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Nu har vi for længst passeret den med 
spænding imødesete åbning af det nye 
Glasmuseum. Det blev en meget vellykket 
dag, som ”kun” manglede Hendes Majestæt 
Dronning Margrethes tilstedeværelse. Grundet 
en knæoperation kunne Hendes Majestæt 
ikke være til stede og åbne det nye museum. 
Denne opgave var derfor lagt i hænderne på 
Finn Lynggaard.

Der var tilmeldt ca. 700 til åbningshøjtide-
ligheden og gæsterne ankom i meget god 
tid, så der ikke var optræk til for lange køer 
ved indgangen til området. Det eneste lille 
problem var, at det blæste lidt vel kraftigt ind 
fra Vigen, og derfor måtte nogle hente tæpper 
i bilerne.

Efter taler af formanden for Fondsbestyrelsen 
Erling Rasmussen og arkitekt Kim Herforth 
Nielsen fra arkitektfirmaet 3 x Nielsen, Århus, 
som har tegnet det nye museum og Flemming 
Borreskov fra Realdania Fonden, som er en af 
de store donorer i forbindelse med byggeriet 
og Finn Lynggaard.
Den røde snor blev herefter klippet over af 
Finn sammen med Pauline Asinghs datter, og 
de erklærede hermed museet for åbent. De 
to generationer skulle illustrere åbningsudstil-
lingens tema ”20 år frem”.

Efter servering af champagne og sandwich i 
Museumshaven (græsset var næsten grønt) 
åbnede Elizabeth Swinburne og Pauline 
Asingh den nye særudstilling, som Swinburne 
har ansvaret for.
Aftenens fest havde samlet fuldt telt – nemlig 
400 og Glascafeens forpagter Karen havde 
begået en dejlig menu. Efter diverse taler kom 
et 18-mands jazzband på scenen (skaffet af 
Jørn Bech og sponseret af Venneforeningen). 
Det fik mange på dansegulvet.

Besøgstallet har heldigvis – som forventet 
– være rigtigt flot, og til tider har der været kø 
til museet. Vi håber alle, at denne interesse 
for det nye museum og dets udstillinger må 
fortsætte.

Redaktionsudvalget har i øvrigt valgt at udvi-
de denne udgave af Glasposten med 8 sider 
for at kunne fortælle om museet for og bag 

kulisserne, de personer der står bag museet, 
samt hvem man kan møde under et besøg 
på stedet.

Frivillige hjælpere!
Det høje besøgstal sammenholdt med det 
faktum, at der nu er to butikker, der skal 
bemandes kræver flere personer på de enkel-
te vagter. Dette betyder, at der er brug for 
flere frivillige hjælpere. Har du tid, lyst og 
lejlighed til at bruge nogle få timer på museet 
kontakt endelig Anna Ibrahimi eller Dagmar 
Brendstrup på museet.

Ny direktør!
Ja, du læser rigtigt – Dagmar Brendstrup 
vendte tilbage som direktør for museet den 
1. september, efter at Pauline Asingh har 
valgt at fortsætte sin karriere hos sin tidligere 
arbejdsgiver – Moesgård Museum.  Jeg vil 
hermed gerne takke Pauline for et godt – men 
kort – samarbejde og ønske hende held og 
lykke i det nye job. Vi ser frem til at genoptage 
det gode samarbejde, vi havde med Dagmar 
Brendstrup i hendes forrige direktørperiode.

Medlemskort
Vi udsendte i forbindelse med sidste Glaspost 
medlemskort. Om det skal være den form for 
medlemskort, vi skal anvende fremover vides 
endnu ikke. Men vi håber på sigt, at der kan 
blive mulighed for at anvende et medlemskort 
med magnetstrimmel, men det afventer bl.a. 
at Glasmuseet får en maskine, der kan læse 
disse kort, samt at vi får set på økonomien 
ved et sådan kort.

Udstillinger
Åbningsudstillingen kommer til at stå helt 
frem til 21. januar 2007, så du kan stadig 
nå et se denne. Et besøg i efterårsferien vil 
eventuelt kunne kombineres med et besøg på 
Ebelfestivalen, som kommer til at foregå på 
området foran Fregatten Jylland.

Aktiviteter i Venneforeningen   
Vi afholder lørdag den 4. november et efter-
middagsarrangement med glarmester Per 
Steen Hebsgaard, som har hjulpet en lang 
række kunstnere i ind og udland med instal-
lationer i glas, og kunstneren Peter Stuhr, som 
netop arbejder med glas-
kunst i store såvel som 
små formater. Se omtale af 
arrangementet andetsteds 
i bladet.

Med håbet om 
et godt glasefterår
Erling Elsig

 

Nyt museum. 
Ny direktør på 
Glasmuseet Ebeltoft! 
Nyt arrangement
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Af Niels Houkjær

Blæst om Glasmuseet Ebeltoft
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Fra kl. 10 om morgenen ankom 
gæster, honoratiores, kunstnere og 
presse og bænkede sig forventnings-
fuldt foran talerstolen og det røde 
silkebånd, der blafrede i vinden 
ind til det hvide frontparti. Det peb 
svært i rigningen fra nabofregatten 
Jylland, og der blev holdt på hat 
og briller. For hattene blev luftet, 
som skulle vi til Derby i den gamle 
søkøbstad. Brillerne blev skruet på 
plads, for inden for skulle der besku-
es verdenskunst i særklasse.

I heftig sommerblæst fra Ebeltoft Vig indfandt de indbudte gæster og 
glasvenner sig 28. juni og bænkede sig foran hovedindgangen.

   Ikke for første gang i museets 20 
års fremgangsrige historie, men for 
første gang så omfattende og vidt-
rækkende med de mange nye kva-
dratmeter siden åbningen på nøjag-
tig samme dato i juni for 20 år siden, 
da den gamle toldbygning blev taget 
i glassets tjeneste. Og heller ikke for 
sidste gang, som jubilæumsudstil-
lingens titel ”20 år frem” så løfterigt 
stiller i udsigt.
    Ved det midlertidige udendørs 
checkin er der håndtryk til alle 

de ca 650 glade og forventnings-
fulde gæster. Og der er forståeligt 
lykønskninger i utide, for vi har 
jo allerede længe og dag for dag 
udefra kunnet følge arbejdet med 
udvidelsen på havnen skride frem. 
Velkommen fra og til lykke til direk-
tør Pauline Asingh, museets idé-
mand og inspirator, glaskunstens 
nestor i Danmark Finn Lynggaard og 
den glade forventningsfulde fonds-
bestyrelsesformand og ildsjæl Erling 
Rasmussen, der da også som den 
første entrerer talerstolen.

Hug en hæl
Med henvendelse til excellencer 
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– kronprinsesse Marys far professor 
John Donaldson og hans kone for-
fatteren Susan Eliszabeth Donaldson 
bidrog til at kaste kongeligt skær 
over åbningen – til borgmestrene, 
til ”mine damer og herrer” og så til 
den lange række af indbudte glas-
kunstnere og glasvenner bød Erling 
Rasmussen som wingcommander 
velkommen til indvielsen af den nye 
hvide glasvinge.
   På den ene side af vandbassinet 
nærmest den nye hovedindgang sad 
de særligt indbudte heriblandt spon-
sorerne, der havde haft tegnebo-
gen fremme i dagens anledning, og 
glaskunstnerne, hvis værkdonatio-
ner udgør hovedstammen i museets 
samlinger
    I sit historiske tilbageblik kunne 
formanden glæde sig over, at gæst 
nummer én million forlængst hav-
de besøgt museet, og at planerne 
om en udvidelse begyndte allerede 
omkring 1994/95. Fra begyndelsen 
var der tale om et helt nyt museum 
på havnehalvøen, som dog i 2002 
blev skrinlagt til fordel for den trods 
alt mere beskedne tilbygning til Hack 
Kampmanns gamle toldbygning. Så 
efter princippet hug en hæl og klip 
en tå blev ambitionerne justeret 
under arkitektfirmaet 3XNielsens 
kyndige vejledning.
    Herefter kunne Erling Rasmussen 
takke en fornem række af bidrag-
ydere fra amt, kommune, Fonden 

Realdania (der har doneret broder-
parten af de 24 mio kr., museumsvin-
gen har kostet) og Kulturminsteriet 
over private firmaer og pengeinsti-
tutter til Foreningen Glasmuseets 
Venner.

Et unikt museum
I sin åbningstale understregede glas-
kunstneren Finn Lynggaard muse-
ets afhængighed af kunstnerne selv: 
”Uden jeres generøse og uselviske 
støtte ville der aldrig være blevet 
skabt et museum som dette,” sagde 
Finn Lynggard bl.a. ”Jeres opbakning 
omkring mine visioner om et muse-
um lavet af og for glasfolket selv har 
gjort os i stand til at skabe noget unikt 
i verdenskunsten: Glaskunstnernes 
eget museum.”
    Det var også Finn Lynggard, der 
for 25 år siden, da han stod med sine 
overfyldte flyttekasser på sin nye 
adresse i Nedergade 19 i Ebeltoft 
fik idéen til et internationalt glasmu-
seum. Han fortalte om det til sine 
glaskolleger ude i den store verden, 
som uden videre på stedet lovede 
donationer af deres hovedværker 
til museet. Men lige så vigtigt bob-
lede Finn over af henrykkelse, da 
han fortalte den mere jordnære og 
økonomisk smidige direktør Erling 
Rasmussen fra tekstildesign-virksom-
heden Kvadrat om idéen. Således 
brændte tampen i begge ender: Fra 
den kunstneriske begejstring såvel 

som den pragmatisk økonomiske, 
der også kender omgangstonen i 
de politiske korridorer. Og så stødte 
revisor Bent Fredberg til som den 
tredje musketerer. Således kunne 
det røde silkebånd ind til det danske 
glasrige endelig klippes over.
   Da Finn Lynggaard fandt det unge 
publikum bedre skikket til at kigge 
de næste tyve år frem, overlod han 
- efter museets nyslåede protektor 
Dronning Margrethes afbud efter 
knæoperation - beredvilligt den 
gyldne saks fra glaspuden til direk-
tør Pauline Asinghs datter Laila på 
10 år. Som de første vendte de to 
modne herrer Erling Rasmussen og 
Finn Lynggard sammen med arki-
tekten Kim Herforth Nielsen det 
forventningsfulde publikum ryggen 
og skred med værdige skridt ind i 
det ny glasmekka fulgt af den begej-
strede gæstestrøm til champagne-
brus, hvidvin og sandwich.

10 årige Laila klipper snoren assisteret
af Finn Lynggaard.
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Ved aftenfesten blev hemmelighe-
den endelig løftet for, hvordan et nyt 
fremsynet og progressivt museum for 
verdens fornemste glas kunne åbnes 
i en lille østjysk købstad, der ellers 
på så mange måder ser ud til at have 
lagt fremtiden bag sig og hvile på sin 
pittoreske stokroseidyl. 

    ”Jo, det handler om LFR-effek-
ten,” slog museets næstformand 
Ebbe Simonsen fast i sin muntre 
tale over bordene. Egentlig handler 
det om en ny metode til behandling 
af svær migræne ”Laser Frequency 
Radiation”. Elegant fik han de tre 
bogstaver spændt for trekløveret 
Lynggaard, Fredberg og Rasmussen, 
der har løst op for meget hovedbrud 
omkring museumstanken. Lynggaard, 
der fostrede idéen, Fredberg, der tog de 
seje økonomiske træk og Rasmussen, 
der ”der ved, hvad han vil”.

   I sin drillende replik og med mere 
end et glimt i øjet vedkendte direk-
tør Pauline Asingh på den daglige 
museumsledelses vegne sig en del 
af hovedbruddet i omgangen med 
de vedholdende og fordringsfulde 
herrer.
   Og så råbte vi hurra for det smukke 
nye museum og for LFR-effekten, 
mens musikken spillede op til dans.
                                                 

    Da sulten og tørsten var stillet, 
bød Pauline Asingh sine festklædte 
gæster velkommen til åbningsudstil-
lingen fra museumsgårdens trappe. 
Udstillingens kurator den engelske 
glaskunstner Elizabeth Swinburne 
gjorde rede for såvel den retro-
spektive afdelig som den fremad-
skuende: ”Jeg har taget de aldrende 

  

"Vi gjorde det!" Finn Lynggaard (tv) og Erling Rasmussen.

kunstnere med fra dengang for 20 
år siden, da museet åbnede, der 
stadig gør en forskel i glaskunstens 
udvikling. Og så har jeg udvalgt tyve 
kunstnere fra ti lande over hele ver-
den til at markere den kunst, der lige 
nu peger fremad,” sagde kuratoren, 
inden også adgangen til museums-
rummene blev erklæret for åben.
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En dag i glasdirektørens liv? Nej, 
sådan kan man umuligt lave et por-
træt af museet set fra netop den stol. 
Hovedintrykket af jobbet består af 
en strøm af afbrydelser og ting, der 
lige skal ”ind over” direktøren. 
   Et job med afbrydelser. Men 
også med visioner lige nu, hvor 
Glasmuseet Ebeltoft lukker dørene 
op for en ny æra i glasmuseets 20 
årige historie.
    ”Åbningen af det nye museum 
byder på nye opgaver, men også 
vedligeholdelse af en flot tradition. 
For tyve år siden, da det enmands-
betjente glasværksted ude i verden 
og herhjemme havde åbnet for glas-
magernes mulighed for at arbejde 
med, udvikle og forfine deres teknik-
ker, var behovet for et glasmuseum, 
der kunne imødkomme publikums 
voksende nysgerrighed, helt indly-
sende. Og publikum strømmede til 
museet de første år efter åbningen 
i 1986,” fortæller Pauline Asingh og 
fortsætter med henblik på fremti-
dens krav:

    ”Dengang kunne man uden pro-
blemer lokke glaspublikum igennem 
den uanselige grå dør i den gamle 
toldbygning ind til udstillingerne. 
Glasmuseet Ebeltoft var dengang 
noget unikt, en publikums Darling 
uden konkurrence. Nu skal der 
andre ting til. Museumstraditionen 
har ændret sig drastisk, og konkur-
rencen om stort set det samme antal 
gæster fra Djurslands mange flere 
attraktioner end dengang stiller langt 
større krav. Med det nye museum og 
det indbydende indgangsparti, der 
siger ”Kom her!” til forbipasserende 
deriblandt færgetrafikken, føler man 
virkelig, at man inviterer ind til en 
oplevelse, der med åbningen den 
28. juni i år har fået den indramning 
og præsentation, moderne glaskunst 
fortjener - og som den også for-
drer.”

Kunst i øjenhøjde
De nye, åbne udstillingsrum invi-
terer i høj grad til glaskunstnernes 
eksperimenterende virksomhed. 

Ikke alt i disse rum skal imidlertid 
fungere som ramme for installati-
onskunst, men arkitektens vægtning 
af rumfylde frem for gulvareal til de 
kendte podieopstillinger (man tager 
et podie og stiller en vase på det, 
som publikum kan gå rundt om) 
inviterer efter direktørens mening til 
nye udstillingsformer. Det spektaku-
lære skal ind i rummene. At det er 
noget nyt, opdagede museets perso-
nale, da de i hast måtte finde alter-
native løsninger for at få åbningsud-
stillingens store objekter indendørs. 
Museets døre var simpelthen ikke 
tænkt brede nok til kunstnernes nye, 
store formater!
    Og så kunne Pauline i den for-
bindelse godt forestille sig et samar-
bejde med Danmarks Designskole, 
hvor netop arbejdet med den rum-
lige arkitektur og lyset i de nye 
udstillingsrum kunne indgå som et 
element i elevernes afgansprojek-
ter. Et eksperimentarium for nyska-
belse og galskab. Eksperimenter har 
det nemlig med at efterlade spor 
til vedvarende nyskabelse, og her 
må Glasmuseet være på mærkerne, 
mener direktøren. Ligsom hun i 
øvrigt ser den store indrammede 
museumshave som et oplagt åbent 
rum, der kunne udfordre glaskunst-
nernes fantasi til at tænke i det store 
format.    
   Hvad kan det nye museum, som 
det gamle ikke kunne?

Indimellem telefonernes bydende kaldetoner dumper visionerne ned til i den 
afgående direktør Pauline Asinghs stol.
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   ”Det kan være med til at præ-
sentere værkerne i langt mere gen-
nemarbejdede sammenhænge for 
det kræsne glaspublikum, hvor 
vi lægger vægt på formidlingen. 
Fascinationen af glasset og dets for-
mer er ikke længere nok. Glasset 
taler ikke kun for sig selv, men 
hvert enkelt værk har en spæn-
dende tilblivelseshistorie som idé, i 
sin teknik eller i sit særlige udtryk. 
Den vil vi gerne fortælle uden at 
virke overpædagogiske,” lyder sva-
ret. ”Og så vil vi gerne præsentere 
kunst for det yngre publikum og 
børnene i øjenhøjde. Og det mener 
jeg helt konkret. Samtidig med, at 
der er udstillet glaskunst oppe på 
piedesdalen for de indviede, så har 
vi længere nede ad podiet en anden 
form for information – f.eks. en 
videofilm – kørende for de mindste 
for at fastholde interessen. Der er 
et væld af nye visualiseringsmulig-
heder. Vi ved, de er der. Nu skal vi 
turde bruge dem.

Når lokummet brænder
At gøre sig gældende i området vil 
også geografisk sige langt mere i dag 
end for 20 år siden. Publikums kul-
turelle aktionsradius er blevet større, 
så måske skal det enestående glas-
museum ses i sammenhæng med 
et museumsbesøg på Aros i Århus 
og på kunstmuseerne i Randers og 
Silkeborg. Men det skal ske uden at 

tabe det lokale, trofaste publikum 
af syne. En interaktiv netportal står 
også på ønskelisten.
    Som en konsekvens af idéudvikli-
nigen på museet har Pauline Asingh 
inden sin afgang fra museet udar-
bejdet en handlingsplan, der skal 
fastholde målsætningen og sikre, 
at de gode hensigter ikke blot bli-
ver til glasbobler og luftkasteller. I 

Ebeltoft ved de også, at en hand-
lingsplan skal implementeres. Den 
skal føres ud i livet. Til det formål 
har museet opnået støtte fra en spe-
ciel implementerings støtteordning 
af Feriefonden.
    Til at sikre økonomien har museet 
sikret sig tre faste sponsoraftaler 
og flere firmaaftaler. Billetindtægt 
og butikssalg dækker lønninger og 
drift, men til specialudstillinger er 
skiftende sponsorstøtte nødvendig. 
Det er direktørens job at skaffe 
disse midler til huse. Det er også 
hendes job sammen med det øvrige 
personale at planlægge udstillinger, 
sørge for de smukke og informative 
kataloger og annoncering samt pleje 
kontakterne med museets nære og 
fjerne omverden.  
     Mens området omkring den funk-
lende nye, hvide vinge endnu lå hen 
som byggeplads, kunne man ikke 
så sjældent møde direktør Asingh 
iført flyverdragt og gummistøvler 
beskæftiget med dette og hint på 
pladsen, ligesom hun ikke går af 
vejen for at gribe toiletbørsten inden 
for eller tage en wekeendvagt i glas-
butikken for at få vagtplanen til at gå 
op. For trods det store, beredvillige 
og ikke mindst frivillige mandskabs 
aldrig svigtende imødekommenhed, 
så er det direktøren selv, der må 
træde til, når lokummet brænder.

Pauline Asingh i udstillingen
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Det er sagt om glasmuseets faste 
stab af kvindelige medarbejdere, at 
hvis der slippes en alfa-han ind i 
koblet, så vil Glasmuseet bryde sam-
men. Den flade kvindelige ledelses-
stil appellerer ikke til alfa-hanner!
    Foruden direktøren Pauline Asing 
og udstillingskoordinator Sandra 
Blach består den faste stab af bog-
holder Hanne Lemvigh-Hammer, 
hvis job i forbindelse med det ny 
museum og den gennemgribende 
renovering af det gamle er blevet 
opnormeret fra otte til 30 ugentlige 
timer. Også her med korrektion for 
det betydelige overarbejde i for-
bindelse med nybygningen. Hanne 
sidder på økonomien, fører boghol-
deriet, foretager stadige opfølgninger 
på byggeriets budgetter og den aktu-
elle fakturering. Lønningsregnskab 
og regnskab for de to butikker - og 
budgetkontrol. Kort sagt: Det for-
kromede økonomiske overblik er 
Hannes.
   Som tidligere butiksindehaver 
har bogholderen helt naturligt og i 
museets ånd påtaget sig – når kas-
sebøgerne stemmer - at fylde op på 
hylderne i butikken, hvor hun også 
ekspederer som afløser.

Annas kalender
Hvis de havde en personaleschef, en 
butikscef eller en arrangementchef 
på Glasmuseet Ebeltoft, så var det 
Anna Ibrahimi. Men det har de ikke, 
så derfor er Anna museumsassistent. 
   Ud over blækspruttejobbet som 
museets allestedsnærværende se-
kretær tage hun sig af oplæring af 
medarbejdere i jobtræning og coa-
ching af de 40 frivillige herunder 
personalemøder og udarbejdelse 
af referater herfra. Hun arrangerer 
museets rundvisninger, gruppebesøg 
og særarrangementer og tager imod 
mødedeltagere, holder rede, hvornår 
det nu lige også i år bliver påske og 
jul, så museet følger kalenderens 
åndedræt også op til skolernes som-
mer- og efterårsferie.
   Og så er Anna med på ekspeditio-
ner rundt til de 50 glasmagere landet 
over, der leverer glasvarer til den 
voksende butiksvirksomhed. Som 
noget nyt kontaktes værkstederne 
personligt og helt målrettet – også 
telefonisk - så også leverandørerne 
føler sig i nærkontakt med og værd-
sat af museet, og så kunderne ved 
disken i Ebeltoft stimulers på købe-
lysten.

Øverst på musemstrappen smiler bogholder 
Hanne Lemvigh-Hammer (tv.) til fotografen 
– der havde sit hyr med at samle loppe-
æsken af den faste stab. Ved siden af sidder 
udstillingskoordinator Sandra Blach. Bag 
museets direktør Pauline Asingh (nederst 
på trappepyramiden) sidder blæksprutten, 
allesteds nærværende Anna Ibrahimi.

Den flade ledelsesstruktur præger den smilende og fri omgangsform.
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Da museets ud-
stillingskoordina-
tor Sandra Blach 
indførte mund-
blæste glas hjem-
me ved mid-  
dagsbordet på 
proprietærgården
Lyngdal ved 
Grenå, mente 
manden Jens, at
det var noget 

pjat. Nu er glas en livsstil, som 
Sandra tager med hjem i det rigeligt 
glasprydede hjem. 
   For tretten år siden sagde hun 
farvel til reklamebranchen i England 
og i Danmark. Nu står hun for 
den praktiske side af Glasmuseet 
Ebeltofts udstillinger og for vedlige-
holdelsen og suppleringen af en unik 
international glassamling, der tæl-
ler mere end 1500 værker fra over 
600 anerkendte glasmagere verden 
over, samt redigering og opdate-
ring af museets særdeles informative 
tosprogede hjemmeside.
   ”Det er især den direkte, levende 
kontakt med glaskuntnerne verden 
over, jeg sætter pris på,” fortæl-
ler Sandra Blach op til weekenden 
fra sin faste plads ved computeren 
over for museets bogholder Hanne 
Lemvigh-Hammer. Hjemme på 
museet i Ebeltoft nyder hun ligele-
des samværet med kunstnerne under 
forberedelsen af nye udstillinger.

Når museet rykker ud
En udstilling for et årstid siden i 
Gjethuset i Frederiksværk kan ses 
som typisk for koordinatorens ind-
sats. Sandra tager afsted og beser 
lokaliteterne, tegner skitser af loka-
liteten. Herefter hjem i kælderen og 
i fjernmagasinerne sammen med 
museumsdirektøren for at finde de 
60 værker frem, hvis sammensæt-
ning efterhånden grupperer sig om 
temaet ”Glas i bevægelse”.
    Værkerne skal pakkes ned med 
podier, de skal forsikres, der skal 
skaffes fragtmand og skrives papi-
rer, og så tager Sandra med glasset 
til Frederiksværk og stiller tingene 
på plads med små korrektioner af 
den oprindelige plantegning fra 
skrivebordet. Det tager et par dage i 
Nordsjælland. Det tager længere tid 
i udlandet.
   Nye idéer har under ombygningen  
haft tid til at boble frem i det stimu-
lerende samarbejde med kolleger, 
gæster og kuntnere i Ebeltoft. Dem 
har Sandra indtil videre stuvet i en 
speciel skuffe, som hun med et stort 
smil glæder sig rigtig meget til at 
trække ud af skabet. 

Friske varer på hylderne
Og så skal der være tid til at holde 
egen viden og samlingen af done-

rede værker til museet ajour. Også 
glaskunstnere har det nemlig med 
at udvikle sig. Faktisk er det en af 
grundene til, at de arbejder med glas. 
Så derfor må Sandra Blach også hele 
tiden have fingeren på pulsen, så 
varerne på hylderne – selvom de ikke 
er letfordærvelige - altid er friske og 
repræsentative for kunstnernes aktu-
elle produktion. Det kræver løbende 
kontakter med den internationale 
glasscene. Også her færdes koordina-
toren særdeles scenevant og udfaren-
de over for de kunstnere, der normalt 
ikke lader sig nøje med at donere 
deres næstbedste værker til det højt 
estimerede museum i Ebeltoft. 
  Og så blev det fredag eftermiddag ved 
computeren og sidste udkald for den 
årlige udflugt til Djurs Sommerland 
med de fire børn i alderen 8-18 år, 
der i forvejen savner Mor, når tids-
planen - som det ikke så sjældent har 
været tilfældet op til åbningen af det 
nye museum – sprænges, og tålmo-
digheden i hjemmet sættes på prøve. 
Museumskoordinatoren arbejder offi-
cielt kun 24 timer om ugen, men i 
spidsbelastninger, og når udstillinger 
i ind- og udland af museets samlinger 
skal præsenteres samtidig med åbnin-
gen af et nyt museum, kan det godt 
forveksles med noget i retning af 24 
timer - i døgnet.
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De har viet en del af deres fritid helt 
frivilligt og uden synlig løn til glas-
set. De er alle kvinder, der har lagt 
den erhvervsmæssige karriere bag 
sig, og udstyret med en forstående 
familie, der må træde i baggrunden, 
når gerningen som frivillig hjæl-
per på Glasmuseet kalder. I kærlig 
omtale hedder de ”Glastanterne” - 
forstået som de familiemedlemmer, 
der ganske vist ikke føder børnene, 
men som sørger for deres kærlige 
pleje under opvæksten.
 Glasmuseets korps af frivillige 
består af ca. 40 kvinder, hvoraf 
mere end halvdelen indgår i vagt-
planen omkring receptionen og de 
nu hele to glasbutikker, der skal 
bemandes efter åbningen af det ny 
museum. Ved hovedindgangen og i 
den gamle butik kan der nu udby-
des et langt mere varieret sortiment 
af kvalitetsglas end tidligere, og det 
er her ekspeditionen skal foretages 
med indsigt i den enkelte vares 
baggrund.
   Herudover skal der gives en hånd 
med, når døren slås op om morge-
nen, flagene hejses, prisskilte klæ-

bes på varerne i butikken - og når 
rengøringen, der ellers varetages af 
professionelle, skal suppleres. Og så 
endelig, når et sidste smil skal sen-
des over disken, når dørene låses 
af efter alskens praktiske gøremål, 
når det sidste lys er slukket og den 
sidste gæst gået hjem. 
  Det ny museum betyder også 
behov for mere frivilligt arbejde.
Vagtplanen er udvidet med dagligt 
tre i stedet for kun to frivillige på 
arbejde. Og med det store rykind 
af gæster efter indvielsen kender 
alle de aktive, udrykningsklare fri-
villige planlægger Anne Ibrahimis 
indtrængende telefonopringninger!
   Birte Olsen er ikke talsmand eller 
tillidskvinde for de frivillige, men 
nok eksemplarisk for racen. Hun 
meldte sig ind som livsvarigt med-
lem i 1987 af den dengang blot et 
år gamle Venneforening. Så da hun 
og hendes mand flyttede til Ebeltoft 
tre år efter, fandt hun det naturligt 
at melde sig som frivillig. Hendes 
studier i gemmologi – læren om 
ædelstene – i Tyskland fandt hun 
imødekommet i glasmaterialet. Men 

ellers er en baggrund som sygeple-
jerske, korrespondent eller receptio-
nist lige så velkommen i faget som 
frivillig.

Livserfaring skader ikke
Typisk rekrutteres de frivillige blandt 
de af Glasmuseets Venner, der for 
alvor har brændt sig på glasset, og 
som er fascineret ud over det almin-
delige. Og det mærkes på entu-
siasmen allerede ved indgangen til 
museet. Når en kanditat har signa-
leret sin seriøse interesse for muse-
umsarbejdet, lodder museumsdirek-
tøren dybden af denne interesse; og 
kandidaten får herefter en grundig 
introduktion til museets baggrund, 
indretning, funktioner og dagligdag.
    Museet udbetaler ikke løn – det 
er derfor, det hedder ”frivillig” – og 

Museets korps af 40 frivillige hjælper til med at bemande 
receptionen og giver en praktisk hånd med, hvor det behøves.

Birte Olsen i den nye butik (forhenværende 
formand for Glasmuseets Venner)
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der gives heller ingen løfter om løn 
i glashimlen:
    ”Det er glæden ved at befinde 
sig her i disse smukke omgivel-
ser og den dejlige atmosfære, der 
driver os,” fortæller Birte Olsen i 
en pause på stolene ved den ita-
liensk-argentinske kunstner Silvia 
Levensons glastelt Refuge, der er 
skabt til åbningen i Ebeltoft. ”Og så 
er det den respektfulde omgangsto-
ne blandt glade mennesker i ledel-
sen og det faste personale. Der 
er ikke noget snobberi, men der 
hersker en stil og en inspirerende 
omgangsform, der tiltaler mig, og 
som gør, at jeg kommer glad og 
oplivet hjem fra arbejde”.
   Selv udstråler de frivillige en 
stil og imødekommenhed, der med 
fingerspidsfornemmelse tager imod 
publikum – også det publikum, 
man fornemmer, man er De’s med. 
Og så undlader de ikke uden at 
være direkte påtrængende at gøre 
opmærksom på Venneforeningen 
og de fordele, der følger med et 
medlemsskab.
    ”Publikum udtrykker jo deres 
glæde og begejstring specielt over 
den ny tilbygning direkte over for 
os, når de går ud af døren,” fortæl-
ler Birte Olsen, ”og kan der være en 
bagatel at indvende, så har vi jo den 
livserfaring, der skal til for at tale 
folk til rette, så også de kritiske siger 
farvel med et smil.”
    

hele den nye museumsfacade mod 
nord.
   Kom indenfor! nærmest råber 
museet nu endelig efter 20 års ano-
nymitet i gadebilledet. Her er noget, 
der skal ses. Og noget,der kan købes 
- mindes man om allerede i recepti-
onen - der sammen med Glascaféen 
har skåret en ordentlig luns af det 
nye udstillingsareal og påkaldt sig 
artiketernes opmærksomhed.
   Fra Lynggards dæmoner skal vi op 
på 1. sal for at begynde i Sydsalen 
og skaffe os et kronologisk forløb i 
glasunika-historien. Her er de klas-
sisk kendte værker udstillet, nøjagtig 
som man gjorde udstillinger for 20 år 
siden helt bevidst for at fange tidsån-
den: Frem på hylderne i en skønsom 
blanding, så alle kan se, hvor meget, 
vi har i gemmerne. Undtagelsen 
er de fire pragtfulde unica-stykker 
fra den revolutionerende konkur-
rence og museumsbegivenhed i den 
unge glasby ”Young Glass” afholdt 
i 1987. Et til lejligheden indrettet 
auditorium tager os med gennem et 
diasshow tilbage til fortidens festlig-
holdelser af glasset på stedet.

Oplevet udefra står den hvide glasvinge som en naturlig påheftning til den 
senklassisistiske toldbygning. Indefra viser de intime udstillingsrum stadig 
deres berettigelse som overgang til den ny lysgivende fløj.

I den generøse præsentation af glas-
kunst i verdensklasse på åbnings-
udstillingen ”20 år frem” har jeg 
opdaget en fin pointe, som jeg gerne 
deler med andre besøgende: I stue-
etagens gamle del – netop, inden 
man betræder den nye hvide vinge 
fra de gamle stuer i Toldbygningen 
- har Finn Lynggaard anbragt tre af 
sine dæmoner (han har sikkert flere 
hjemme i Nedergade). Eller rettere 
Elisabeth Swinburne, der har kurate-
ret udstillingen, har placeret stedets 
husgud og vedholdende opfinder 
Finn Lynggards værker som omdrej-
ningspunkt i vinklen mellem nyt 
og gammelt. Overgangen mellem 
Hack Kampmanns senklassisistiske 
toldbygning fra 1921 og 3xNielsens 
florlette, nyindviede hvide tilbyg-
ning.
    Vi har allerede bemærket, at 
den gamle indgang fra Strandvejen, 
der egner sig bedre for toldere og 
syndere med samvittighedstyngede 
ærinder hos etaten end for et for-
ventningsfuldt glaspublikum, er 
afløst af den ”lækre” og indbydende 
portal bag vandspejlet, der præger 
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grad dragende i sin perfektionisme, 
at man stadig må vende tilbage. Og 
sådan er det ikke blot med enkelt-
værkerne på åbningsudstillingen. 
Det gælder helheden, som man 
absolut må vende tilbage til for 
at fatte dens tilsyneladende enkle 
overskuelighed og alligevel dybe 
budskab. Amerikanerne Joel Philip 
Myers har rundet de 70, og hans 
modenhed til trods virker hans 
krigsspøgelser i værket Ghosts at 
War så uafrysteligt provokerende, 
at man må tage tilløb flere gange 
for at fatte og overkomme lidelsen 
og smerten i det opmarcherede, 
forvredne hvide glas. Kunne Myers’ 
uhyggelige tinsoldater have taget sig 
mere imposant ud i det ny museums 
hoved- og trapperum, så viser de 
opstillede hovedværker her dog til 
fulde, hvad lys og luft gør ved glas, 

når det er tænkt allermest overvæl-
dende.

Ind i igloen
På endevæggen hænger danske Stig 
Perssons grønne Holes in the Sea så 
selvfølgeligt, som var den massive 
collage skabt til at blive hængende. 
Lige så svært bliver det at sige far-
vel til tysk-australieren Klaus Mojes 
Floating Red, når den skal hjem til 
Down Under igen. Den hænger 
som pendant til Persson, begge vær-
ker til skue fra trappe og balkon og 
som glassets ultimative svar på bil-
ledkunstens postmodernisme.
   Nede på gulvet står den aldrende 
tjekke Jaroslava Brychtovás støb-
te Red Throne over for australske 
Bryan Hirsts kultiske, emaljeklædte 
og indgraverede offerkar. Uhyggen 
i Sibylle Perettis Honey child er til 

Åbent bibliotek   
Døren ind til administrationskon-
torerne står ikke åben endnu. Det 
kommer den til, for det første rum, 
inden man  når til ”pigekamrene”, 
hvor direktøren holder til i forkon-
toret ind til assistent, bogholder og 
udstillingskoordinator er møderum 
og bibliotek. (Der er intet kontor 
til den hårdt arbejdende formand, 
vil man bemærke, men han træffes 
til gengæld ofte på stuegang over-
alt i museumsterrænet). Biblioteket 
skal, når værkerne er katalogiseret, 
fungere som læsestue for museets 
gæster, hvor en computer foruden 
tidskskrifts- og anden aktuel littera-
tur i forbindelse med særudstillin-
gerne skal være tilgængelige.
    På trappen ned til 1. sal min-
des man med en fotoophæng-
ning  indvielsen af museet for 20 
år siden. Men ellers danner stu-
erne her med åbningsudstillingen 
en glidende overgang til glasvin-
gen og demonstrerer den intimitet, 
som også moderne unika-glas stadig 
kan nyde godt af. Mellem søjler-
ne i Dronningesalen står japane-
ren Masayo Odahashis henrivende 
Silent Pool. Køb den til forstuen før 
Deres nabo! Interesssen er stor og 
prisen siges at være rimelig.
   Italieneren Lino Tagliapietra er 
placeret i stuen inden Lynggaard, 
og ude i den gamle reception står 
hans mesterstykke Stromboli i den 

Den rummelige udstilling tages i øjesyn for første gang
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at tage og føle på. Hendes sammen-
satte glaskakler, som danner en skrø-
belig pigeanatomi, der opfordrer til 
ansvarsfuld dialog med beskueren, 
demonstrerer glassets føjelighed i en 
pågående hyper-ekspressionisme.
   Med det lys og det rum, en glas-
iglo fordrer, kan man gå rundt om 
Silvia Levensons dialogiske Refuge. 
Indbydende og lige til at kravle ind 
i, men samtidig distancerende at 
betragte, for hvad er det nu egent-
lig, der lige er på færde med de 
sarte glassko anbragt ved indgangen 
til teltet? Den italiensk-argentinske 
kunstner er et uundværligt gensyn 
i Ebeltoft. Også Kirstie Rea indgår - 
som for øvrigt flere af veteranerne på 
udstillingen - i Glasmuseet Ebeltofts 
uvurderlige glassamling. Hendes 
grønne glascylofon The Pines peger 
fra væggen på 1. sal ud mod lyset 
i de finske fyrreskove. Men det skal 
den ikke. Kunstneren er australier, 
men det er alligevel bygrænsen ud 
til naturen, hun til stadighed over-
skrider i sin kunst. 
   Indenfor i det desværre mørklagte 
pragtrum med dagslys fra syd og 
vest, der oprindelig var tænkt som 
administrations- og møderum, med 
en udsigt, der – når man ellers kan se 
den - gør noget ved mennesker, lig-
ger tjekken Alena Matejkovás Magic 
Carpet henslængt som et flyvende 
tæppe, der vil lette, eller som lige er 
landet. På én gang magisk og allige-

vel et tæppe. Og nej, heller ikke. En 
dynelet glasinstallation, der blafrer 
med sin synlige tyngde langt ind i 
fantasien.
   
Genvisit
At den gamle glasbutik med sydud-
gang til museumshaven er bevaret, 
skyldes først og fremmest den dras-
tisk stigende omsætning, men også 
hensynet til den overvejde glasinve-
stering, når gæsterne skal gør deres 
indkøb. Her er tid til grundig efter-
tanke, mens butikken ved indgangen 
er mere trafikeret.
  Fra den gamle butik kan man sta-
dig gå ud i museumshaven og de 
muligheder for landart i glas, der 
ligger åbne på det nysåede græs, 
overvejes for fremtiden. Det er dog 
butikken i nybygningen, der tiltræk-
ker opmærksomheden og også den 
vej vi skal ud – naturligvis efter en 
afstikker ind i Glascaféen.
 At Glasmuseet efter tilbygning, 
ombygning og tiltrængt renovering 
smelter de gamle dyder sammen 
med nye udfordringer, og at glasset 
selv er det levende materiale i smel-
tediglen, det kan enhver forvisse sig 
om på museet med åbningstid året 
rundt, på søgne- som på helligdage. 
Så nåede vi ikke alle de fremragende 
og vidt forskellige kunstnere - der har 
fundet sammen under samme tag og 
vinge i Ebeltoft - i første hug, så bli-
ver der rig lejlighed til en genvisit. 
 
  

Finn Lynggaards Dæmon



Tekst og foto af Niels Houkjær

Der brænder en ild

14

Hjertekulen i glashytten, den ægfor-
mede glasovn, er fyldt op med 
hundrede kilo varm, flydende glas, 
når hyttemesteren selv møder op 
som den første på museet kl. 8 om 
morgenen. Motorcyklen står parke-
ret i sumpene ved Slagterigrunden, 
hvorfra Leif Møller Nielsen har sin 
egen diskrete bagindgang i hjørnet 
af museumskomplekset til den ny 
arkitetkttegnede glashytte. Selvom 
”hytten” ligner et eksklusivt sten-
muret atelier for en velmeriteret ver-
denskunstner, så hedder det altså i 
fagsproget stadig en hytte. 
  Morgentoiletten er foretaget i skur-
vognen på en bakke i Dråby, hvor 
Leif midlertidigt har slået sig ned 
med brændeovn og udendørs toilet. 
Badefasciliteterne i hytten benyt-
ter han ikke fra morgenstunden. 

Kæresten, norske Christina puster 
glas i Sverige, og indimellem bli-
ver det til et par dage sammen i 
København, hvortil de begge har tre 
timers rejse fra øst som fra vest. Men 
ellers er dagene besat i glashytten. 
Syv dage om ugen fra tidlig morgen, 
og når nyt glasgranulat skal sættes til 
smeltning, til langt ud på aftenen.
   Hyttemesteren lejer sig ind hos 
museet, så derfor er en arbejdsdag 
for mesteren helt autentisk og kaden-
cen sat  af den glasproduktion, hans 
økonomi afhænger af. Men han står 
samtidig til rådighed for gæsterne og 
ofrer gerne tid på at imødekomme 
deres interesse for glasproduktionen: 
”Om ikke der er varmt i hytten?” 
At der er varmt med de tre ind-
varmningsovne med temperaturer 
på op til 1300 grader og glas-ovnen 

Glasovnen i glashytten bliver aldrig 
kold, og hyttemester Leif Møller 
Nielsen går aldrig kold, selv på de 
mest banale spørgsmål fra publikum.

Morgenkaffen nyder hyttemester Leif Møller Nielsen 
med vid udsigt til havnearealet
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konstant boblende på 1100 grader, 
det kan Leif uden at blinke svare 
”ja” til. Men også spørgsmål vedrø-
rende ilægning af farverne i glasset, 
det facinerende værktøj: blæsepi-
ben, vulverklodserne, sakse, tænger 
osv. besvares beredvilligt fra glas-
magerstolen, der i sin indretning 
og med sit specielle tilbehør ikke 
har undergået større forandringer fra 
den blev opfundet i 1600-tallet og 
frem til dengang i maj måned 2006, 
da Glasmuseet  Ebeltoft fik sin stol 
installeret.

Leifs gæster
Leif Møller Nielsens første glas blæ-
ste han under oplæringen i Kosta 
midt i det vidt besungne svenske 
glasrige. Senere lejede han ovn 
i Hobro, og derefter fulgte to et 
halvt år i Tobias Møhls og Trine 
Drivsholms værksted i Ebeltoft. 
Efter ophold i Island og i Kregme i 
Nordsjælland begyndte han allerede 
i maj måned i år inden åbningen af 
den nye hytte på museet at installere 
sig selv og de nye ovne her.

    Når publikum besøger den hvide 
hytte, er det naturligvis for at få en 
oplevelse med hjem. Det spekta-
kulære drama omkring den varme 
ovn og det flydende materiale, der 
tilsyneladende kan blive til hvad-
somhelst, men som skabes til kunst 
efter glasmagerens nøje forudlagte 
plan, betager os omkringstående i 
alle aldre. I sommerens løb har Leif 
nydt at have særligt interesserede 
gæster, når børnene har forsøgt sig 
med sandstøbninger, og når han 
torsdag aftener af museet har været 
ansat til over et forløb på omkring 
tre timer at gennemarbejde et enkelt 
unikaværk. Når glasværkstedet lejes 
ud til andre inden- eller udenlandske 
glaskuntnere, er Leif stadig ansvar-
lig for hytten, dens opvarmning og 

drift samtidig med, at han servicerer 
lejerne.
    Mens Ulla Hansen her ved nitiden 
om morgenen anretter den friskbryg-
gede kaffe ovre fra museets køkken, 
beundrer vi gårsdagens produktion, 
en kollektion på en halv snes smukt 
farvede, brugsvenlige bordkander 
dekorativt anbragt mellem mederne 
på glasmagerstolen, hvor glasme-
steren selv skal sidde fra kl 10, når 
hans Aladdin-hule atter åbner. Om 
sådan en kande kunne koste 350 
kr.? Ulla mener 450 kr. Sagtens! Vi 
holder om hver sin kande. Den lig-
ger godt i hånden, den funkler smukt 
i lyset. Man fornemmer allerede den 
læskende drik skvulpe i den endnu 
tomme, nypustede kande. Sådan er 
glas: Fyldt med glad forventning.
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”Tak, det bliver 113,- kr. Håber det 
smagte?” Der er frokostafregning 
ved kasseapparatet i Glascaféen, og 
regningen skal betales for en tal-
lerken Hellefisk fra Mols, røget hel-
lefisk på bund af æblesalat (vi er vel 
i æblebyen), avocado, dildpesto og 
hjemmebagt brød – brød også til 
den søde tand og til kaffen er en 
hjemmebagt specialitet på stedet. 
Og et glas fadøl. Og jo, det smagte 
så udpræget den enlige dame, der 
under besøget på museet indtog 
sin frokost på Glascaféens terrasse i 
sensommersol.
    En kulinarisk oplevelse er med 
åbningen af restauranten med det 
lyse lette cafépræg og den kvikke 
servering et naturligt akkompagne-
ment til den kunstneriske.
   ”Det er mit indtryk, at prisen sådan 
set er underordnet. Vores gæster 
sætter kvaliteten i højsædet,” for-
tæller den travle, til tider impulsive 
værtinde Karen Kjærgaard, der ved 
siden af caféforpagtningen fortsætter 
sit virke som kogekone og festarran-

gør i firmaet ”Karens køkken” ved 
lokale selskaber. Sine faste leveran-
dører har hun taget med sig til den 
nye virksomhed ved havnefronten 
i Ebeltoft med udsigt til træskibs-
havn og Fregatten Jylland, hvis mere 
bastante menukort, hun ikke ser 
nogen konkurrence i, men som hun 
respekterer. Karens køkken har ikke 
fast-food retter og pommes-frites på 
kortet. Børnene kan spise børnepor-
tioner af de enkle, veltillavede retter, 
køkkenet tilbereder – eller gå et 
andet sted hen.
   En burger til 98,- kr. kan man dog 
vælge sig mellem den halve snes 
frokostretter. På aftenmenuen, der 
skiftes ud hver uge af hensyn til de 
mange fortrinsvis lokale gengangere 
fra byen, der besøger caféen, tilby-
des tre retter med forret, hovedret og 
dessert til 298,- kr.

Karens skolekøkken
Nok er spistedet primært for glas-
nydere, men den har også ambi-
tioner som familerstaurant, og der 

Glascaféen med Ebeltofts bedste udsigt over havneområdet har valgt de gode 
råvarer og den enkle tilberedning frem for det overlæssede til frokostkort og 
aftenmenuer.



Foruden de fire børn har værtsparret Karen Kjærgaard og John Skovgård 
nu også Glascaféen af se til

Foto: N
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er entréfri indgang fra gaden uden 
om museets tælleapparat. Det med 
det familevenlige giver sig selv, for 
spisestedet er i bund og grund også 
familiedrevet. Karen, der selv har 
været skolelærer, inden hun tog 
skridtet fuldt ud ved gryderne, har 
sin mand John Skovgård, der stadig 
har en livline i skolevæsnet, med på 
arbejde. Duoens fire børn afspejler 
sig ikke kun på menukortet i Antons 
livret, Nanas frokost og Esters kyl-
lingesalat. Børnene er der også efter 
skoletid og giver gerne en hånd med 
i caféen. I efterårsferien leger værts-
parret i restaranten med tanken om 
at arrangere ”Karens skolekøkken” 
for børnefamiler, så børnene selv 
kan komme til gryderne og smage 
sig frem til de gode råvarers sande 
kvaliteter. Og så skal de grille på 
terrassen og riste æbler med den 
formidable udsigt til æblebyens 
søside.
    Glascaféen holder åbent i muse-
ets åbningstider. Og det betyder 
– nok til mangen caféforpagters 
bestyrtelse - året rundt og januar 
og februar med, hvor danskerne 
traditionelt ikke går ud at spise. 
Det står i kontrakten, som skal gen-
forhandles, når begge parter efter 
det første år er blevet klogere på, 
hvad det gensidige forhold indebæ-
rer og hvilke justeringer, der even-
tuelt skal foretages. Indtil videre 
er det Karen Kjærgaards oplevelse, 

at samarbejdet er til fælles bedste. 
Spontaniteten og idérigdommen har 
hun til fælles med museets ledelse. 
Forleden fandt parterne således ud 
af, at et større selskab i caféen joda 
lige skulle se glashytten i museums-
anlæggets andet hjørne i arbejde. 
Leif og Mikkel i hytten fyrede op 
under glasset, nød en bid brød og 
en fadøl med gæsterne og hjalp så i 
øvrigt med afrydningen bagefter. På 
samme måde nyder museet godt af 
køkkenets beredvillighed og omstil-
lingsparathed i forbindelse med de 
mange arrangementer, museet selv 
er vært for.

   Den højloftede, lækre café kan fint 
rumme et halvt hundrede gæster, 
men halvdelen af serveringsarealet 
hænger udsat for vejr og vind på 
museets ræling mod søsiden og kan 
kun benyttes i rigtig godt vejr og 
på lune sommeraftner. Det giver en 
alvorlig begrænsning i serveringsmu-
lighederne, når gæsterne må presses 
sammen i det siloprægede rum med 
den gjaldende akustik, der i højere 
grad må formodes at imødekomme 
arkitektens sans for rumfylde frem 
for anvendeligt gulvareal.



Foto: Jørn B
ech
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Med på råd
Selv om museets daglige ledelse sid-
der inde med stor viden og kompe-
tence, har den siden november 2005 
støttet sig til et særligt kunstnerisk 
råd. Den internationale glasverden 
er stor og kan selv for indviede fore-
komme uoverskuelig, når man skal 
præsentere den på et internationalt 
museum i Ebeltoft. Derfor lyttes der 
til det rådgivende råd bestående 
af seks entusiastiske medlemmer: 
Glaskunstneren Finn Lynggaard, 
der er ven med alverdens kolleger, 
udstillingskurator og glaskunstner 
Elizabeth Swinburne, glaskunst-
ner og medlem af fondsbetyrel-
sen Susanne Jøker Johnsen, Louise 
Mazanti fra Danmarks Designskole, 
glaskunstner Lene Bødker og fra 
museet Pauline Asingh og Sandra 
Blach.
   Rådets primære opgave er at inspi-
rere og rådgive museet med hensyn 
til kommende udstillinger og sikre 
standarden i såvel udstillingsreper-
toire som den exceptionelle samling 
af værker. Rådet mødes to gange om 
året, og ved siden af den rent kunst-
neriske rådgivning bedømmer rådet 
sammen med museets direktør de 
enkelte tiltags økonomiske konse-
kvenser. Rådet optræder endvidere 
som den endelige autoritet i afgørel-
sen af kunstneriske spørgsmål.

Fondet, der ejer Glasmuseet Ebeltoft, 
hedder ”Fonden for Samlingen af 
Moderne International Studioglas.” 
Den kan bestå af fire-syv personer, 
hvoraf mindst to ifølge fundatsen skal 
være udøvende kunstnere eller kunst-
kyndige inden for området og mindst 
to skal være forretningskyndige.
   For øjeblikket består fonden af 
syv medlemmer med direktør Erling 
Rasmussen som fomand og direk-
tør Ebbe Simonsen som næstfor-
mand. Glaskunstnerne er repræsen-
teret ved Finn Lynggard og Susanne 
Jøker Johnsen. De øvrige medlem-
mer er statsautoriseret revisor Bent 
Fredberg, professor Nina Smith og 
formanden for Århus Amts udvalg 
for børn, kultur og uddannelse, Bo 
Fibiger.

   Det er fondets formål at eje og 
drive et museum for moderne inter-
national glaskunst med beliggenhed 
i Ebeltoft kommune. 
I fundatsen hedder det videre: 
”Museet skal gennem sin samling, 
sine udstillinger og øvrige aktivi-
teter virke til fremme for interna-
tional glaskunst. Museets samling 
skal omfatte moderne internatio-
nal glaskunst og skal tilstræbe at 
afspejle aktuelle strømninger og 
tendenser. Samlingen tilvejebrin-
ges og suppleres  ved donationer 
eller deponeringer fra internati-
onalt anerkendte glaskunstnere.
   Fondsbestyrelsen skal hvert år 
sørge for udarbejdelse af årsberet-
ning og udarbejdelse af budget for 
det kommende år.

Fondsbestyrelsen



I de senere år er det blevet almin-
deligt, at man ved store markante 
byggerier lader en kunstner stå for 
udsmykningen. Den luftige arkitek-
tur, som er fremherskende nu om 
stunder indbyder til kunstnerisk 
udsmykning i glas. Det betyder, at 
selv om det er en kunstner, der får 
en opgave, må han alliere sig med 
en håndværker, som kan glasfaget 
og dertil mere end sit fadervor, da 
kunstnerne nu og da fremkommer 
med forslag, som kræver nye løsnin-
ger og tekniske overvejelser for at få 
dem realiseret. 
I rigtigt mange tilfælde er det den 
internationalt anerkendte glasspe-
cialist Per Steen Hebsgaard, som 

en kunstner går til for at få løst 
sine tekniske problemer omkring 
glas. Hebsgaard har gennem årene 
opbygget en stor ekspertise inden for 
området og ved alt om, hvordan man 
kan male på glas med emaljefarver, 
fastbrænde motiver, slumpe og fuse 
materialet, så det bliver tredimen-
sionelt. Ofte er det store opgaver, 
der er på tale, således er billedhug-
geren Bjørn Nørgaard og Hebsgaard 
i gang med et stort arbejde i glas til 
Ørestaden på Amager. Værket vil bli-
ve på 250 kvadratmeter og vil være 
sammensat af 28.000 stykker glas.
En af de kunstnere, som udfører 
arbejder i glas, hvor der skal bruges 
en glarmester, er Peter Stuhr. Hans 
værker findes i mange offentlige rum 
lige fra lufthavne til rundkørsler. 
Disse to markante personer vil der 
blive lejlighed til at høre og tale 

Håndværkeren, glasset og kunstneren
En unik eftermiddag med glarmester 
Per Steen Hebsgaard og kunstneren 
Peter Stuhr

Kupon indsendes til: 
Jørn Bech, Skelhøjevej 7, 8400 Ebeltoft eller 
mail: jbech@privat.dk inden 27. oktober 2006

Ønsker at deltage i frokosten (pris 100 kr. pr. person) 
den 4. november kl. 12.00 i Glascaféen på Glasmuseet 
i forbindelse med foredraget med Per Steen Hebsgaard 
og Peter Stuhr med:

_____  personer (angiv antal)
Frokosten betales direkte til cafeen ved spisningen.

Navn: _____________________________________________

Gade/vej: __________________________________________

Postnummer og by:__________________________________

Telefon:____________________________________________ 

E-mail:_____________________________________________

Underskrift:_________________________________________

med lørdag d. 4. november. De vil 
holde et ping-pong foredrag om det 
at arbejde i glas ud fra en kunstnerisk 
synsvinkel, og der vil blive mulighed 
for at se og føle på den type mate-
riale, som anvendes i deres arbejde.

Kl. 12.00 Frokost i Glasmuseets 
Cafe. Hebsgaard og Stuhr deltager. 
(Pris 100 kr.) eks. drikkevarer.
Kl. 14.00  Foredrag og demonstration 
ved Per Steen Hebsgaard og Peter 
Stuhr på Kvadrat, Lundbergsvej 10, 
8400 Ebeltoft

Jørn Bech og Jan Kock

Tilmelding til frokost nødvendig. Uden fro-
kost kan medlemmerne blot møde op på 
Kvadrat, Lundbergsvej 10, 8400 Ebeltoft. 
Der er begrænset antal pladser i Museets 
cafe så til denne del gælder først til mølle 
princippet.

LØRDAG DEN 4. NOVEMBER 2006 KL. 14.00 PÅ KVADRAT. FORUDGÅENDE FROKOST PÅ GLASMUSEET KL. 12.00.
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Først fik vi en kort introduktion om 
stedet af afgående formand Jørgen 
Ahlefeldt-Laurvig, hvorefter den nye 
formand Jørgen Schou Christensen 
tog ordet. Herefter havde vi lidt tid til 
at bese de smukke rum med de spæn-
dende udstillinger. For tiden havde 
de en udstilling med ”Kobbertøj fra 
Det kongelige Køkken”, som består 
af 700 til 800 stykker med de ældste 
ting fra 1700-tallet.

Anneberg samlingerne er en unik 
udstilling af utrolig smuk glaskunst. 
Herudover rummer museet bl.a. ene-
stående klenodier udført i porcelæn, 
fajance, keramik og en meget stor 
samling af indianske stenredskaber 
fra Argentina.

Hvad vi primært kom for at se, var 
Peter F. Heerings glassamling, som 
giver et smukt og interessant billede 
af danske glasværkers formåen op 
gennem tiderne.
Hvert år på J. C. Hempels fødsels-
dag, den 14. juli, uddeles ”Hempels 

Glaspris” til en lovende dansk glas-
kunstner, som i år var Line Gottfred 
Petersen. Hun havde en lille udstil-
ling med sine smukke slebne vaser 
og skåle. Samtidig supplerer museet 
sin glassamling ved at købe et af pris-
modtagernes smukke kunststykker, 
som indgår i en specialudstilling. 
Her kan man så få et indblik i, hvor-
dan noget af vores ypperste glaskunst 
har udviklet sig siden 1988, hvor den 
første glaspris blev uddelt.

Efter en dejlig frokost og prisover-
rækkelsen gik det så videre i bus 
og privatbiler. Sjællænderne kørte 
til Laura Madsen (LA-MA Glas) og 
jyderne til Ina Mathiasen og Hans 
Friederichsen i Arresøhytten. Begge 
steder blev vi venligt modtaget med 
lidt til ganen og meget til øjet. Laura 
blæste en af sine specielle vaser 
med indlagt støbt hoved, en gan-
ske speciel teknik, som kun hun 
laver herhjemme. I Arresøhytten så 
vi Hans og Inas blæste ting og de 
meget spændende støbninger, som 

både var til indendørs og udendørs 
”brug”. Herefter byttede holdene.

Eftermiddagen sluttede i rundkørslen 
i Kregme hos Nanna og Andrew 
Brown, der også havde lidt til både 
mave og øjne. Nanna er jo kendt for 
sine flotte pasterelliskåle og vaser, 
hvor Andrew er mere til de store ting 
som slebne skåle og vaser samt sto-
re fade. Derudover laver han nogle 
meget interessante konkylier som er 
skåret op, så man kan se sneglegan-
gen. Ud over at se de spændende 
ting, de 2 kunstnere laver, fortalte 
Andrew lidt om, hvordan de var 
kommet i gang og lidt om fremtids-
perspektiverne og deres nye værk-
sted og butik i Hundested, som de 
skal til at bygge. Det glæder vi os 
meget til at se.
Som altid skiltes vi med et på gensyn 
næste gang til forhåbentlig en lige så 
god en tur.

Med venlig hilsen
Jørn Bech

Tekst og foto af Jørn Bech

Anneberg-turen
Fredag den 14. juli drog 33 jyder 
og 16 sjællændere af sted fra hvert 
deres verdenshjørne for sammen 
at mødes på Anneberg, hvor vi 
skulle deltage i prisoverrækkelsen 
af ”Hempels glaspris” 2006. Line Gottfred Petersen i lilla kjole modtager Hempels Glaspris 2006
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Page 2 Leader
The Chairman of the Friends’ Association, 
Erling Elsig, recalls the successful opening 
of the new wing this summer. The only 
disappointment was the absence of Her 
Majesty Queen Margrethe II, who was 
unable to attend because of a knee op-
eration. Finn Lynggaard opened the new 
wing in the presence of about 700 guests. 
In the afternoon the exhibition “Twenty 
Years On” was opened by Pauline Asingh 
and the curator of the exhibition, Eliza-
beth Swinburne. The day was rounded off 
by a dinner party for 400 guests followed 
by music and dancing.
The museum has been well visited in the 
summer, with guests queuing at times. 
Extra staff were needed for the new shop, 
and once again, more volunteers are 
called for. 
The Director of the museum, Pauline 
Asingh, has returned to her former em-
ployer at Moesgård Museum, and Dag-
mar Brendstrup is to take her place. The 
chairman thanks Pauline and wishes her 
well, looking forward to resuming col-
laboration with Dagmar Brendstrup.
The opening exhibition will remain on 
show until January, so there is time to see 
it more than once.
In November the museum will be visited 
by Per Steen Hebsgaard, the glazier who 
has assisted many glass artists with their 
installations, and glass artist Peter Stuhr.
There will be plenty of activity involving 
glass during the autumn.

Page 3 Opening the new wing
There was a strong wind as special guests, 
artists, the Press and Friends of the Mu-
seum gathered expectantly for the open-
ing of the new building. The ceremony of 
greetings and congratulations proceeded 
regardless. The chairman, Erling Ras-
mussen was the fi rst on the podium to 
welcome the guests, including Crown 
Princess Mary’s father, Professor John 
Donaldson and his wife, author Susan 
Elizabeth Donaldson to represent the 
Royal family. The Chairman was followed 
by Finn Lynggaard, emphasising how the 
museum depends on the artists, as well as 

Erling Rasmussen’s skill in saying the right 
words at the right time to politicians and 
sponsors who provided the vital fi nancial 
support. Kim Herforth Nielsen, represent-
ing the architects 3XNielsen, described 
the building project, and Flemming Bor-
reskov from Realdania, represented the 
major sponsors. The ribbon was cut by 
Pauline Asingh’s daughter Laila when 
Finn Lynggaard declared the new wing 
open. After light refreshments, Pauline 
Asingh opened the exhibition, and Eliza-
beth Swinburne explained her selection 
of twenty artists from ten countries, look-
ing back to the opening of the museum 
and ahead to the future of glass art.

Page 5 The LFR effect
The speeches at the dinner party looked 
back to the time when the museum start-
ed its collection with unique glass items 
donated by artists from all round the 
world. The museum’s deputy chairman, 
Ebbe Simonsen, cheerfully compared 
the museum’s secret with the so-called 
LFR effect, a new treatment for migraine. 
He said it stood for Lynggaard, Fredberg 
and Rasmussen, the combination of Lyn-
ggaard’s ideas, Fredberg’s management 
of fi nances and Rasmussen’s clear-sight-
ed determination. In her reply, Pauline 
Asingh light-heartedly acknowledged that 
working with these three gentlemen had 
inevitably caused the museum staff a few 
headaches.

Page 6 Visions and interruptions
The telephone rings constantly, glass art-
ists come by from abroad, staff need spe-
cial attention, catalogue proofs and press 
releases must be read, and emergencies 
dealt with. This is a superfi cial picture of 
the work of the retiring Executive Director 
of the museum, Pauline Asingh, but the 
apparent interruptions are all part of the 
task of realising the visions on which the 
museum is built. 
Twenty years ago, Glasmuseet Ebeltoft 
was unique, and the public willingly 
came to see exhibitions of international 
glass art. Now competition is stronger 
from other museums, and more is needed 
to satisfy the same audience. Modern 
glass art requires a new setting and a dif-
ferent approach, now possible in the new 
wing, perhaps in collaboration with the 
Danish School of Art and Design to make 
the best use of the new architecture.
Each glass piece has its own story, to be 

told without overwhelming the public. 
Art for the younger audiences must be 
introduced literally at a child’s eye level, 
using new means of communication. 
The exhibitions have to satisfy the se-
lect, knowledgeable audiences, but also 
appeal to and inform the wider public, 
without talking down to them. 
Pauline Asingh leaves behind her a plan 
for the museum to ensure that the visions 
will not end as glass bubbles and dreams. 
The well-planned exhibitions demand fa-
cilities like lavatories and a car park, and 
the director’s job includes securing suffi -
cient fi nancial support and sponsorship. 
For Pauline it also included helping out 
with basic cleaning or taking a weekend 
turn in the shop when necessary.

Page 8 An all-female team
Many visitors are surprised to fi nd that the 
Glasmuseet Ebeltoft is managed entirely 
by women in their own fl at management 
style. Besides the Executive Director, 
Pauline Asingh, and Exhibition Coordi-
nator, Sandra Blach, the permanent staff 
comprises Hanne Lemvigh-Hammer, the 
book keeper, and Museum Assistant Anna 
Ibrahimi. Hanne is in charge of the budg-
ets and accounts, and when the books are 
balanced she serves in the shop too. An-
na’s title covers over managing personnel 
and shops and arranging guided tours and 
special events, in between training new 
recruits, preparing for Easter, Christmas 
and school holidays, and contacting sup-
pliers to ensure that there is always plenty 
of glass for visitors to enjoy and buy.

Page 9 Sandra takes glass home too
The museum’s exhibition coordinator, 
Sandra Blach, left the world of advertis-
ing thirteen years ago to devote herself to 
glass. She is responsible for the practical 
work behind exhibitions at the Glasmu-
seet Ebeltoft, and for maintaining and 
extending the unique collection. She also 
keeps the museum’s website up to date.
She enjoys the close contact with glass 
artists worldwide, whatever their style 
or temperament. When exhibitions are 
loaned out, Sandra does the paperwork, 
sees that the glass is packed and trans-
ported, then helps to unpack and arrange 
the glass in its new location. Working 
with friends and colleagues stimulates 
new ideas, which are set aside in a draw-
er until there is time to act on them. 
The exhibition coordinator is an expert 
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on how glass artists develop, while they feel 
honoured to be invited to update the selection 
of their work in the museum’s collection. Of-
fi cially Sandra works 24 hours a week at the 
museum, but as the opening of the new wing 
approached, her family must have felt it was 
more like 24 hours a day! 

Page 10 The Glass Aunts
About forty volunteer ‘glass aunts’ take turns 
at the reception desk, in the shops and wher-
ever they are needed. They work unpaid, in 
their free time, so their families must do with-
out them when the Glasmuseet needs them, 
or they are summoned by an urgent telephone 
call from Anna Ibrahimi. Some of them have 
worked for the museum since the earliest days 
of the Friends’ Association, and most have 
retired from other jobs. They are welcome, 
whatever their background.
Friends of the Glasmuseet often cannot resist 
the beautiful setting, the respectful treatment 
from other volunteers, and the enthusiasm 
they feel as soon as they step through the 
door. They try to deal with any situation, even 
criticism, so guests always leave the museum 
with a smile.

Page 11 Glass meets light 
From the outside, the new wing fi ts naturally 
on the Customs and Excise building, its new 
main entrance irresistibly inviting passers by 
to come in. Inside, the older, more intimate 
exhibition rooms hold their own beside the 
light, airy extension. Space has been freed in 
the old building for offi ces, meetings and the 
library, while the second shop and Glascafé 
occupy a sizeable chunk of the new building. 
“Twenty Years on”, the current exhibition, 
takes full advantage of both. 
Symbolically, the exhibition’s curator, Eliza-
beth Swinburne, placed three of Finn Lyn-
ggaard’s ‘demons’ at the pivotal point between 
the old museum and the new wing. The exhi-
bition moves chronologically from upstairs 
in the old building, arranged in the style of 
twenty years ago, with the four prize-win-
ning Young Glass exhibits from 1987, past a 
slide show of earlier festivities at the museum, 
and through to the glass-fronted wing, where 
some of the works were created specially for 
this exhibition. Guests who do not manage to 

see everything at the fi rst visit should take the 
opportunity to come again!

Page 14 The fi re never goes out
The furnace burns constantly in the glass hut, 
which Leif Møller Nielsen rents from the Gl-
asmuseet. His economy depends on his pro-
duction, but he is always willing to explain to 
guests about the oven temperatures and how 
the colours appear in the glass, or to demon-
strate the blowpipe and tools used in the new 
glassmaker’s chair that is barely different in 
design from those used in the 17th century. 
Leif trained at Kosta in Sweden, and then as-
sisted other glass artists until he installed the 
glass ovens at the museum and began work 
as resident artist. He helps children to make 
their own sand-casted glass pieces, and is still 
in charge when the hut is rented out to visit-
ing artists. He enjoys commissions to produce 
unique pieces, and demonstrates for guests 
how glass is always full of promise.

Page 16 Good food, plain and simple
Family restaurant with the best view in town
Looking out over the harbour, the Glascafé is 
run by Karen Kjærgaard, who provides a culi-
nary complement to the artistic experience of 
the museum and a menu for guests who are 
more interested in quality than the price. The 
Glascafé serves a delicious choice of lunches 
with salads and home-baked bread, and spe-
cialises in homemade cakes for afternoon tea 
or coffee. Children’s portions are available 
from the menu, but those who want fast food 
and chips must go elsewhere. 
The restaurant is open independently of mu-
seum opening hours, serving evening meals 
with a new menu each week for the benefi t of 
local guests who come regularly.
Helped by her family, Karen Kjærgaard still 
caters for parties and events in the town in 
addition to the Glascafé, and she is planning 
a hands-on ‘school kitchen’ for children at 
half term. The café will remain open all year 
round, and seats some fi fty guests, although 
about half the space is outdoors and in prac-
tice only usable in good weather.

Page 18 Advisory Council
The museum’s international Advisory Coun-
cil helps to keep the museum management 
informed about new glass artists who should 
be asked to contribute to the permanent col-
lection. They also act as ambassadors and 
promote the museum. The members are: Finn 
Lynggaard, Elizabeth Swinburne, Susanne 
Jøker Johnsen and Lene Bødker as glass art-
ists; Louise Mazanti from the Danish School 

of Art and Design; and Pauline Asingh and 
Sandra Blach.

Glasmuseet Ebeltoft’s Executive Committee 
consists of fi ve to seven members, of whom 
two must be practising artists or experts on art, 
and at least two must be business experts. The 
present seven members are: Erling Rasmussen, 
chairman; Ebbe Simonsen, deputy chairman; 
Finn Lynggaard and Susanne Jøker Johnsen, 
practising artists; Bent Fredberg, accountant; 
Nina Smith, professor; and Bo Fibiger, Aarhus 
County Council’s Committee for Children’s 
Welfare, Culture and Education.

Page 19 The craftsman and the artist
Glass artists are increasingly asked to design 
works incorporated into modern buildings, 
and here they need to join forces with a crafts-
man who understands the technical require-
ments and is even willing to try out bold new 
experiments. In this way Per Steen Hebsgaard 
has assisted many artists, and will be visiting 
the museum with Peter Stuhr in November.

Page 20 Visit to Anneberg
A party of Friends of the Museum attended the 
award of the Hempel Glass Prize at Anneberg 
in July. The 2006 prize went to Line Gott-
fred Petersen, who had her own exhibition 
of polished vases and bowls. Since the prize 
was fi rst awarded in 1988, the museum has 
acquired work from the winner of the award 
each year, forming a collection of outstanding 
Danish glass art. 

Speeches were made by the retiring chair-
man, Jørgen Ahlefeldt-Laurvig, and the new 
chairman, Jørgen Schou Christensen. The visi-
tors were particularly interested in the Peter 
Heering collection, but were able to see the 
exhibitions of “Copper from the Royal Kitch-
ens”, and the beautiful Anneberg collections 
of glass, porcelain, faience and ceramics as 
well as Indian stone implements from Argen-
tina. 

The party went on to watch Laura Madsen 
(LA-MA Glas) blow a vase incorporating a 
cast head, and visited Ina Mathiasen and 
Hans Friedrichsen before the tour ended in 
Kregme, where Nanna and Andrew Brown 
showed their work and talked of plans for a 
new workshop in Hundested.  
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GLASMUSEET EBELTOFT

Se i øvrigt alle museets aktiviteter på www.glasmuseet.dk som løbende opdateres.

AKTIVITETER
Aktiviteter i forbindelse med Efterårsferie, Ebelfestival 
samt Børnekulturuge: 16. - 22. oktober 2006

Mandag den 16. oktober 2006 
kl. 10 - 12 Glasstøbning og gravering for børn (Pris: kr. 75,- + entré) 
kl. 13 - 15 Glaskunstner Leif Møller Nielsen blæser glas og fortæller 

Tirsdag den 17. oktober 2006 
kl. 10 - 12 Glasstøbning og gravering for børn (Pris: kr. 75,- + entré)
kl. 13 - 15 Glaskunstner Leif Møller Nielsen blæser glas og fortæller 

Onsdag den 18. oktober 2006 
kl. 10 - 12 Glasstøbning og gravering for børn (Pris: kr. 75,- + entré) 
kl. 13 - 15 Glaskunstner Leif Møller Nielsen laver glaskunst over   
 temaet æbler og efterår og fortæller om sit arbejde. 
kl. 14 - 15 Følg med museumspædagog Hanne Thorgaard i udstilling-  
 en ”20 år Frem” og gå på opdagelse i glasudstillingen 

Fredag den 20. oktober 2006 
kl. 10 - 12  Glasstøbning og gravering for børn (Pris: kr. 75,- + entré)  
kl. 13 - 15  Glaskunstner Leif Møller Nielsen laver glaskunst over   
 temaet æbler og efterår og fortæller om sit arbejde. 
kl. 14 - 15 Følg med museumspædagog Hanne Thorgaard i udstilling- 
 en ”20 år Frem” og gå på opdagelse i glasudstillingen.

Lørdag den 4. november 2006 
Venneforeningens arrangement med Per Hebsgaard og Peter Stuhr 
kl. 12 - 13.30 Frokost i Glascaféen
kl. 14 - 16.00   Arrangement på Kvadrat med ovenstående 
  glaskunstnere.

GLASMUSEETS UDSTILLINGER 
20 ÅR FREM
Åbningsudstillingen kurateret af Elizabeth Swinburne
28. juni 2006 - 21. januar 2007

GLASMUSEET EBELTOFT – HISTORIEN
en udstilling, som fortæller museets historie i ord, 
billeder og med værker fra den permanente samling
28. juni 2006 - 16. september 2007

JANUSZ WALENTYNOWICZ
en udstilling med Walentynowicz’s nyeste værker
10. februar - 28. maj 2007

NYOPSÆTNING AF DEN PERMANENTE SAMLING
en udstilling som viser de nye værker i samlingen
10. februar - 28. maj 2007

UDSTILLINGER UD AF HUSET
OBSERVATIONER
Ann Wolff, Tyskland/Sverige
01.10.06 - 24.11. 2006 Holmegaard, Fensmark, DK
26.01.07 - 29.06. 2007 Mint Museum, NC, USA

KOLDING KUNSTDAGE 2006
Kunstmesse, Kolding Teater/Comwell
20. - 22. oktober 2006
en mindre udstilling af værker fra den permanente samling
se www.kolding.dk/kunstdage

ÅBNINGSTIDER
Januar - marts........................................ alle dage kl. 10-16
April - juni ............................................. alle dage kl. 10-17
Juli - august ..........................................  alle dage kl. 10-19
September - oktober .............................  alle dage kl. 10-17
November - december ..........................  alle dage kl. 10-16

Den 24., 25. og 31. december samt 1. januar er museet lukket.

GLASCAFEENS ÅBNINGSTIDER: 
* Marts - april - maj - juni .............  alle dage kl. 10.00 - 17.00 
 Juli - august  .............................  alle dage kl. 10.00 - 22.00 
* September - oktober .................  alle dage kl. 11.00 - 17.00
* Nov. - dec. - jan - feb................  alle dage kl. 11.00 - 16.00
*  = aften åbent ved bordbestilling

Glascaféen holder gerne åbent udenfor normalt åbningstid, hvis 
der er behov for det - ring og forhør nærmere hos Karen Kjærgaard 
på telefon 86 34 12 04.


