere på
museets hjemmeside, der løbende
opdateres.
Dagmar Brendstrup
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Nina Lund
Engelsholm Slot

Aksel Øst
ergaard Je
nsen

s værker

Jean-Francoi
s' værksted

Tekst: Birthe Olsen · Foto: Jørn Bech

Heldagsudflugt med Glasmuseets Venner
Hvor heldig kan man være?
På en af de smukkeste sommerdage
startede Glasmuseets Venner i den
årle morgenstund fra Ebeltoft med
opsamling i Århus. 37 deltagere
i dobbeltdækkerbus gennem det
midtjyske højland medens kaffe/te
og rundstykker blev serveret. Målet
var glasværksteder, keramik, skulpturer samt glashøjskole afbrudt af en
kulinarisk frokost.
Første stop var i Hedegaard hos
Aksel Østergaard Jensen, som sikkert mange nikkede genkendende
til. Glaspiben bliver flittigt brugt
med fine resultater, men fremhæves
må nok være glasstøbningen, hvor
Aksel mest udtrykker sig i symbolske
religiøse motiver. I nabobygningen i
det gamle mejeri eller måske bedre kendt som
Insulinfabrik i
1950’erne er
nu omdannet
til keramisk
værksted
i
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Jean-Francois
foran værkstedet

1998, hvor Nina Lund og JeanFrancois Thierion huserer. Efter en
del års ophold i Frankrig bærer
Ninas produktion af ”praktiske”
brugsting, såsom skåle, krus, fade
etc., tydeligt præg af den provencale typiske kulørte og optimistiske
stil. Jean-Francois traf vi desværre
ikke, men imponerende og helt
uforståeligt magter han at fremstille
kæmpestore fade, vaser og krukker,
som synes umulige at håndtere.
Værkstedet var fyldt med enormt
stort værktøjsmateriale og finurligt
konstruerede ”flyttevogne” på hjul.
Måske nogle har stiftet bekendtskab
med hans produktion på KIC-udstillingen i Ridehuset i Århus sidste år.
Næste stop var slottet Engelsholm
med de karakteristiske tårne med
løgkupler; bygget for over 400 år
siden af Tycho Brahes bror Knud
Brahe. Det privatejede Engelsholm
blev i 40’erne højskole for kunst,
kunsthåndværk og musik indtil for
et par år siden af familien Andresen.

Herefter overgik ledelsen til en forstander, men i 2001 var skolen på
fallittens rand. Hjælpende fonde
trådte til med henblik på restaurering og videreførelse af højskolen:
6 mio. fra Real Dania og 5 mio. fra
skovvæsenet. En af glasvennerne
sekretariatsleder Inge Olsen, som
ofte selv deltager i kurser på højskolen, viste os kyndigt og meget
inspirerende rundt i de etablerede døgnåbne værksteder såsom
koldglas, varmglas med plads til 5
glaspustere, sandblæsning m.m.m.
Mange af vore kendte glaskunstnere
uddanner elever - de opretter forretninger og sælger glas og er med til
at støtte nye personer indenfor glas
med henblik på deres levevej. En
præsentation af slottet var der også
tid til: beboelse og kontorer, spisesalen, riddersalen samt fortællingen
om den uundgåelige ”Grå Dame”,
der viser sig af og til samt en sort
hund, der skal fodres hver juleaften,
ellers ryster slottet – jo, dramatikken
hører med…

Her gør det go
dt med en paus
e
og en bid brød
på Hotel Bred
ehus

Besøg ve

d Vibeke

Skov

e
Vores chauffør sørger hel
t…
tiden for at være udhvile

købte efter en avisannonce i 2003.
Det passede os ebeltoftere ganske
godt. ”Kunsthotellet”, som det også
kaldes, har naturligvis en forklaring. Deres motto er: ”Kunsten at
nyde livet”. I hvert hotelværelse er
en bestemt kunstmaler repræsenteret (minigalleri) f.eks. Knud Nielsen,
Albert Bertelsen m.m.fl., som har
dispositionsretten til at benytte
værelset. Gæsterne har så mulighed
for at købe malerierne i receptionen.
I den omgivende have står kæmpeværker af en af Robert Jacobsens
elever, Jens Buhl, som efter et helt
liv som velrenommeret håndskomager i Vejle, kvittede sit hverv og startede et nyt liv som ”jernskulptør”.

Sult og tørst meldte sig og blev løst
til fulde på Hotel Bredehus. Meget
pudsigt blev vi bænkede i Fregatten
Jyllands gamle pavillon, som ejeren
Svenning Ravn og hustru

Sidste stop på programmet var
Tørskind Grusgrav med imponerende værker af Robert Jacobsen
og hans elev Jean Clareboudt. Det
tog næsten pusten fra os, men med
hjemmelavet

dram flot serveret af Jørn Bech,
kom kræfterne igen. I det stærkt
kuperede terræn, hvori de kæmpemæssige kunstværker indgik, var
der den smukkeste udsigt så langt
øjet rakte, blomstrende gyvel, løvog granskov, stråtækte bondegårde, gumlende halvsovende køer i
slugterne, den duftende hyld, som
bredte de svale hænder mod sommermånen, som Johannes V. Jensen
udtrykker det. Hele stemningen på
denne bagende varme sommerdag
var uforglemmelig.
Mange, mange indtryk på nethinden
på kun en enkelt dag, som skulle
fordøjes på tilbageturen gennem
den enestående smukke natur - mest
i tavshed.
Stor tak til arrangørerne - specielt
adresseret til Anna Mary Sieverts og
Jørn Bech - med mange glade glashilsener fra os alle.
BO

SØNDAG DEN 1. JUNI

5 min. spadseretur gennem skoven
ligger ”Søhuset”, hvor glaskunstneren Vibeke Skov har værksted. Ved
indgangen dominerer en kæmpe
væg, nærmest en ”grotte” totalt dækket af farverige mosaikglasstykker
med titlen ”Incarnation” – ensomhedsprocessen – fødsel – tosomheden – legemliggørelse. Et meget
stærkt religiøst motiv. (Det skal lige
tilføjes, at Vibeke Skov er cand.psyk.
tillige). Butikken bugner af farver.
Skåle, ophæng, vaser, fade, buede
fantasifulde skærme osv. Udenfor
kan man slappe af i en liggestol med
udsigt over Engelsholm sø og i baggrunden Bredsten Kirke ligeledes
med løgkuppel på tårnet.
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Tekst: Pia Strandbygaard Frandsen

Glas for alle - formidling på Glasmuseet

Et besøg på Glasmuseet skulle gerne
være en oplivende og oplysende
oplevelse for alle. En oplevelse,
der giver et godt indblik i moderne
glas lige fra ”klassisk” studioglas
fra museets righoldige samling til
spændende særudstillinger og en
levende oplevelse af håndværket i
Glashytten. Museet lægger vægt på
at tilbyde en kvalificeret formidling,
der kan supplere den umiddelbare
oplevelse. For Glasmuseet er det
vigtigt at gøre udstillingerne nærværende og at ”klæde gæsten på”
med oplysninger og fortællinger om
glasset.
Før besøget
Et besøg kan eventuelt begynde på
www.glasmuseet.dk, hvor man
nemt og hurtigt finder information
om aktuelle udstillinger, aktiviteter
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og arrangementer. Her kan man
se, hvornår den hollandske kunstner Peter Bremers holder foredrag
på museet, hvornår museet holder
aftenåbent med vinsmagning og historiefortælling, og hvad der sker for
børn og voksne i efterårsferien. På
hjemmesiden er der også mulighed
for at læse mere om museets samling eller få indblik i de udstillende
kunstneres arbejdsmetoder og fordybe sig i baggrundsstof om udstillingerne.
Som noget nyt findes der på www.
glasmuseet.dk en række korte film
fra museets udstillinger og aktiviteter - se f.eks. hvordan et fad bliver
til på kun fire minutter!
Engagerede fortællinger
Vil man give sig selv og hinanden
en ekstra oplevelse på Glasmuseet,
er en guidet rundvisning en mulighed. Med omkring 150 rundvisninger årligt har museets guider
stor erfaring med at formidle husets
udstillinger og historie til gæster i
alle aldre. Med en guide ved hånden er man sikret en spændende og
engageret fortælling, baseret på stor
viden om glas og glasfremstilling
samt et godt kendskab til museets samling og historie. Foretrækker

Tag et billede med mobilen

man at opleve museet på egen
hånd, findes der supplerende tekster
i udstillingerne.
Aktive oplevelser
Glasmuseet har løbende publikumskonkurrencer i forbindelse med
udstillingerne. Det er en sjov måde
at invitere gæster til at forholde sig
aktivt til udstillingerne. Et aktuelt tiltag er foto-konkurrencen ”Se lyset!”,
hvor museet opfordrer gæsterne til
at fange lysets leg i Bert Frijns’ værker med et kamera eller en mobiltelefon og herefter sende deres bedste
billede til museet. Med konkurrencen håber museet at være med til
at skærpe publikums blik for elementerne i Frijns' kunst: lys, vand
og bevægelse - ved at appellere til
gæsternes fotografiske blik og lyst til
at lege med billeder.

En familie på opdagelse i udstillingerne

i Syddjurs Kommune benytter sig
flittigt at skoletjenestens tilbud om
gratis rundvisning til kommunens
skoler. Bag skolerundvisningerne står museumspædagog Hanne
Thorgaard, som med stor fortælleglæde, indlevelse og humor forstår
at åbne glassets forunderlige verden
for stor som lille. Hanne Thorgaard
arrangerer også workshops for børn

Familier med børn benytter sig
gerne af muligheden for at gå på
opdagelse i udstillingerne med et
spørgeark i hånden. De ledes gennem samtlige udstillinger og skal
undervejs besvare spørgsmål om de
udstillede værker. En sjov udfordring
for alle aldre, som giver anledning
til mange gode, fælles diskussioner
og iagttagelser undervejs. Populær
er også museet tegnekonkurrence,
som hver måned resulterer i mange
flotte tegninger af museets værker.

Workshop med Hanne Thorgaard

Skoletjeneste
Skoletjenesten er et af museets
andre tilbud. I løbet af skoleåret
får museet besøg af skoleklasser
fra hele landet, men især skolerne

i forbindelse med museets udstillinger. I efterårsferien inviterer hun
bl.a. børn i alderen 6-12 år til at eksperimentere med lys, vand, farve og
glas i ”Hannes eksperimentarium”.

Hanne Thorgaard viser rundt

På www.glasmuseet.dk kan lærere
og elever finde inspiration til at inddrage museets udstillinger i undervisningen og museets skoletjeneste inviterer løbende kommunens
skoler til at bruge museet aktivt. I
foråret havde skolerne mulighed for
at bidrage med deres egen udstilling som et supplement til museets
italienske særudstilling ”Erindringer
i glas”. Elevudstillingen med titlen
”Minder på glas” bestod af syltekrukker, der indeholdt genstande,
som tilhørte ældre mennesker – en
morfar eller en oldemor – og hvis
historie blev fortalt af børnene på
skrift og i ord. Udstillingen begejstrede også museets øvrige gæster
med deres finurlige fortællinger om
henkogte blommer fra 1932, et stykke sæbe, der vidnede om, hvordan
man i gamle dage var seks børn om
at dele ét bad, en stump tørv, et par
tænder, en sølvske og meget, meget
mere.
På www.glasmuseet.dk er der meget
mere om skoletjenesten og museets
øvrige aktiviteter.

Fra elevudstillingen
”Minder
på glas”

Pia Strandbygaard Frandsen
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Tekst: Hans-Georg Nielsen · Foto: Christianskirkens menighedsråd

Og da blev værket fuldbragt
Christianskirken har med en gigantisk Nørgård-mosaik fået tilført en
sidste, kunstnerisk dimension.

”Manna fra himlen”, ”Moses med tavlerne”,
”Adam og Eva” og ”Himmelfart”.

Udsnit af ”Den barmhjertige samaritan”
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Christianskirken er fra 1972 og ligger
i Fredericias nordlige bydel. Sognet
omfatter 9.100 sjæle, og i 2001
besluttede man at færdiggøre kirken
og tilføre en kunstnerisk dimension.
Man syntes, at der manglede noget,
og samtidigt kunne man så løse de
ubehagelige blændingsproblemer
fra kirkens vinduer én gang for alle.
Man nedsatte et bygge- og kunstudvalg, som efter drøftelse kontaktede professor, billedhugger Bjørn
Nørgaard, og et år senere godkendtes et oplæg fra Bjørn Nørgaard af
alle relevante instanser.
Det er der nu kommet et hovedværk
i dansk kirkekunst ud af; et værk,
som vil kunne vække international

opmærksomhed. Det er man enige
om i Fredericia. Og der er noget
om det.
Der siges og der skrives meget om
den kunstneriske proces; om de
overvejelser, som Bjørn Nørgaard
har gjort sig, men denne korte artikel fokuserer på den håndværksmæssige side af projektet.
Bjørn Nørgaards direkte samarbejdspartner var glarmester Per
Steen Hebsgaard, men også tidligere laugsoldermand Kurt Spindler
har som lokal glarmester været dybt
involveret i projektet.
32 mosaikker
Mosaikken består af 32 glasmosaikruder, hvoraf 24 er figurative. Hver
rude består af mellem 250 og 350
stykker mundblæst glas. Glasset
blev herefter delvist sandblæst henholdsvis bemalet og brændt.
Sandblæsning og bemaling skal ses
som supplerende effekter, idet værkets helhedsindtryk skabes af farverne i glasset.
Endelig blev glassene samlet med
bly i forskellig bredde på Per Hebsgaards værksted ved Præstø. Tidligere laugsoldermand Kurt Spindler
er særdeles tilfreds med den høje
håndværkmæssige kvalitet i kollega

”Johannes Døberen”

”Jonas og hvalen”

Per Hebsgaards blyarbejde. Det 21
meter høje vinduesparti er udført
med en forsatsløsning på den indvendige side. Udvendigt monteredes
trærammer med energiruder leveret
af Pilkington og monteret af Spindlers
Glasindustri. Disse ruder består udvendigt af beskyttende lamineret glas
og indvendigt af energiglas.
Efter samling med bly blev mosaikruderne kittet og indsat i en indre
stålramme og derefter hængslet på

Hans-Georg Nielsen er direktør for Glarmesterlauget og redaktør af bladet GLAS.
Se hjemmesiden: www.glarmesterlauget.dk

en ydre stålramme indvendigt monteret op mod trærammen. Stålrammerne er udført af den lokale
maskinfabrik L. Østergaard.
Alle deltagere i projektet bekræfter
samstemmende, at samarbejdet mellem de enkelte håndværkere, kunstneren og bygherrens folk er forløbet
eksemplarisk. Nogen har den teori,
at det forhold, at der er arbejdet i en
kirke, har haft en vis betydning. Der
har været mange problemer, men
de er alle blevet løst.
Der var bekymring for varmeforholdene på grund af de nye ruder. Det
er løst ved valget af glasset til termoruderne. Også forringelse af akustikken som følge af de hårde glasflader
frygtedes. Dette løstes af tømreren
med lyddæmpende materialer.
Et selvstændigt mål var belysning af
mosaikken efter mørkets frembrud.
Dette løstes ved, at lyskilden blev
monteret i en rille i murværket
mellem trærammen og stålrammen.
Resultatet bør vurderes ved et besøg
af kirken efter mørkets frembrud.
Resultatet er samlet i en kirke, hvor
midlertidige træplader mod lyset er
erstattet af et glaskunstværk af høj
karat. Søndag den 30. december
2007 indviede Dronning Margrethe
og Prins Henrik i forbindelse med
en festgudstjeneste den ”nye”

Artiklen har første gang været bragt i
GLAS Glarmestertidender nr. 1 2008

Den store glasmosaik over alteret af Bjørn Nørgaard

Christianskirke i Fredericia med de
provokerende flotte glasmosaikker,
markant samlende motiver fra såvel
det gamle som det nye testamente,
som nu forbinder kirkerummet med
omverdenen.

At der samtidigt - som vigtige elementer af det samlede værk - tillige indviedes to store sølvlysestager
udført i Italien og et nyt guldbelagt
broncerelief til alteret nævnes blot
for fuldstændighedens skyld.
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Leader
On holiday touring Denmark’s coasts, the
Chairman writes, he found galleries and exhibitions of art everywhere, but did not see any
glass. While glass artists can be visited in their
own workshops, they could reach a wider audience by taking part in summer exhibitions. The
Glasmuseum is planning to run Glass Days in
summer 2009 in collaboration with local artists
to stimulate interest in glass.
The Chairman wishes bon voyage to those who
will soon depart on the annual glass journey to
Sweden and Bornholm.
He appeals once again for volunteers to work in
the shops and reception at the Glasmuseum, as
the first generation of volunteers are withdrawing
and more help is needed.
He mentions the successful arrangements held,
and that the Eastern group on Zealand hope
more members will come on planned visits to
Per Hebsgaard and Holmegaard. The monthly
Wednesday evening events at the Glasmuseum
have proved popular, and more will follow.
A glass weekend will be held in connection
with the AGM in March 2009, with visits, glass
demonstrations and a good dinner in pleasant
company.
The appeal for members to recruit others to join
the Friends of the Glasmuseum did not draw a
strong response. The Committee repeats it and is
looking for new ways to attract more members.
The Chairman closes with good wishes for the
rest of the summer.
Page 3 Glass workshop revives an old harbour
Nanna Backhaus and Andrew Brown decided in
2005 that Hundested Harbour would be a good
site for a workshop. Their planning application
was welcomed as a potential attraction in developing the harbour area, where other galleries
and a restaurant are now being built to form an
exciting cultural milieu.
Page 4 Glass workshop
The ‘Glass Smithy’ in Kregme closed in December
2007, to open in Hundested at Easter. The
540m2 building contains workshops, an office
and showroom on two storeys, with fine views
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of the harbour. Nanna’s father, the architect Per
Backhaus, is himself a musician, and ensured that
the glass studio can also serve as a concert venue
with the ovens concealed.
Besides other activities in the harbour area, the
strong interest of the local press has attracted
hundreds of visitors in contrast with the quiet at
Kregme. The studio produces three categories
of products: unique objects, lamps and series of
smaller items. The fittings for the lamps are supplied by Scan Studio of Middelfart. With more
staff, more time has to be spent on management,
but marketing has been outsourced, and Nanna
and Andrew hope eventually to have more time
to develop new ideas.
Pages 6
Peter Bremers
Peter Bremers has sought inspiration in the icy
remoteness of polar scenery on expeditions
to Antarctica, Greenland and Spitsbergen. He
sketches and takes photos of the light and the
ice, and transforms his impressions in glass.
He has collaborated with Czech craftsmen to
cast the works to be shown in Ebeltoft, together
with photos taken by the artist and videos, in
an exhibition entitled antARCTIC. He expresses
the contrast of a tiny human figure with an
overwhelming environment, and reflects on the
vulnerability behind its magnificence.
Pages 8
A day trip where luck smiled
After an early start, a party of Friends of the
Glasmuseum set off in lovely weather to see glass
workshops, ceramics and sculpture and visit a
glass school, with a delicious lunch on the way.
Many recognised Aksel Østergaard Jensen at the
first port of call. He expresses himself in religious
and symbolic motifs in blown and cast glass.
Nearby, in a former dairy and insulin factory, is
Nina Lund and Jean-François Thierion’s ceramics
workshop. Nina’s bowls, mugs and dishes are
clearly influenced by the culture of Provence,
while objects made by Jean François appear too
large to handle!
The distinctive Engelsholm Castle is now a
school of arts and crafts. The party were shown
round the workshops, available round the clock
for cold glass, hot glass, and sandblasting etc.
where glass artists pass on skills to pupils. There
was also time to see the castle and hear about
its ghosts...
Vibeke Skov’s workshop is nearby, dominated by
a mosaic entitled Incarnation, and her shop was

alive with colour. Lunch was served at the ‘Art
Hotel’, where each room is a miniature gallery
for an artist whose work is for sale. The garden
is adorned with sculptures. The group were quite
overwhelmed at their final stop at Tørskind, a
former gravel pit with impressive sculptures by
Robert Jacobsen and Jean Clareboudt against a
wonderful view of the countryside in the summer sun.
Pages 10
Glass for everyone
The Glasmuseum attaches great importance
to the way modern glass is presented to visitors, providing information and adding an extra
dimension to the experience of each visit.
Details can be found at www.glasmuseet.dk
and it is now possible to see short films about
museum events and activities.
The museum's experienced guides tell fascinating stories about the collection and exhibitions,
and visitors of all ages are invited to take part in
different activities. One of these was a series of
‘Memories in glass’, objects in jars representing
tales told by older people, written down and
illustrated by children. The monthly drawing contest is particularly popular. There is also a school
service and special programmes in the holidays.
See more details on www.glasmuseet.dk
Pages 12
New windows complete a church
Bjørn Nørgaard’s new windows for Christianskirken in Fredericia, built in 1972, are a major
contribution to Danish church art. The design
was executed at Per Steen Hebsgaard’s workshop, and the former master of the local guild,
Kurt Spindler, also collaborated. There are 32
panes, 24 of them figurative, and each consists
of 250 - 350 pieces of hand-blown glass, some
sandblasted or enamelled and fired. They are set
in lead cames to form motifs from the Old and
New Testaments. Outside the coloured windows
there are double-glazed panes with protective
laminated layers outside low-energy panes. The
coloured panes are mounted in steel frames set
in wood frames, with lighting between them to
illuminate the windows after dark. The windows
solve the problem of glare, and the construction
in steel and wood takes into consideration the
questions of heating and acoustics in the church.
This impressive work of art was dedicated at a
festival service in the presence of HM Queen
Margrethe II and HM Prince Henrik on 30
December 2007.
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GLASMUSEET EBELTOFT OG GLASMUSEETS VENNER
AKTIVITETER

UDSTILLINGER

ARRANGEMENTER

ALLE DAGE I EFTERÅRSFERIEN
Kl. 10.00 - 17.00
SKATTEJAGT
Gratis efter betalt entré til museet

ERINDRINGER I GLAS
Ældres erindringer omsat til
glasprojekt på italiensk glasskole
15. marts - 1. oktober 2008

MANDAG DEN 13. OKTOBER 2008
Kl. 10.00 - 13.00 og 14.00 - 17.00
STØBNING
Støb en flot figur i glas.
Afhentes dagen efter.
Pris: kr. 75,- (+ entré til museet)

LEG MED LYS - BERT FRIJNS
En udstilling med værker i stor skala
af den hollandske kunstner Bert Frijns
22. maj - 12. november 2008

ONSDAG DEN 3. SEPTEMBER 2008
Kl. 19.30
Lang onsdag med rundvisning i
udstillingerne og en glaselskers
fortælling om japanske Fujita.
Pris: entré til museet - rundvisning er gratis.
Ingen tilmelding.

TIRSDAG DEN 14. OKTOBER 2008
Kl. 10.00 - 12.00
HANNES EXPERIMENTARIUM
Legende eksperimentarium med lys,
vand, farver og meget mere
Aldersgruppe: børn 6-12 år
Pris: kr. 40,- (inkl. entré til museet)
Tilmelding på tlf. 86 34 17 99
ONSDAG DEN 15. OKTOBER 2008
Kl. 10.00 - 12.00
HANNES EXPERIMENTARIUM
Legende eksperimentarium med lys,
vand, farver og meget mere
Aldersgruppe: børn 6-12 år
Pris: kr. 40,- (inkl. entré til museet)
Tilmelding på tlf. 86 34 17 99
Kl. 19.00 - 21.00
GOʼ NAT PÅ MUSEERNE
MOLBOJAGTEN
Bogstavjagt på byens museer
Kr. 100,- for 2 voksne og max. 3 børn
FREDAG DEN 17. OKTOBER 2008
Kl. 10.00 - 13.00 og 14.00 - 17.00
GRAVERING
Udsmyk en æbleformet medaljon
eller et drikkeglas
Pris: kr. 75,- (+ entré til museet)

Se også Glasmuseets aktiviteter på
www.glasmuseet.dk og venneforeningens
hjemmeside www.glasmuseetsvenner.dk
som løbende opdateres.

BREAKING GROUND
Værker fra Den permanente samling af
Dale Chihuly, Åsa Brandt, Kyohei Fujita.
5. september - 12. november 2008
AntARCTIC - PETER BREMERS
Separatudstilling med den hollandske
kunstner Peter Bremers
11. oktober - 19. april 2008

LØRDAG DEN 11. OKTOBER 2008
Kl. 14.00
AntARCTIC - FERNISERING
Åbning af udstillingen AntARCTIC
med værker af Peter Bremers, NL

ÅBNINGSTIDER
Januar - marts........(mandag lukket)
April - juni ...................... alle dage
Juli - august ................... alle dage
September - oktober ...... alle dage
Nov. - dec.............(mandag lukket)

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.

ONSDAG DEN 1. OKTOBER 2008
Kl. 19.30
GLAS & VIN
Pris: 100,- inkl. entré til museet
Glasmuseets Venner kr. 50,Tilmelding: tlf. 86 34 17 99
eller e-mail: psf@glasmuseet.dk

10-16
10-17
10-18
10-17
10-16

Åbent kl. 10.00 - 22.00 den første onsdag
i måneden. Åbent alle helligdage.

GLASCAFÉEN
* Januar - marts ............. alle dage kl. 11-16
* April - juni................... alle dage kl. 11-17
Juli - august ................ alle dage kl. 11-22
* September - oktober ... alle dage kl. 11-17
* November - december alle dage kl. 11-16
* = aftenåben ved bordbestilling
Brunch hver lørdag og søndag kl. 10-12.
(Husk at bestille bord hvis du vil sikre en plads!)
Glascaféen holder gerne åbent udenfor normal
åbningstid efter ønske - ring og hør nærmere
hos Karen Kjærgaard på telefon 86 34 12 04.

SØNDAG DEN 12. OKTOBER 2008
Kl. 14.00 - 16.30
SUGET FRA DE STORE OCEANER
Foredrag med Peter Bremers
Pris: kr. 145,Tilmelding hos FOF tlf. 86 32 55 88
eller www.fof-djursland.dk

GLASMUSEETS
VENNER
11. - 16. SEPTEMBER 2008
Turen til Østerlen i Sverige og Bornholm.
LØRDAG DEN 4. OKTOBER 2008
Østgruppen arrangerer tur til Per
Hebsgaard og Holmegaard.
Se venligst vedlagte løsblad.
LØRDAG DEN 8. NOVEMBER 2008
Tur til Roskilde, hvor vi besøger
Skak Snitker og Lene Bødker.
Alle glasvenner er velkomne!

