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Ved dette års generalforsamling af-
holdt den 24. februar, tog vi afsked 
med tre meget trofaste venner. Ned 
Cantrell har gennem en årrække 
været foreningens kunstneriske råd-
giver og vores faste kontakt til glas-
kunstnerne; han har været en fantas-
tisk god kontaktperson til alle dele 
af glasverdenen, og Ned har trofast 
deltaget i bestyrelsens mange mø-
der. Nu valgte han at melde ud: han 
har ikke tid til det! På foreningens 
vegne vil jeg af hele mit hjerte takke 
Ned for hans indsats gennem årene.

Til at varetage opgaven som kontakt 
til glasverdenen og som kunstne-
risk rådgiver, når det drejer sig om 
unge kunstnere til årets studioglas, 
har bestyrelsen valgt PUST, hvilket 
vil sige, at vi har aftalt med Leif og 
Christina fra PUST, at de varetager 
den netop nævnte funktion, men 
de slipper for at føle sig forpligtet 
til at sidde til de lange møder, hvor 
vi diskuterer rejser, foredrag og 
budgetter. De har ret til at deltage i 
bestyrelsens møder, men altså ikke 
pligt.

Dernæst skal jeg takke Hanne Wer-
ner, som har ydet en ekstraordinær 
indsats i form af de mange ture hun 
i samarbejde med Østgruppen har 
arrangeret for Venneforeningen. 
Hanne vil blive savnet, men vi 

sætter vor lid til hendes efterfølger 
Annelise Krogh, som mange af os 
allerede kender. Velkommen til An-
nelise!

Endvidere vil jeg sige hjertelig tak til 
vores mangeårige revisor Eigil Berg, 
som gennem en årrække har ydet 
en trofast indsats. Eigil erstattes af 
Hans Husegaard, som tidligere var 
suppleant til posten. Ny revisorsup-
pleant blev Lone Villadsen.
Museets beretning blev leveret af 
formanden for Fondsbestyrelsen 
Henning Kovsted, som bl.a. viste 
planerne for museumsudvidelsen. 

Fremtiden er spændende for museet 
og for Venneforeningen. Vi vil ger-
ne have fl ere medlemmer og gerne 
have tag i unge mennesker; men de 
mange børn, der gennem de sene-
ste år har fået kærlighed til museet 
gennem museets spændende aktivi-
teter, bl.a. i Glashytten, de er endnu 
ikke b levet gamle nok til at få deres 
eget medlemskab! Men vi håber på, 
at de bliver fremtidens stamme og 

stemme i Glasmu-
seets Venner.

Tak til alle og på 
gensyn på museet. 

Karen Siune

Tak til Ned, Hanne og Eigil

Karen Lise Krabbe, del af Siblings 1-6. 
Værk fra udstillingen ’Scandinavian Glass - 
Starting All Over’.
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GLASLOTTERI 2017

1: Jørgen Hoffgaard‚ Rønde · Clara Magarita Lundby  2: Hanne Fohlmann‚ Nivå · Stine Bidstrup  3: Erling Rasmussen, Ebeltoft · Linda Heinesen 
4: Hans Hollmeier, D-Flensburg · Clara Magarita Lundby  5: Kirsten Harvig, Ebeltoft · Giampaolo Amoruso  6: Ellen og Knud Dalhoff Larsen Fonden, 
Holte · Christof Genard (B)  7: Lise Christfort og Per Brönner, Faxe Ladeplads · Søren Højmark  8: Leanne og Per Langhorn, Odder · Ales Vasicek 
(CZ) 9: Margit Graversen og J. Jacobsen, Egå · Kazimierz Pawlak (P)  10: A. Knudsen og R. Madsen, Ebeltoft · Nanna Brown  11: Lone og Carsten 
Knudsen, Skanderborg · Leif Møller Nielsen
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Tekst: Dan Mølgaard

Scandinavian 
Glass - Starting 

All Over

Hen over sommeren 2018 kan man 
på museet i Ebeltoft opleve den 
største samlede præsentation af 
nordisk glas, som er vist i de seneste 
to årtier. En udstilling, der involve-
rer 70 kunstnere fra Norge, Sverige, 
Finland, Island og Danmark.
Udstillingen tager afsæt i den træng-
te situation, som glasset og hånd-
værket bag har befundet sig i de 
senere år. En paradoksal situation, 
hvor vi nok lovpriser kvaliteterne i 
det håndlavede og den materiale-
beherskelse, der ligger til grund for 
dette, men samtidigt i langt overvej-
ende grad vælger at købe det billige 
og masseproducerede.

Dette paradoks har skabt en udvik-
ling, der efterlader hele den nordi-
ske tradition for glasfremstilling og 
– design i en miserabel forfatning. 
Nordens glasværker, der i århundre-
der har haft en stærk, levedygtig og 
højt anerkendt tradition for at frem-
stille og designe glas, har, på grund 
af de arbejds- og omkostningstunge 
processer omkring produktionen, 
tabt terræn til lavlønsområder, hvor 
produktionsomkostningerne er mere 
overkommelige. Størsteparten af 
nordens glasværker, der tidligere var 
motorer, som sørgede for fremdrift, 
jobs og videreudvikling, er således 
ikke længere eksisterende, og på 

mange måder kan man derfor hæv-
de, at den stolte nordiske tradition 
for glas befinder sig i et vadested.
Med dette som baggrund har tre 
stærke nordiske fagmuseer – Glas-
museet Ebeltoft, The Glass Factory, 
Boda (Sverige) og Suomen Lasimu-
seo, Riihimäki (Finland) – fundet 
sammen om et fælles udstillings- og 
udviklingsprojekt, der tager bestik af 
situationen, som den tegner sig net-
op nu. Sammen har museerne derfor 
skabt en vandreudstilling, der forud 
for visningen i Ebeltoft, er vist i både 
Sverige og Finland. Og sideløbende 
er der afviklet workshops, der søger 
at skabe nye netværk og pege på 

Karin Forslund, Norge, “Balancing Process II Continuum”, 2016. Kirsti Taiviola, Finland,“Ancestors 2”, 2012 
Foto: Kirsti Taiviola.
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 Bjørn Friborg, Sverige, “Implosion”, 2017.

Maria Koshenkova, Danmark,
“Norwegian Wood”, 2016.

nye udviklingsmuligheder. Visning-
en i Ebeltoft følges således også af 
en workshop, når museet fi re dage 
i august inviterer kunstnere fra de 
øvrige nordiske lande til at arbejde 
sammen i Glasmuseets værksted. 

Udstillingen vises i perioden 

21.04. - 23.09.2018 Selve udstillingen er sammensat 
med udvikling for øje. Vi har været 
optaget af at pege på muligheder 
og leder efter nye veje at betræde, 
som vi tror på fremadrettet kan være 
med til at tegne den udvikling, som 
ligger foran os. Når vi præsenterer 
udstillingen som den største sam-
lede nordiske udstilling set i mange 
år, indebærer det ikke, at udstil-
lingen viser det hele – det er selv 

Udstillingen følges af en work-

shop, der fi nder sted i museets 

værksted i dagene 22.-25.08. Hele 

projektet afsluttes og evalueres 

med symposium i Glasunivers 

d. 26.08 – se nærmere herom på 

www.glasmuseet.dk

Projektet er støttet af Nordisk 

Kulturfond, der gennem program-

met ”Handmade” retter fokus på 

håndværk og håndens arbejde. 

sagt ikke muligt på vores, trods alt, 
begrænsede plads. Men ud fra en 
erkendelse af og viden om, at afgør-
ende nybrud typisk tegner sig, når 
tingene tager sig allersværest ud, har 
de tre institutioner besluttet sig for 
at tage tyren ved hornene og pege 
på mulige veje at gå for at komme 
helskindet gennem vadestedet og i 
land på nærmeste bred. Udstillingen 
viser derfor nybrud og nye tendens-
er, men rummer samtidig en række 
eksempler på kunstnere, der nyfor-
tolker og videreudvikler historiske 
teknikker.
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Tekst: Jan Kock · Foto: Torben Eskerod

KUNST 
PÅ BORGEN
Næsten dagligt er der reportager fra 
Folketinget i fjernsynet. Man kan 
se, at der på væggene hænger sto-
re klassiske kunstværker af danske 
kunstnere. Meget af dette er udlån 
fra Statens Museum for Kunst. Ud 
over disse værker tilføjes der gen-
nem år og dag nye værker i form af 
portrætter af Folketingets skiftende 
formænd og statsministre. Den per-
son, der skal portrætteres, vælger 
selv hvilken kunstner, der skal løse 
opgaven ofte rådgivet af Folketingets 
Kunstudvalg. Dette udvalg har et 
årligt beløb på knap en million til at 
købe ny kunst til ophængning rundt 
om på væggene i Folketinget samt til 
renovering af ældre værker. 

Det er gennem årene blevet til en 
større samling af moderne dansk 
kunst, en skat som ikke så mange 
kender. Sekretæren for udvalget 
gennem et par årtier Jens Christian 
Jacobsen har i 2013 udgivet en 
fornem bog med titlen: Kunst på 
Borgen. Kunsten som politisk sce-
nografi. Heri beskrives de mange 
og ofte betydelige værker, som lidt 
efter lidt er kommet til at fylde mere 
og mere på Christiansborg.

Endnu fylder glaskunst ikke meget 
på Borgen, men det kan jo være, 
at der i fremtiden vil blive fokuseret 
lidt mere på værker i dette mate-
riale, for der er et lidt overset poten-
tiale blandt danske glaskunstnere. 

I 2011 fik billedhuggere Margrete 
Sørensen opgaven med at udsmyk-
ke et af møde-/partiværelserne. 
Værket består af en række brede 
vandrette bånd af spejlglas, som 
domineres af en meget stram deko-
ration af cirkler og linier. Enkelt og 
meget effektfuldt.

Tekstildesigneren Astrid Krogh fik i 
2003 til opgave at udsmykke godt 7 
meter væg i gangen på 3. sal, hvor 
en del af Folketingets medlemmer 
har kontorer. Gangen er lav og 

mørk. Ikke nogen let opgave. Men 
den fundne løsning på opgaven 
er optimal. Det blev til en neon 
installation bestående af geometri-
ske figurer i en række farver, som 
skifter for hver 45. sekunder. Et brag 
af en installation.

Her dominerer gullige farver. Astrid Krogh.

Nu dominerer grønlige farver. Astrid Krogh.



Øverst: Blomsterbuket. Nederst: Vase. 
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I forbindelse med den store restau-
rering af Provianthuset har billed-
kunstneren Lars Ravn i 1991 begået 
et stort værk i stål og glas udformet 
som en buket blomster, der står i 
en stor vase. Det er så stort, at det 
strækker sig over to etager i byg-
ningen. Vasen står i den underste 
etage oven på tre bøger og buketten 
strækker sig så op i den øvre etage. 
Glarmester Per Hebsgaard har stået 
for glasdelene. Lars Ravn har selv 
klaret smedearbejdet.

 Margrete Sørensen.

Har man lyst til med egne øjne 
at bese kunstværker er der gratis 
kunstomvisning på Christiansborg 
tirsdage og onsdage kl. 19.00 for-
uden torsdage i lige uger kl. 19.00. 

Alle kunstomvis ninger skal bestilles 
i forvejen enten på Christiansborgs 
hjemmeside eller ved at kontakte 
Folketingets Besøgstjeneste, telefon 
+45 3337 5500.



8

Tekst: Annelise Krogh 

Tur til Nordvestsjællands 
spændende glas

LØRDAG DEN 25. AUGUST 2018

Kunstner og fotograf: Violise Lund.
Værkets titel: X2Y4-6Z8O20(OH,F)4

Tag med Glasmuseets Venner på tur 
til det nordvestlige Sjælland. 
Deltagere fra hele landet er meget 
velkomne.

PROGRAM
Hempels Glasmuseum
har en meget spændende men 
også anderledes udstilling: ”Glass, 
Fashion & Fantasy”.
12 kunstnere og designere er indbudt. 
Der er tale om en eksperimenteren-
de udstilling: ”Med udgangspunkt i 
krydsfeltet mellem mode og glas”.
Værkerne behøver ikke at være af 
glas men kan reflektere over glas-
sets karakteristika som for eksempel 
transparens, farve og skrøbelighed.

Modtager af Hempels Glaspris 2018 
vil ligeledes udstille.
Bodil Busk Laursen, der er formand 
for Hempels Kulturfonds bestyrelse, 
vil vise os rundt i udstillingen.

Frokost på museets restaurant 
(Buffet). Derefter går turen via fær-
gen Rørvig - Hundested til

Glassmedjen i Hundested
Nanna Backhaus Brown & Andrew 
Jason Brown.
Den mundblæste glaskunst er frem-
stillet med brug af de klassiske itali-
enske Pasterelli- og Battuto teknikker.
Glasskibene er udviklet i tæt samar-
bejde med naboen Egeværk Sned-
kerværksted med Lasse Kristensen 
& Mette Bentzen.
Herefter kører vi til

LaMa Glas i Vejby
Laura Madsen har en fast produk-
tion af blæste vaser, men arbejder 
også med unika værker. I en ny serie 
er det varme glas hældt i konserves-
dåser og tilført hverdagsobjekter.

TRANSPORTEN
Vil foregå med kørsel i private biler. 
Alle selvkørende bedes derfor med-

tage deltagere uden bil i det omfang, 
det er muligt. Udgifterne til færger 
(Århus - Sj. Odde, Hundested - Rør-
vig) deles med passagererne, der 
tillige hver betaler 50 kr. til chauf-
føren.
Når tilmeldingsfristen er udløbet, vil 
jeg udarbejde en køreplan.

To glasskibe fra Glassmedjen i Hundested.
Foto: Christian Warrer

Anne Damgaard. Værkets titel: Glass Dress.
Fotograf: Isak Hoffmeyer
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Ring 

til Annelise 

Krogh på 3314 

7788, hvis I har 

spørgsmål til 

turenFra Jylland:
Påstigning foran Aarhus H kl. 8:30. 
Molslinjen afg. kl. 9:00.

Fra København:
Påstigning foran Roskilde Station kl. 
9:48. Tog fra København H afg. kl. 
9:22.

Fra Hillerød:
Påstigning foran Hillerød Station kl. 
8:25. Færgen Hundested - Rørvig 
afg. kl. 9:25.

Vi mødes på Hempel Glasmuseum 
kl. 11:00.

DELTAGERPRIS
Prisen er 330 kr. Dækker entré, 
rundvisning og frokost. For egen 
regning er drikkevarer og bil- og 
færgetransport.

TILMELDING
Skal ske senest den 25. juli på mail 
til: annelise.krogh@youmail.dk med 
angivelse af:

Værk og foto af Laura Madsen
fra LaMa Glas

Diverse glasskibe fra Glassmedjen i Hundested · Foto: Christian Warrer

· Antal og navn på deltagere, 
 meget gerne også tlf. nr.
· Ved kørsel i egen bil: Hvor mange 
 personer kan du evt. medtage?
· Ønsker at køre med nogen.  
 Hvorfra?

Samtidig skal deltagerprisen på 
330 kr. indbetales til Glasmuseets 
Venner, Sparekassen Kronjylland 
reg. nr. 9360, konto 3085606904, 
mærket deltagernes navne og 
”Nordvestsjælland”.

Frederikke Schmidt. Værkets titel: ”Two 
Women”. Skitse: Frederikke Schmidt

Flere oplysninger og fotos:
Hempel Glasmuseum:  
hempelglasmuseum.dk

Glassmedjen i Hundested:
glas-smedjen.com
glasskibe.dk

LaMa glas:  
lamaglas.dk

Maria Berntsen. Værkets titel: ”Et spejlunivers”.
Fotograf: Maria Berntsen

Titel: “I can”. Foto: Laura M
adsen
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Håndværket i centrum 

Kendte ansigter i glashytten
Efter nogle kolde vintermåneder, 
er der igen varmt i glashytten og 
aktivitet omkring ovnen. I år med 
Jean Thebault og Lou Le Jolivet ved 
roret. De har begge været tilknyttet 

museet gennem læn-
gere tid, og mange vil 
kende de to glaspu-
stere i forvejen. Jean 
var sidste år ansat som 
værkstedets teknisk 
ansvarlige og samar-
bejdede tæt med Aoife 
Soden om produk-

tion af museets glas og afvikling 
af aktiviteter for publikum. Lou 
har ofte assisteret i værkstedet 
og kender ligeledes stedet godt.
Lou og Jean danner også par privat 

Med glasværkstedet i gang 
igen og et nyt samarbejde om 

formidling af håndværket, 
lægger Glasmuseet op til 

en sommersæson, der sætter 
fokus på håndens arbejde. 

og har slået sig ned i Ebeltoft, tæt på 
museet. De er begge fra Frankrig, 
men taler allerede en del dansk. Og 
de satser på at blive endnu bedre til 
det i løbet af foråret og sommeren, 
hvor værkstedet som vanligt vil dan-
ne ramme for masser af aktiviteter. I 
Kr. Himmelfartsferien byder Jean og 
Lou indenfor til fusing torsdag 10. 
maj og støbning fredag 11. maj. 

Håndværket huskes i Ebeltoft
Sideløbende med at glashånd-
værket demonstreres i værkstedet 
og afprøves af museets gæster i 
sommerferien, sætter museet hele 
august måned ekstra fokus på hån-
dens arbejde. Det sker med støtte 
fra Nationalpark Mols Bjerge og 
Syddjurs Kommune og i samar-
bejde med byens to øvrige muse-
er, Fregatten Jylland og Museum 
Østjylland, under den fælles titlen 
’Håndværket huskes – i Ebeltoft’.
Mens de tre institutioner har hvert 
sit fagområde, har de håndværket til 
fælles. Gennem samarbejde formid-
les de gamle håndværks historie og 
metoder gennem forskellige fælles 
tiltag og aktiviteter i Ebeltoft. Man 
vil kunne følge forskellige arbejds-
processer over flere dage, gå med 
på byvandringer med fokus på 
håndværk og selv deltage i aktivi-

teter. På Glasmuseet vil man bl.a. 
kunne se eksempler på blyindfat-
ning af ruder og opleve det tradi-
tionelle pottemagerfag. Programmet 
for ’Håndværket huskes’ er i skriven-
de stund under udarbejdelse. Hold 
øje med hjemmesiden eller hold dig 
opdateret om arrangementerne via 
museets nyhedsbrev (tilmelding via 
glasmuseet.dk). 

Sidste chance
Hele foråret har man kunnet opleve 
et udvalg af unika og brugsglasserier 
fra Holmegaard Glasværk omhygge-
ligt indsamlet af den private samler, 
Søren Seebach. 8. april er sidste 
chance for at se udstillingen på 
Glasmuseet, og det er samtidig sid-
ste chance for at møde Søren i 
udstillingen og høre nogle af de 
mange spændende fortællinger bag 
de enkelte emner i samlingen, og – 
ikke mindst – hvordan det lykkedes 
Søren at få fingre i dem. Herefter 
indtages rummene af sommerens 
store udstilling, ’Scandinavian Glass 
– Starting All Over’. 



Tekst: Karen Siune

Årets Studioglas 2018:
Mineral skål - sort jern
Dette års studioglas er først og frem-
mest en del af et større research og 
projektarbejde, som Maj-Britt Zelmer 
Olesen og keramiker Sarah Oakman, 
begyndte på i 2015 i forbindelse med 
procesudstillingen Indblik/udsigt i 
Danske Kunsthåndværkeres udstil-
lings rum, Offi cinet. Maj-Britt skriver 
følgende om sit arbejde:
”Ideen med projektet var at skabe 
nytænkende og eksperimenterende 
kunsthåndværk til bordet, som sam-
tidigt også udfordrede vores egen og 
beskuerens opfattelse af, hvad glas og 
keramik kan og skal, samt at belyse 
den lange vej fra skitse til endeligt ob-
jekt/produkt.
Som udgangspunkt virkede det derfor 
logisk at gå tilbage til begyndelsen, og 
lægge (næsten alt) hvad jeg vidste, om 
glas på hylden og starte forfra, så at 
sige. Dette resulterede i en række me-
get naive eksperimenter og observa-
tioner, hvor inspirationen var det me-
get kontrastfulde miljø omkring Nexø 
med klippekysten mod nord og sand-
strandene mod syd og den industrielle 
havn lige i midten. Her fandt jeg et 
utrolig interessant spændingsfelt mel-
lem det naturlige vilde og det kontrol-
lerede industrielle, som virkede som 
katalysator og inspiration til utallige 
eksperimenter med glas i kombination 
med forskellige fundne ting som f.eks. 
mos, tang, klippestykker, træ, sand, 
metal m.m.

Noget af det jeg fandt mest interessant 
ved eksperimenterne var, hvordan 
glassets unikke egenskaber blev frem-
hævet i mødet med andre materialer. 
Hvordan varmen fi k materialerne til at 
reagere, for her efter at smelte sammen 
og blive ét, samtidigt med at kontra-
sterne mellem materialerne fremhæ-
vedes. Og netop det, er noget som jeg 
grundlæggende lægger stor vægt på i 
mit arbejde, idet jeg mener, man som 
kunsthåndværker, har en slags forplig-
tigelse til at udnytte de anvendte mate-
rialers egenskaber bedst muligt. Dette 
er også grunden til at mine objekter 
oftest har en vis materiel tyngde, idet 
det giver mulighed for at lege med 
optiske illusioner igennem forskellige 
slibninger.
Skålen, som jeg har lavet til Årets 
Studioglas, er mundblæst med jern-
fi lspåner på ydersiden fra den lokale 
maskinfabrik Trio. Formen er stram og 
lidt fl ad, med en tyk, skåret og poleret 
kant, hvilket til dels er et valg fra min 
side, men også i høj grad et resultat 
af produktionsmetoden. Dette er 
vigtigt for mig at pointere, idet 
jeg mener, der er en sammen-
hæng mellem, hvordan et ob-
jekt er skabt, og den visuelle 
tilfredsstillelse, det frembringer. 
For mig betyder det helt konkret, 
at glasset skal have “en grad af 
selvbestemmelse” i skabelsespro-
cessen og ikke tvinges, idet jeg blot 

ønsker at understøtte og styre glasset i 
en given retning ved brug af varme og 
luft. Den ru overfl ade på skålen bety-
der desuden, at det ikke er muligt at 
bruge avis og værktøj til at forme skå-
len, som man ellers ville gøre. Skålens 
form er således et resultat af centrifu-
gal- og tyngdekraft i kombination med 
varme og luft. På denne måde mener 
jeg, jeg får det bedste frem i glasset.
Med disse ord håber jeg, at I har fået 
en forståelse af mit arbejde, og at skå-
len giver Jer en ny oplevelse af glassets 
mange facetter og muligheder. Har I 
spørgsmål angående skålen, eller er 
nysgerrige omkring, hvad jeg ellers 
laver, er I velkomne til at sende mig 
en mail eller gå ind på min hjemme-
side: zelmerolsen.dk. Og skulle I evt. 
komme til solskins øen, er I også me-
get velkomne til at lægge vejen forbi 
mit værksted i Nexø.” 

Skålen kan bestilles ved henvendelse 
til Karen Siune på mail: karen_siune@
gmail.com eller sms til 2031 6318. 
Prisen er kr. 1.800,- og bestilling skal 
ske inden den 15. maj 2018. 

11
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Tekst: Lisbeth Lund & Jan Kock

Tur til: The Venice Glass Week

Der sker noget nyt i Venedig. Sidste 
år havde man premiere på et impo-
nerende tiltag The Venice Glass 
Week med fokus på glas, selvfølge-
lig primært med fokus på det veneti-
anske. Men også den øvrige glasver-
den var inviteret. Man kan forsigtigt 
kalde det Glassets Biennale. Det 
ekstraordinære ved dette initiativ 
er, at de ganske mange institutioner 

af offentlig og privat karakter samt 
mange glaskunstnere i Venedig er 
gået sammen om dette brag af en 
glasfest. Arrangementet sidste år var 
tænkt som en engangsbegivenhed, 
men blev så stor en succes, at man 
vil gentage det her i 2018 i dagene 
9.-16. september. Sidste år var der 
mere end 140 arrangementer omfat-
tende udstillinger, konferencer, åbne 
værksteder, tematiske aftner, uddan-
nelsesaktiviteter og meget andet. 
Aktiviteterne er spredt på store dele 
af de centrale dele af Venedig samt 
selvfølgelig på Murano, som jo gen-

10.-14. september 2018

nem århundreder har været og er 
det kreative centrum for det italien-
ske glas. Programmet for i år ligger 
endnu langt fra fast, men der er alle 
gode tegn på, at det bliver noget helt 
ekstraordinært. Man kan følge pro-
grammets udvikling på hjemmesi-
den www.theveniceglassweek.com

Glasmuseets Venner tilbyder en tur 
til Venedig i dagene 10.-14. septem-
ber. Vi har reserveret værelser på 
det **** Hotel All’ Angelo meget 
tæt på Markuspladsen. Herfra vil 
det være let at opsøge glasstederne 
i Venedig og tage båden til Murano. 
Med de mange arrangementer, der 
vil være, er man nødt til at vælge. 
Derfor vil der blive tilrettelagt ture 
til et udvalg af de væsentlige arran-
gementer. Men man kan også vælge 
at gå på egen hånd. Venedig er jo en 
kulturel guldgrube, selv når man ser 
bort fra glasset. Desuden planlæg-
ges der et par frokoster/middage, 
som en del af turen.
Man kan vælge, om man vil bestille 
turen inklusive fly, eller man selv vil 
sørge for fly, hvilket kan være prak-
tisk, hvis man fx vil blive nogle dage 
ekstra i Venedig. Transport i Venedig 
er ikke inkluderet i prisen. Der er en 
turistskat på 4 € pr. person pr. dag, 
som betales direkte til hotellet.

For dem der vil vælge fælles fly:
10. september. Der vil være afgang 
fra København kl. 11.40 med direkte 
fly til Venedig, hvor man lander kl. 
13.40. 
For Jylland vil der være mulighed for 
tilslutningsfly kl. 09.20 fra Tirstrup 
mod et tillæg.

14. september retur fra Venedig kl. 
14.20 med ankomst til København 
kl. 16.25 og Aarhus kl. 18.05 efter 
flyskifte i København.
Turen til og fra lufthavnen i Venedig 
vil være organiseret og bådbillet 
være en del af den samlede pris.

PRISOVERSIGT - PRIS PR. PERSON

Inklusive fly fra København:
I dobbeltværelse 7.900 kr.
Tillæg for enkeltværelse 2.406 kr. for 
de første syv værelser. Efterfølgende 
enkeltværelser 4.650 kr. Her gælder 
også først til mølle princippet.

Vittorio Zecchin: Transparente vaser 1921-25. 
Foto: NEUES GLAS-NEW GLASS 4/2017

Maxim Velčovský: Memento Mori 
lysskulptur, Foto: Lasvit. Dette værk 
vil kunne ses i 2018 hos Berengo på 
Murano.



Undertegnede tilmelder sig turen ved at gøre følgende to ting:

Indsende/maile kuponen (eller kopi heraf) enten som brev til Lisbeth Lund, 
Nordtoft 5, 9000 Aalborg eller mail: lisbethlund@ymail.com 

Samtidig indbetale et depositum på 1.500 kr. pr. person til Venneforeningens 
konto i Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9360 konto nr. 3085606904. 
HUSK venligst at anføre navn/navne.

Tilmelding er først gældende, når betaling er sket. Tilmeldte vil få besked 
om tidspunkt for slutbetaling. 

Person 1 (Navn bedes anført som det står i passet)

Person 2 (Navn bedes anført som det står i passet)

Gade/vej og nr.

Postnr. By

Telefon

Mobil

E-mail

Underskrift

VENEDIG 10. - 14. SEPTEMBER 2018

REJSETYPE: (sæt kryds)
 Ønsker turen med fl y fra København
 Ønsker turen med fl y fra Aarhus *
 Ønsker kun hotel

 * mod et tillæg, der desværre ikke 
 ligger helt fast endnu

OVERNATNING: (sæt kryds)
 Ønsker enkeltværelse (mod tillæg)
 Ønsker dobbeltværelse
 Ønsker om muligt delt dobbeltværelse
 Evt. sammen med:

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

Bindende tilmelding senest 30. maj 2018

13

Eksklusive fly:
I dobbeltværelse 5.200 kr. 
Hvis man ønsker enkeltværelse, vil der 
være et tillæg. Her sørger man selv for transport 
fra lufthavn i Venedig og ind til byen og det 
samme på hjemvejen.

Tilmelding sker ved at gøre følgende:
1. Udfylde og indsende/maile kuponen (eller kopi 
heraf) til Lisbeth Lund, Nordtoft 5, 9000 Aalborg 
eller mail: lisbethlund@ymail.com. 
2. Indbetale et depositum på 1.500 kr. pr. person 
til Venneforeningens konto i Sparekassen Kron-
jylland reg. nr. 9360 konto nr. 3085606904.
Fra udlandet: IBAN: DK2593603085606904; BIC: 
KRONDK22.

Max. deltagerantal 35. Min. deltagerantal 20. Først 
til mølle princippet er gældende. Er der spørgsmål 
til turen, kan man maile eller ringe til Lisbeth Lund 
+45 4084 8856. 

Mange hilsner
Lisbeth Lund og Jan Kock

Frederica Marangoni: The Fire Dance, 1988/2017. 
Foto: NEUES GLAS-NEW GLASS 4/2017

Monica Guggisberg & Philip Baldwin: Installation Hommage.
Foto: NEUES GLAS-NEW GLASS 4/2017

Bindende 
tilmelding senest 30. maj 

2018



Page 10 Focus on craftsmanship
After a cold winter, the glass studio is hot again, 
opened by Jean Thebault and Lou Le Jolivet, 
who are familiar faces at the Glasmuseum. Jean 
worked with Aoife Soden last year, and Lou 
has also assisted in the studio. They come from 
France, and will be practising their Danish as 
they organise activities for visitors, especially at 
holidays. Visitors can try fusing on May 10 and 
casting on May 11. During August the Frigate 
Jylland, Østjylland Museum and the Glasmu-
seum will direct an extra focus on various trades 
and craftsmanship in a joint theme of Remem-
bering the trades. Activities in Ebeltoft will high-
light techniques and cultural history, inviting 
audiences to join in. The trades demonstrated at 
the Glasmuseum will be windows with leaded 
panes and making traditional pottery.
The last chance to see Søren s collection is on 
April 8, when Søren Seebach will talk about his 
glass from Holmegaard, which has been shown 
at the museum during the spring.

Page 11 Studio Glass 2018
This year’s studio glass is part of a project which 
Maj-Brit Zelmer Olsen and ceramicist Sarah 
Oakman started in 2015 for a Danish Arts and 
Crafts Association exhibition. Maj-Brit says she 
worked experimentally with crafted tableware 
to challenge our ideas of what glass and ceram-
ics are and can be, and show the long route 
from sketch to fi nished product. She started 
from scratch with sometimes naïve experi-
ments, drawing inspiration from the contrasts 
in the landscape around Nexø on Bornholm, 
between cliffs, sandy beaches and the indus-
trial harbour, and between natural wildness and 
industrial control. Some of the most interesting 
experiments showed how the unique proper-
ties of glass were highlighted in combinations 
with other materials or with found objects.
The bowl for this year’s Studio Glass is hand 
blown, with iron fi lings from a local factory on 
the outside. The bowl is slightly fl at, and has a 
thick cut and polished edge, partly from choice 
and partly because of the production method. 
The rough surface makes it impossible to use 
tools and newspaper to form the bowl, so it is 
formed by gravity and centrifugal force. Visitors 
to www.zelmerolsen.dk are welcome to send an 
e-mail with questions, or to visit her workshop. 
The bowl costs DKK 1800 and can be ordered 
from Karen.siune@gmail.com.

Page 2 Karen Siune, the Chairman, 
thanks Ned Cantrell, Hanne Werner and Eigil 
Berg, who stood down from the Committee 
at the Annual General Meeting, for their hard 
work for the Friends of the Glasmuseum, and 
welcomes those who will take over from them. 
Ned Cantrell has served as artistic adviser and 
contact with the glass world, and the work will 
continue in an arrangement with Leif Møller 
Nielsen and Christina Hellevik from PUST. Han-
ne Werner has arranged glass journeys for the 
Eastern Group with Pavla Rossini, and her place 
will be taken by Annelise Krogh. Eigil Berg has 
served as accountant, and his successor will be 
Hans Husegaard. A report from the museum was 
presented by Henning Kovsted, including plans 
for the new extension of the museum. 
There is an interesting future ahead for the 
Friends of the Glasmuseum, including more 
members if possible. Children who enjoy ac-
tivities in the workshop and the museum may 
become members when they are old enough to 
join independently.

Page 3  The prizes in the Glass Lottery are 
shown with the names of the winners.

Page 4 Scandinavian Glass 
 – Starting All Over
The summer exhibition in 2018 is the largest 
presentation of Scandinavian glass in 20 years. 
It is part of a project started by Glasmuseet Ebel-
toft together with the Glass Factory, Boda in 
Sweden and the Finnish Glass Museum, in the 
face of the paradox that while hand-made glass 
is widely admired, what people prefer to buy 
are cheaper, mass-produced items. Scandina-
via’s proud traditions and skilled craftsmanship 
once supported whole communities, but can 
no longer compete with lower costs and wage 
levels abroad. The exhibition shows new trends, 
with examples of how artists have reinterpreted 
historic techniques. In parallel with the exhibi-
tion, the project seeks to form new networks 
and point out new directions for development in 
the glass industry. In August a workshop will be 
held in the Glasmuseet’s studio, and the project 
will be evaluated at a concluding symposium. 
The project is supported by the Nordic Culture 
Fund. See details at www.glasmuseet.dk

Page 6 Art and the Folketing
In television reports from the Folketing, large 
works of classical art can be seen hanging on 
the walls, many on loan from the National Gal-
lery of Denmark. Besides portraits of the suc-
cessive Speakers and Prime Ministers, a large 
collection has been built up, and is maintained 
and supplemented by the Folketing’s Art Com-
mittee. Jens Christian Jacobsen, secretary of the 
committee, has published a book describing this 
important, but little known collection. As yet 
there is not much glass art, but more may be 
added. Margrete Sørensen was commissioned in 
2011 to decorate a meeting room, and produced 
a frieze in mirror glass with a simple but very 
effective pattern of lines and circles. In 2003 
the textile designer, Astrid Krogh, found an op-
timal solution to the challenge of decorating a 
low, dark passage: a neon installation of geo-
metrical fi gures which change colour every 45 
seconds. Lars Ravn created a vase of fl owers in 
wrought iron, with glass by Per Hebsgaard. The 
vase rests on three giant books, and the work 
extends through two storeys of the building. 
There are regular guided tours of the collection, 
free of charge, but visitors are asked to book in 
advance.

Page 8 Tour of North-West Zealand, 
 25 August
The Friends of the Glasmuseum are organising 
a tour to visit Hempels Glasmuseum, Glassmed-
jen in Hundested and LaMa Glas in Vejby.
Glass, Fashion & Fantasy is an exhibition with 
12 invited artists and designers at the crossing 
between fashion and glass. The works are not all 
glass, but refl ect on its characteristic transpar-
ency, colour and fragility. Work by the winner 
of Hempels Glass Prize can also be seen, and 
the group will have a buffet lunch in the mu-
seum restaurant. 
At Glassmedjen, Andrew Jason Brown and 
Nanna Backhaus Brown make articles for use
and unique pieces. In a recent project together 
with Lasse Kristensen & Mette Bentzen, who 
own the neighbouring joiner’s workshop, they 
make glass ships using Italian pasterelli and bat-
tuto techniques.
Laura Madsen produces blown glass and unique 
pieces. In a recent project she pours glass into 
tin cans with everyday objects.
Transport will be in private cars,  and those with 
cars are asked to take others if possible.

Text by Christine Andersen 

English Summary
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VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2018

KAREN SIUNE
Formand
Medl. af redaktionsudvalget
Overgade 44
8400 Ebeltoft
Telefon 2031 6318
karen.siune@gmail.com

JØRGEN HOFFGAARD
Kasserer
Hybenvej 4, Følle
8410 Rønde
Telefon 8637 0330
jhoffgaard@live.dk

JØRN BECH
Sekretær - bladansvarlig 
i redaktionsudvalget
og webmaster.
Skelhøjevej 7
8400 Ebeltoft
Telefon 8637 7010
Mobil 4050 7074 
jbech@privat.dk

JAN KOCK
Redaktionsudvalget 
- skribent i Glasposten 
og rejsearrangør
Vilhelm Kyhns Allé 2
8270 Højbjerg
Mobil 2093 0468 
kock_jan@hotmail.com

BODIL BAST
Webmaster
Reberbanen 27 G
8400 Ebeltoft
Mobil 2990 2040
bodil.bast@gmail.com

LISBETH LUND
Nordtoft 5
9000 Aalborg
Telefon 4084 8856
lisbethlund@ymail.com

BIRGIT ENGSIG
Rønnehaven 14
8400 Ebeltoft
Telefon 2126 1265
birgit@engsig.be

PREBEN FISKER
Suppleant
Skolevej 6
8400 Ebeltoft
Telefon 8634 4560 
Mobil 5150 1960 
fiskerw@privat.dk

ANNELISE KROGH
Suppleant
Krystalgade 6, 4
1172 København K
Telefon 3314 7788
annelise.krogh@youmail.dk

GLASPOSTENS REDAKTION

Dan Mølgaard
Telefon 8634 1799
dan@glasmuseet.dk

Karen Siune
Telefon 2031 6318
karen.siune@gmail.com

Jan Kock
Telefon 2093 0468
kock_jan@hotmail.com

Jørn Bech 
Telefon 8637 7010
jbech@privat.dk

Grafisk produktion
www.combina.dk

Tryk: Børge Møller Grafisk

Glasposten udkommer 
4 gange årligt

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

Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren 
eller formanden.

KONSULENTER I BESTYRELSEN

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 FRA 2018
Personligt medlemskab  . . . . . . .  kr.  350,- 
Ægtepar/samlever medl. . . . . . .  kr.  500,- 
Eksklusivt medlemskab . . . . . . . .  kr. 1.800,- 
Glaslotteri pr. år . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 400,- 

Christina Hellevik & 
Leif Møller Nielsen
PUST Glasværksted
Strandvejen 19 · 8400 Ebeltoft
Telefon 2253 0602
kontakt@pustglas.dk

- 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

ØSTDANMARK 
GRUPPEN 
Hanne Werner
Pavla Rossini
Annelise Krogh
Inger Ferbing
Annette Kusz



 

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

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

LØRDAG 7. APRIL KL. 14
Djurslands Stemmer – Molskoret.

SØNDAG 8. APRIL KL. 14
Rundvisning i Sørens samling med 
Søren Seebach.

FREDAG 20. APRIL KL. 17
Fernisering: Scandinavian Glass – Starting 
All Over. Program for åbningsweekenden 
offentliggøres på glasmuseet.dk

TORSDAG 10. MAJ KL. 10.30-13 & 14-16
Fusing. Den færdige fusing kan afhentes 
efter to dage.
Ingen tilmelding.
Kr. 75 + entré til museet.

FREDAG 11. MAJ KL. 10-30-13 & 14-16
Støbning. Den færdige fi gur kan afhentes 
næste dag. Ingen tilmelding.
Kr. 75 + entré til museet.

1. - 3. JUNI
Glasmuseets Venner arrangerer bustur 
til Glasriket.

2. JULI - 19. AUGUST
Sommeraktiviteter i glasværkstedet.
Se dagsprogram på glasmuseet.dk

1. AUGUST - 31. AUGUST
Håndværket huskes – i Ebeltoft.
Se program på glasmuseet.dk

AKTIVITETER

LØRDAG 25. AUGUST
Glasmuseets Venner arrangerer tur til 
Nordvestsjællands spændende glas.

10. - 14. SEPTEMBER 
Glasmuseets Venner arrangerer tur til Italien:
The Venice Glass Week.

Forbehold for ændringer i programmet. 

Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseets-

venner.dk. 

Indtil 8. april 2018
SØRENS SAMLING - AF GLAS FRA 
HOLMEGAARD

MAPPING DENMARK III:
PERNILLE BÜLOW

MADE IN AMERICA

SCANDINAVIAN GLASS 
– STARTING ALL OVER
21. april - 23. september 2018
Gruppeudstilling med værker af 70 
kunstnere fra Sverige, Norge, Danmark, 
Finland og Island.

DEN PERMANENTE
Udvalgte værker fra museets permanente 
samling.

UDSTILLINGER

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

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

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

Museet er lukket den 24., 25. og 31. decem-
ber samt 1. januar. 

RESTAURANT KAMPMANN

Marts - 31. aug .....alle dage kl. 11.30-17.00
Aftenåbent:
April-maj .............. alle dage kl. 17.30-20.30
Juni, juli, august ..... alle dage kl. 17.30-21.00

For yderligere information på tlf. 8634 1818 
og www.restaurantkampmann.dk. 
Bestil bord på www.dinnerbooking.com


