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Svensk glas er 
mere end et 
besøg værd

Bertil Vallien, „Janus I“, 2009. 
Foto: Jonas Lindström.
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Dette nummer af Glasposten giver en grun-
dig introduktion til svensk glas i artiklerne 
om fortid, nutid og fremtid for svensk glas.
En anden form for introduktion fi k den grup-
pe af Glasmuseets Venner, der i september 
sammen med Jan Kock var på tur til Gøte-
borg. Højdepunktet på dagene i Sverige var 
besøget i en klippehule tilhørende Vatten-
fallet, hvor vi overværede åbningen af Kjell 
Engmans udstilling ”Englenes by”.
Udstillingen var fantastisk arrangeret i klip-
pehulen med et stort antal engle i meget 
forskellige former og dertil djævle og meget 
andet spændende. Glasmuseets Venner var 
privilegerede ved at Kjell Engmann, selv 
viste os rundt og fortalte om sine værker. 
Mange ville gerne have en engel med hjem.
Udover besøget i englenes by var vi på be-
søg i et meget omfattende og meget spæn-
dende kunstnerkollektiv indrettet i en gam-
mel sukkerfabrik i udkanten af Gøteborg, 
hvor der var værksteder af mange slags 
således også værksteder for glasproduktion. 
Et værk af Anna Eggert blev købt til Glaslot-
teriet.
På udfl ugt til Skærgården besøgte vi Lars 
Sestervik i hans galleri, der lå direkte ud til 
vandet. Galleriet udstillede en lang række 

Berererertililtiltiltiltil VVVaVaVa Vallillillillillillienenen,en, JJJJ„J „Januanuanuanu IIs Is Is Is I“““,, 20020020020020020099999.9. 
meget forskellige værker af Lars Sestervik, 
og der var stor interesse blandt deltagerne 
for at tage glasting med hjem fra dette gal-
leri, her blev da også købt en enkel ting til 
Glaslotteriet. Turen til Gøteborg og omegn 
var en stor succes, og billeder fra turens 
mange oplevelser kan ses på hjemmesiden.

På Glasmuseet bliver Bertil Vallien fra mid-
ten af november den stærke repræsentant 
for svensk glas. Venneforeningen støtter 
udstillingen økonomisk, og vi glæder os 
meget til Bertil Valliens værker. Vi glæder 
os også til at se så mange medlemmer af 
venneforeningen som muligt til den middag, 
der den 15. november afholdes i forlængel-

se af ferniseringen.
Velkommen til muse-
ets mange aktiviteter, 
svensk glas er mere end 
et besøg værd!

Med venlig hilsen
Karen Siune

Som vedtaget på generalforsamlingen 
lørdag den 23. februar 2013 stiger 
kontingentet fra 2014 til:

Personligt medlemskab 
fra 300 kr. til 325 kr.

Parmedlemskab
fra 425 kr. til 475 kr.

Eksklusivt medlemskab uforandret.

Kontingentforhøjelse 2014

I forbindelse med “BodyTalk” udstillingen, 
som åbnes den 5. april næste år, har en 
del kunstnere fra ind- og udland meddelt, 
at de gerne vil deltage i åbningsarrange-
mentet.
Museet har tidligere nydt godt af venne-
foreningens gæstfrihed overfor tilrejsende 

kunstnere, og vi håber døren står på klem 
igen til denne begivenhed. 
Såfremt I har mulighed for at huse overnat-
tende kunstnere i Ebeltoft og nærmeste 
omegn, bedes I sende en mail til Sandra 
Blach, sfb@glasmuseet.dk. 
Det er både spændende og lærerigt at 
have kunstnere boende, så vi håber, at så 
mange som muligt vil tilbyde deres  hjælp.

Overnattende kunstnere

NR. 4 ˙ NOVEMBER 2013

GLASP STEN



3

 

3

Tekst: Jan Kock · Foto: Lis Kobbelgaard og Jørn Bech

Ture og rejser til glassets verden Venneweekend

Hvor skal vi hen næste gang, bliver 
der ofte spurgt om, når man netop 
er kommet hjem fra en tur ud i glas-
sets verden, som f.eks. de seneste 
til Norge og Göteborg-området?

Til næste år planlægges der en en-
dagstur til det nordlige Jylland, hvor 
der ligger en række meget forskellige 
glashytter. Der vil også blive tid til 
at se kulturelle flagskibe i området 
og til at indtage en medbragt mad-
pakke eller til at få en god frokost og 
måske en lækker middag, inden man 
igen er hjemme. Andre ture rundt i 
landet er bestemt også en mulighed, 
og måske kan det blive Midt- eller 
Sydvestjylland for ikke glemme en 
række gode værksteder på Fyn og 
omliggende øer foruden Sjælland. 

Udlandet venter
Ture til udlandet er også på tape-
tet. I 2014 er det tanken at tage til 
Midtengland, hvor der foregår en del 
inden for glassets verden, og hvor der

sidst i august er en stor glasfestival, 
som vi skal deltage i. Turen vil slutte 
oppe i Sunderland ved Newcastle, 
hvor det nyrenoverede og udvidede 
National Glascenter ligger. 
I 2015 står der Tjekkiet, Nordböhmen 
og Novy Bor på programmet. Her 
afvikles der et stort internationalt 
glasseminar. Mange har været med 
tidligere, så området behøver ikke 
nogen nærmere omtale.
I 2016 arbejdes der på en længere 
tur til et af verdens centre for moder-
ne studioglas, nemlig Seattle i det 
nordvestlige USA med glasmuseet 
i Tacoma og glasskolen i Pilchuck, 
som glaskunstneren Chihuly var 
med til at starte. 
Mere om disse tu re og formentligt 
andre i senere numre af Glasposten. 
Det har været nævnt dels det nord-
østlige Frankrig, dels det belgiske 
og nordfranske område, for blot at 
nævne et par eksempler. Har du 
selv forslag til ture, hører bestyrelsen 
meget gerne om det.

I forbindelse med åbningen af udstillingerne 
”Bertil Vallien” og ”Obstruction” af Ned 
Cantrell arrangeres følgende arrangementer 
for medlemmer af Glasmuseets Venner:

Fernisering på begge udstillinger 
fredag den 15. november kl. 17.00
Kl. 19.00 afholdes en udstillingsmid-
dag på Sognegården, Kirkegade 13, 
Ebeltoft. 
Glascaféen vil servere en lækker 
3-retters menu inkl. 2 glas vin. Prisen 
for middagen er kr. 325, - pr. person. 
Bindende tilmelding til Jørgen Hoff-
gaard på mail: jhoffgaard@live.dk 
senest den 11. november. Indbetaling 
foregår til Sparekassen Kronjyllan d, 
reg. nr. 9360, konto 3085606904. 

Lørdag den 16. november kl. 10.00
Rundvisning i ”Obstruction” ved 
Ned Cantrell.

Lørdag den 16. november kl. 14.00 
Rundvisning i Bertil Vallien-udstil-
lingen med kunstneren.

Til begge rundvisninger har vi plads 
til max. 40 deltagere. Tilmelding er 
derfor nødvendig og forgår efter først 
til mølle princippet til Bodil Bast på: 
bodil.bast@gmail.com.

Den 15. og 16 november



4

Tekst: Dan Mølgaard

Om troldmænd, 
mystik og alkymi

Da Glasmuseet Ebeltoft for godt 20 
år siden – i maj 1994 – slog døre-
ne op for en stor præsentation af 
Bertil Valliens arbejde, skrev Finn 
Lynggaard forordet i kataloget. I det-
te sammenlignede han Vallien med 
en troldmand, der som en komet 
kommer flyvende ud af de svenske 
skove. Fulgt af en hale af glassplin-
ter og stjernestøv, medbringende 
myter og legender ”…der er både 
virkelige og storslåede som himlens 
uendelighed og oceanernes bund-
løse dybder”.

Bertil Vallien - 20 år senere

Og selv om troldmænd i vid udstræk-
ning er gået af mode, og nu til dags 
mestendels optræder i børnefilm og 
ungdomsromaner, kan man med god 
grund dvæle lidt ved Lynggaards 
betragtninger. For i mødet med 
Valliens glaskunst mindes vi uvæ-
gerligt om magien og mystikken, det 
uforklarlige og det forunderlige.
Og det er jo netop i dette felt trold-
mænd opererer.

Men troldmænd gør mere end det. 
For historisk set beskæftiger trold-
manden sig med meget andet end 
det mystiske og mytiske. Tidligere 
tiders troldmænd brugte deres dage 
i mørke værksteder, hvor kviksølv og 
svovl blev blandet og opvarmet sam-
men med alverdens fluider og reme-
dier. Oftest i forsøget på at fremstille 
guld - det mest dyrebare af alt. Men 
drømmen var også at finde den rette 
legering for livseliksiren, der kunne 
forlænge livet, ligesom den fuld-
stændige forening af elementerne ild, 
jord, luft og vand i det rette forhold 
skulle resultere i en åndelig fuldkom-
menhed. Troldmandens arbejde var 

således tæt forbundet til tankerne 
om det åndelige, det uopnåelige og 
det utopiske. Givet hjulpet på vej af 
hallucinationerne, der helt naturligt 
fulgte af at indånde de opvarmede 
gasser og luftarter, som opstod over 
den brandvarme esse. 

Men udøvelsen af faget var i vid 
udstrækning også håndgribelig. Med 
de alkymistiske eksperimenter, hvor 
mineraler, metaller, urter og væsker 
blev blandet og opvarmet, indtaget 
og indsnuset, blev disse fantaster 
foregangsmændene for den senere 
videnskab. Alkymisternes rablende 
vanvittige forsøg førte i sidste ende 
til opdagelsen af kemiske og fysiske 
lovmæssigheder, medicinske sam-
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menhænge og metallurgiske selvføl-
geligheder. 
På den måde skræver troldmanden 
over det hele. Det ene ben er plantet 
i den evige stræben efter det uopnå-
elige, utopien og det gedulgte, mens 
det andet er solidt placeret i den vir-

kelige verden, hvor kendskabet til og 
beherskelsen af materien og materia-
let er forudsætningen for al skabelse.
Og derfor gav det naturligvis mening, 
når Finn Lynggaard dengang sam-
menlignede Bertil Vallien med en 
troldmand, blot med den forskel, 
at denne troldmand har valgt glas-
set som sit materiale. Men i pro-
cessen og tanken løber der i vid 
udstrækning en lang - men lige - rød 
tråd fra tidligere tiders alkymistiske 
bestræbelser til Valliens arbejde med 
glasset. Glasset, der flydende som 
lava, hives ud af de brændende 
ovne, formes og blandes, farves og 
bearbejdes for slutteligt at køles og 
størkne som håndgribelige og virke-
lige figurer og gestalter, beretter om 

det uforklarlige, det forunderlige og 
det skjulte. Og med disse beretninger 
og bestræbelser konfronterer Vallien 
os alle med en verden, der ligger 
hinsides det rationelt forståelige, og 
tager os på en rejse ind i en åndelig 
sfære. Drømmen om guld og uen-
deligt liv forblev blot en drøm. Men 
forestillingerne om og fascinationen 
af alt det, der ikke er umiddelbart 
tilgængeligt og synligt for det blotte 
øje, lever fortsat. Myterne, riterne og 
længslerne er lige så virkelige som 
den fysiske virkelighed. 
I den moderne rationelle verden 
mistede troldmanden fodfæste, men 
kunstneren stod på spring til at over-
tage den ledige plads. Og på forreste 
række sidder Bertil Vallien.
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Tekst: Jan Kock · Foto: Lis Kobbelgaard og Elna Jolom

Glasakademin Sverige - et fælles værktøj

Sverige har gennem generationer 
haft en stor glasindustri, som har 
produceret flasker, emballageglas, 
rudeglas, bordservice til hverdag og 
fest og fra begyndelsen af 1900-tal-
let og op til i dag, også glas desig-
net og formgivet af tidens bedste 
formgivere med forskellig baggrund. 
Simon Gate, Lars Hellsten, Vicke 
Lindstrand, Bertil Vallien, Monica 
Backström og Ulrica Hydman-
Vallien er nogle få af de navne, som 
rager op. Der blev både gjort mas-
seproducerede serier og mere indi-
viduelt kunstglas, som ofte gik hånd 
i hånd. Det bedste må betegnes 
som kunst og ofte endda stor kunst, 
som gjorde svensk glas kendt ude i 
verden. Kunstglasset blev skabt i en 
symbiose mellem formgiveren og 
dybt professionelle glasmagere, som 
gjorde selv vanskelige glastekniske 
løsninger mulige. Fremstillingen ske-
te på de mange store glasværker. 

Studieglasbevægelsen, med sine 
idealer om at kunstneren selv skulle 
blæse sine glas, kom til Sverige i 
slutningen af 1960’erne med Åsa 
Brandt som den første, og lidt efter 
lidt opstod der mange nye små hyt-
ter ud over landet. Sådanne hytter 

Christopher Ramsey

Olle Bronzén

Jonas R
ooth

Morgan Persson



var ofte drevet af ildsjæle, som 
havde nye ideer. Deres svage punkt 
var gerne, at de ikke var så teknisk 
dygtige.

I slutningen af 1990’erne var der ble-
vet så mange små hytter i Sverige, at 
man følte et behov for at organi-
sere sig. Det skete med strukturen 
Glasakademin, som i dag organise-
rer op imod 100 medlemmer. Fra 
begyndelsen er medlemmer blevet 
optaget efter individuel vurdering 
og omfatter primært personer, som 
har egen hytte eller som arbejder 
selvstændigt uden for de store glas-
værkers regi. Det primære redskab 
til at skabe oversigt og sprede infor-
mation er den yderst veletablerede 
hjemmeside www.glasakademin.se

Et væsentligt mål for Glasakademin 
var etableringen af et museum for 
svensk studioglas. Det lykkedes i 
2008, hvor akademiets medlemmer 
skænkede omkring 200 stykker af 

deres bedste værker til Smålands 
Museum. Man kan tale om et muse-
um i museet, hvor studioglasset er i 
fokus. Det er tanken, at samlingen 
løbende skal udvides og suppleres, 
så den altid vil være up to date.
I dag er de store glasværker i Sverige 
en skygge af sig selv. Der produceres 
heldigvis endnu fremragende glas-
kunst i deres regi. Fremtiden er dog 
usikker. Her kan Glasakademiets 
medlemmer og andre små studio-

hytter uden for organisationen blive 
svensk glas’ fremtid. Krisen diskute-
res selvfølgelig voldsomt, når fagfolk 
mødes. Således har Elna Jolam på 
Österlens Glashytte taget initiativ til 
at vise, at der findes håb for svensk 
glaskunst. Det sker ved en række 
initiativer, hvoraf det første er udstil-
lingen Mästarna bakom glaset,  som 
vises frem til 3. november. 

Se www.osterlensglashytta.se

Micke Johansson

Elna Jolom

H
åkan G

unnarsson

7
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Tekst: Maja Heuer

2010erne: Forskning og 
dekonstruktion af materialet

Omkring år 2000 udviklede der sig 
nye forudsætninger indenfor glas-
faget og erhvervet, som skabte 
2010ernes paradigmeskifte indenfor 
svensk glas. Den svenske glasindustri 
befandt sig i en krise, hvilket bl.a. 
skyldtes globalisering af handel og 
produktion, ændrede forbrugsmøn-
stre samt nye materialer på marke-
det. Efter finanskrisen i 2008 lukkede 
Boda glasbrug, i 2012 fulgte Åfors 
og et år senere Orrefors. Alle tre 
glasbrug var store flagskibe for den 
svenske glasindustri, som nu stod 
overfor en forvandlingsproces. 

Studioglashytterne og de selvstæn-
dige udøvere udviklede sig des stær-
kere. I mangel af en egen, klart defi-
neret scene begyndte de udøvere, 
som ikke var ansat på et glasbrug, 
i slutningen af 1990erne at organi-
sere sig, og i år 2000 grundlagdes 
Glasakademin med medlemmer, 
som for størstedelens vedkommende 
arbejdede uafhængigt af glasbrugene. 
I løbet af 0erne forøgedes antallet af 
selvstændigt udøvende indenfor glas 
i Sverige og teknikker, som tidligere 

Svensk glasindustris omdefi nering og paradigmskifte 

havde været ualmindelige i Sverige, 
udvikledes des mere. Udøverne løs-
rev sig i stor udstrækning fra det 
funktionelle objekt og arbejdede 
med ruminstallationer, skulpturer og 
performance med glas som udgangs-
materiale. Nogle eksempler er Anna 
Viktoria Norberg, Karl-Magnus 
Nilsson, Ingalena Klenell og Helena 
Kågebrand.
Glasindustriens ændrede forudsæt-
ninger krævede nytænkning på alle 
fronter: uddannelse, produktion, 
udformning og forskning. I 2011 
åbnede glascentret og museet ”The 
Glass Factory” med en af Nordens 
største kunstglassamlinger og et 
dokumentarkiv med et stort antal 
skitser, dagbøger mm. Opgaven var 
at fremme den nyskabende udvikling 
indenfor materialet glas samt aktivt 
og kreativt at arbejde med kultur-
arven indenfor glas på regionalt, 
nationalt og internationalt niveau. 
”The Glass Factory” arbejder blandt 
andet med udstillinger, residencies, 
produktion i glashytten, seminarer, 
EU- og internationale projekter og 
workshops.

I ”Glasriketudredningen” kom man 
i 2012 frem til, at der skulle skabes 
en ny struktur for Glasriket med 
fokus på uddannelse, forskning og 
nytænkning, som skulle fremme 
udviklingen af en anden glasproduk-
tion. Et af resultaterne blev Glafos 
(Glasforskningsinstituttet i Växjö) 
forskningsprojekt ”Smart Housing 
Småland”, hvor glassets arkitektoni-
ske forudsætninger skulle udforskes.
Parallelt med den strukturelle udvik-
ling ændredes også perspektivet 
for glassets udformning. Rapporten 
”Making Value” (England, 2010) 
viste at flere udøvere forventede at 
arbejde indenfor forskning og tvær-
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videnskabeligt indenfor sektorer som 
bioteknologi, teknik, materialeviden-
skab og digital- og kommunikations-
teknologi, hvilket udmanøvrerede 
konventionelle normer, skabte nye 
perspektiver på kunsthåndværk og 
genererede innovation og vækst. 
Debattøren og kunsthåndværkeren 
Zandra Ahl, som i slutningen af 
1990erne var førende i debatten om 
kunsthåndværkets status i Sverige, 
og som med sine konceptbasere-
de arbejder problematiserede den 
modernistiske, forenklede stilnorm, 
blev i 2009 ansat som professor på 
Konstfackskolan i Stockholm. Et år 
senere udvikledes den kunstneriske

forskerskole på Konstfack, som skul-
le give den kunstneriske, interdisci-
plinære forskning en stimulerende 
og produktiv konteks t. Det påvirke-
de også glassets udvikling, og et 
antal udøvere begyndte at fokusere 
på forskning, forarbejdningsproces-
sen og materialet.
En af kunstnerne, som udgår fra 
det svenske Glasrikets forandringer 
og har benyttet sig at et forsknings-
perspektiv, er Charles Stern. I sin 
udstilling ”World of no craft”, 2011 
på ”The Glass Factory”, undersøger 
han håndværkets/glasblæsningens 
”hands-on-status”. Med en dataani-
mation dekonstruerer han de histo-

riske glasemner, han har udvalgt 
i museets samlinger og tydeliggør 
således håndværkets spor i de for-
skellige objekter.

Simon Klenell, kunsthåndværker, 
baseret i Stockholm og Edsbjörke tog 
sin MFA i 2011 på Konstfackskolan. I 
sin masterafhandling ”Frigger Tactics 
- Sölandets praktik” udforsker han 
fænomenet ”sölandet”, dvs at arbej-
de udenfor sin ordinære arbejdstid 
for at udvikle sig og for at forstå tek-
niske og æstetiske problemstillinger 
som materiel kultur for at se, hvor 
det metodologisk kan anvendes som 
formende værktøj i produktionspro-
cessen.
Åsa Johannisson og Nina Westman 
fra Cirkus Glass Royale/Cirkus i Glas-
riket tog initiativ til to tværviden-
skabelige forskningsprojekter (”Glass
and Plasticity i Space”, 2011 og 

Fortsættes næste side

Simon Klenell „Frigger tactics“. Foto: Erik Wahlström.

„World of no craft“, Charles Stern, 2011.

Matilda Kästel 
„Views of coercion“, 2011. 
Foto: Morgan Norman.
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”Beyond and Within”, 2008-2010), 
hvor scenekunst, film og glas brin-
ges sammen. Forskningsprojektet 
blev gennemført i samarbejde med 
forskellige kulturinstitutioner og 
erhvervslivet.

Samtidig med at udøverne begyndte 
at fokusere på kunstnerisk forskning, 
blev der også arbejdet med dekon-
struktion af materialet glas og dets 
normer. Nye perspektiver på glassets 
forandrede forudsætninger og dets 
materialitet synliggøres for eksempel 
i Mette Colbergs og Terese William 
Waenerlunds arbejde fra 2013.
Begge undersøger glassets transpa-
rens ud fra forskellige perspektiver. 
Mette Colbergs udgangspunkt er, at 
transparent glas gennem århundre-
der har været en forudsætning for det 
moderne samfunds udvikling som for 
eksempel gennem briller, forstørrel-
sesglas, linser til teleskop/mikroskop 
og kameraer. Samtidig mener hun, 

at glas er mere usynligt end nogen-
sinde, og at det er nødvendigt med 
et nyt perspektiv på glas. Colbergs 
undersøger ikke glas som objekt. I 
stedet udforsker hun det transparente 
glas’ tvetydighed gennem håndlavet 
fotografiske glasfiltre og fotografi.
Terese William Waenerlund sætter
spørgsmålstegn ved svensk glas’ 
historiske tradition med transparens 
og gennemskinnelighed, hvor over-
fladen altid skal være ”ren” og ”tilta-
lende”, og hvor den ”rene glasmasse” 
er normen. Waenerlund har udviklet 
en teknik, kaldet ”Burn Out”, hvor 
hun former glasset på en anderledes 
måde, så det får opake, tekstillignen-
de kvaliteter, som slører grænserne 
mellem forskellige materialer og gør 
dem betydningsløse.

Andre kunstnere, som arbejder med
materialets dekonstruktion, er Matil-
da Kästel og Fredrik Nielsen som 

presser materialet ud over tilblivel-
sesprocessens historiske normer.
Det svenske samtidsglas befinder 
sig lige nu i et paradigmskift med 
stor mangfoldighed, hvor visse helt 
nye tendenser begynder at tegne 
sig. For at vise glassets nye mulighe-
der og perspektiver og fremme dets 
udvikling, har ”The Glass Factory” 
taget initiativ til et samarbejde med 
kunstner og Konstfacklærer Åsa 
Jungnelius, hvor glashytten bliver 
et forum og en inkubator for natio-
nale og internationale aktører og et 
nyskabende projekt. 

Mette Colberg.

Terese Wiliam, 2013.



skal køle af og først kan afhentes 
næste dag. Julestøbningen afslutter 
sæsonen i Glashytten, som herefter 
holder vinterlukket indtil februar. 

Søndag 8. december kl. 14 spreder 
Ebeltoft Kirkes Pigekor julestemning 
på museet, når de giver julekoncert 
for store og små. I Glascaféen kan 
man denne dag købe hvid glögg, 
julekage og småkager - og så er julen 
kommet!

Der tages forbehold for ændringer i 
programmet. Se mere på hjemmesi-
den: www.glasmuseet.dk
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Fordybelse og julestemning

Søndag 3. november er sidste chan-
ce for at høre nogle af de gode histo-
rier bag værkerne i Glasmuseets 
Oceanudstilling, som lukker samme 
dag. 15. november åbner to nye 
udstillinger, og hermed er der lagt 
op til nye, spændende fortællinger 
hver 1. søndag i måneden, som er 
”Særlig søndag” med rundvisning 
for alle. 

Søndag 17. november kl. 13 er der 
mulighed for – om ikke at komme 
med ind i troldmandens værksted 
– så i hvert fald få et indblik i 
de tanker og processer, der ligger 
til grund for Bertil Valliens arbej-
de med glasset. Glasmuseet invi-
terer i samarbejde med Syddjurs 
Billedkunstråd til ”Masterclass” med 
Vallien i Fregattens auditorium.
Arrangementet har form af et fore-
drag, der henvender sig til udøven-
de kunstnere såvel som kunstinte-
resserede glaselskere. 

-vinterens aktiviteter på Glasmuseet Ebeltoft

Svensk glas står også i centrum 19. 
januar, hvor Maja Heuer fra The 
Glass Factory, besøger museet og 
fortæller om svensk glas før og nu.

Julestemning og svenske fristelser
Årets julemarked holdes lørdag 30. 
november og 1. søndag i advent på 
Glasmuseet, hvor 2. sorteringsvarer 
sælges for en slik sammen med 
nedsatte bøger og kataloger. Mellem 
juleindkøbene tilbyder Glascaféen 
svensk julebuffet med Janssons fris-
telse, sildesalat, sennepssalat, sven-
ske kødboller og meget mere.
Lørdag den 30. november kan man 
lave sin egen helt personlige jule-
gave i glas, når der er sandstøbning 
i Glashytten. Husk at støbningen 
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Interview med Pia Nissen

Siden februar 2013 har Pia Nissen 
været ansat som hyttemester i Glas-
museets værksted, hvor hun hoved-
parten af tiden arbejder med at lave 
glas og aktiviteter for museets gæster 
og resten af tiden producerer egne 
ting. 

Hvorfor begyndte du at arbejde
med glas?
- Jeg er uddannet grafiker og brug-
te det meste af min dag foran en 
computerskærm, hvilket i længden 
blev lidt kedeligt for mig, da jeg 

ingen kreative opgaver havde. Så 
der skulle ske noget andet. Efter 
længere rygsækrejser i Australien, 
New Zealand og Thailand tog jeg 
på højskole, hvor jeg første gang 
prøvede kræfter med det varme glas. 
Mit allerførste møde med glaspust-
ning var dog, da jeg som nystartet
grafikerlærling var på firmaudflugt 
til Ebeltoft og Glasmuseet, hvor jeg 
brugte al tiden i hytten i haven.

Hvem har inspireret dig undervejs? 
- Kari Håkonsen og Vidar Koksvik er 
nok dem, der har inspireret mig mest 
med deres enkle og elegante udtryk 
og deres håndværksmæssige dygtig-
hed. Og selvfølgelig Finn Lynggaard 
og den måde han angreb tingene 
på. Ingen fortalte ham, hvordan han 
skulle gøre – han gjorde det bare. 
Jeg kan godt lide at prøve noget nyt 
– at overskride grænserne.

Hvad inspirerer dig i dit arbejde?
- Jeg finder ofte inspiration i naturen. 
Jeg ser bl.a. efter elementer til møn-

stre og overflader. Også mikrosko-
piske forstørrelser af ting fra naturen, 
som jeg finder i bøger. Noget jeg 
har arbejdet med på skolen og gerne 
vil genoptage at arbejde mere med. 
Mine sandblæste skåle er eksempler 
på dette – toppen er skåret af med 
sandblæser, så det brugsagtige ned-
tones, og de bliver skulpturelle. 

Hvordan vil du beskrive dit glas?
- Jeg er influeret af min baggrund 
som grafiker. Så jeg kan godt lide 
enkle former i markerede mønstre.

· Pia Nissen er født 1972 
 i Tønder, uddannet grafi ker 
 i 1994 og bor i Dråby. 
· Glas- og Keramikskolen, 
 Bornholm , 2004 - 2007. 
· Assistent forskellige steder, 
 bl.a. i Norge og Danmark 
 fra 2004-2010.
· De senere år har hun jævnligt  
 arbejdet sammen med Finn i
  Glasmuseets værksted. 
· Ansat på Glasmuseet Ebeltoft
 siden 2013.

„Fragile“ 
2012.
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Jeg kan også godt lide at arbejde 
med farver, hvilket nok til dels skyl-
des mit ophold i Norge, hvor folk 
generelt er glade for farver. Jeg håber 
at få mulighed for at lære nye teknik-
ker – for eksempel flameworking, så 
jeg kan arbejde med små detaljer til 
mit blæste arbejde.

Hvad driver dig til at arbejde med 
glas?
- Glasset er et fascinerende mate-
riale. Det er også et svært materiale. 

Så der er mange udfordringer. Men 
det giver så en større glæde, når det 
lykkes. Glassets transparens, legen 
med lyset og materialets optiske 
muligheder interesserer mig meget 
og er noget af det, der fascinerer mig 
ved glas.

Hvad kan du bedst lide ved at
arbejde i museets værksted? 
-Det er skønt, når der kommer 
gæster, som er reelt interesserede i, 
hvordan man laver glas og spørger 
om andet end hvor varmt, det er 
osv. Jeg kan også rigtig godt lide at 
arbejde med børnene, som kommer 
til vores arrangementer, og også når 
de ser glaspustning for første gang. 
Børn er langt mere observante, end 
man skulle tro.

Hvordan ser du glassets position i
dag? Som håndværk, som design,
som del af kunstverdenen?
- Glas er i dag på vej til at blive aner-
kendt som kunst, men samtidig har 
kunsthåndværkere, der arbej-
der med at lave brugsglas, 
svære vilkår. Bl.a. fordi det 
er så let at købe og produ-
cere billigere andre steder 
i dag, men man kan stille 

spørgsmål ved, om kvaliteten er den 
samme disse steder. Løsningen er 
måske at lave unikke ting, som er 
svære at masseproducere. 

Hvad er dine planer for fremtiden? 
- Jeg håber at samarbejde med Glas-
museet mange år fremover og vil 
gerne samtidig have mine ting ud i 
verden, ud over muren. Jeg synes 
også, det kunne være spændende 
at samarbejde med flere gallerier. 
Jeg har allerede et godt samarbejde 
med flere norske gallerier. Men jeg 
holder meget af Djursland og vil 
gerne blive her.

Værker fra 2012.



also infl uencing developments in glass. In his exhibi-
tion World of Nocraft at The Glass Factory, craftsman 
and researcher Charles Stern examines the hands-on 
status of blowing glass, with a digital animation that 
deconstructs historic items to reveal the marks of 
craftsmanship.
In his degree project Simon Klenell explored frigger 
tactics – work outside normal working hours – and 
how they can be used as a formative tool in produc-
tion, while Åsa Johanisson and Nina Westman’s inter-
disciplinary projects brought glass together with fi lm 
and theatre. Meanwhile artists like Mette Colberg, 
Terese William Waenerlund, Matilda Kästel and Fre-
drik Nielsen are working through the deconstruction 
of glass as a material and its norms, investigating its 
transparency from different perspectives and blurring 
the border between glass and other materials.

The current shift of paradigm in Swedish glass is re-
vealing its great diversity and new tendencies. To 
highlight new possibilities with glass and stimulate de-
velopment, The Glass Factory has instigated a project 
with Åsa Jungnelius in which the glass workshop will 
be an innovative forum for Swedish and international 
players.

Page 11 Winter and Christmas activities
3 November: Special Sunday and last chance to see 
Ocean. 15 November: Opening of the Bertil Vallien 
exhibition and Obstructions. 17 November: Master 
Class with Bertil Vallien. 30 November – 1 Decem-
ber: Christmas Market: sale of glass seconds, books 
and catalogues. Swedish buffet in the Glascafé and 
sandcasting in the workshop. 8 December: Concert 
at 2 pm with Ebeltoft Church Girls’ Choir, white glögg 
in the Glascafé. 19 January: Talk by Maja Heuer, The 
Glass Factory, on Swedish glass

Page 12 Interview with Pia Nissen.
Pia Nissen, employed in the Glasmuseum work-
shop since February 2013. Pia trained as a graphic 
designer, but grew tired of working so much with a 
computer. After backpacking to Australia, New Zea-
land and Thailand, she began working glass at a Folk 
High School. She fi rst tried it on a visit to the Glas-
museet. Artists with a simple expression and techni-
cal skill inspire her – and Finn Lynggaard’s approach. 
She draws ideas from patterns and surfaces in nature, 
or microscope images from books. Her glass is infl u-
enced by her training in graphics, and she likes simple 
forms and marked patterns. She enjoys colours, and 
hopes to learn fl ameworking to work on details. She 
is fascinated and challenged by the transparency and 
optical possibilities in glass. In the workshop she likes 
meeting guests who are really knowledgeable about 
glass, and working with children. She hopes her col-
laboration with the Glasmuseet will last many years, 
but would also like to work with galleries. Born in 
1972, Pia trained at the Glass and Ceramic School on 
Bornholm and by assisting glass artists, including Finn 
Lynggaard at the Glasmuseet.

Page 2 The Chairman writes
Swedish glass deserves more than a single visit, and 
it is a main theme in Glasposten this time. Jan Kock 
guided a party on a visit to Gothenburg in September, 
where Kjell Engman showed them round his exhibi-
tion Angel City. There were also visits to an artists’ 
commune and to Lars Sestervik’s gallery in the ar-
chipelago. Pictures from the tour can be seen on the 
website. From mid November the museum will show 
Swedish glass by Bertil Vallien. The opening will be 
followed by a dinner and a Friends’ weekend. 

The Annual General Meeting decided to increase the 
contingent in 2014: Personal membership from DKK 
300 to DKK 325. Membership for couples from DKK 
425 to DKK 475. Exclusive membership is unchanged.

Page 3 Tours to the world of glass
Groups returning from a glass journey like the one 
to Gothenburg often ask about the destination of the 
next one. Next year a one-day trip is planned to see 
workshops in north Jutland. A journey to England and 
a glass festival in Sunderland is planned next August, 
and in 2015 North Bohemia and Novy Bor in the 
Czech Republic are on the programme. A visit to the 
birthplace of studio glass, Tacoma and Pilchuck in the 
USA is proposed for 2016.

Page 3  Friends’ weekend 15 - 16 November
A Friends’ weekend will mark the opening of Bertil 
Vallien’s exhibition and Ned Cantrell’s Obstructions. 
Jørgen Hoffgaard is taking bookings for the dinner un-
til 11 November, and Bodil Bast is taking bookings for 
tours of the exhibitions.

Page 4 Wizards, mystique and alchemy
In the catalogue for Bertil Vallien’s last exhibition at 
the Glasmuseet nearly 20 years ago, Finn Lynggaard 
compared him to a comet, “with a tail of glass splin-
ters and stardust… introducing… myths and legends, 
which are not delusions – they are real and magnifi -
cent, like the endlessness of the sky and the bottom-
less depths of the sea.” In Vallien’s art we meet the 
mystique of the alchemists’ dreams of fi nding gold 
or an elixir. In fact their Utopian experiments led to 
discoveries of natural laws and rational science. The 
wizard straddles both worlds, from the quest for the 
unachievable to the knowledge and mastery of matter 
and material that is necessary for all creation. It made 
sense to compare Bertil Vallien with a wizard, draw-
ing glass like lava from the ovens and transforming 
things that are hidden and inexplicable into tangible 
forms and shapes. Where wizards lose ground in the 
modern world, artists take over, with Bertil Vallien 
among the leaders.

Page 6 Glasakademin
The Swedish glass industry has a long history of pro-
ducing utilitarian glass, and during the 20th century 
in a synergy between mass-produced series and in-
dividual art items, the best reached the levels of great 
art. Sweden was famous for its prominent designers, 
who worked with skilled professional glassmakers 
at the major glassworks. When Åsa Brandt brought 
studio glass to Sweden, and the principle of artists 
blowing their own glass, it was a weakness that some 
of them lacked technical expertise. In the 1990s the 
small workshops joined to form Glasakademin, which 
now has some 100 members primarily working in in-
dependent workshops. One of the aims was to estab-
lish a museum of Swedish studio glass, and in 2008 
members donated 200 pieces to Smålands Museum. 
While the future of the major Swedish glassworks is 
uncertain, some excellent glass is still being produced, 
but Swedish glass is probably in the hands of the small 
workshops. In the face of the crisis, Elna Jolom from 
Österlens Glashytta is hopeful, and is showing the 
exhibition Mästarna bakom Glaset until 3 November.

Page 8 21st century deconstruction 
 and research
Changes occurring around the turn of the millennium 
have resulted in a shift of paradigm around 2010 in 
the Swedish glass industry. It was in crisis due to glo-
balisation, changing patterns of use and new materials 
on the market. The Boda glassworks closed, followed 
by Åfors and Orrefors, and the loss of these fl agships 
transformed Swedish glass. 
Independent producers and studio workshops be-
came stronger. In the late 1990s many who were 
not employed at the major glassworks had organ-
ised themselves, and Glasakademin was founded in 
2000. During the next decade increasing numbers of 
glassmakers were working independently, developing 
techniques that previously were uncommon in Swe-
den. Glassmakers were departing from functional ob-
jects and creating spatial installations, sculptures and 
performances based on glass. 
The new situation in the glass industry demanded new 
thinking, from training and production to design and 
research. The Glass Factory opened as a museum and 
archive, aiming to support development and interact 
with the glass heritage through exhibitions and na-
tional and international events.

Glasriket is being restructured with focus on training, 
research and innovation, aimed at developing a new 
form of production. One of the resulting projects is 
Smart Housing Småland, studying architectural glass.
A report from England found glassmakers expecting 
to work in research with interdisciplinary contacts 
in science, technology and communications. A new 
perspective on craftsmanship is generating growth, 
appearing alongside the structural developments. 
Zandra Ahl’s appointment at the University College 
of Arts, Crafts and Design in Stockholm was followed 
by the establishment of a school of artistic research, 

Text by Christine Andersen 

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

GLASCAFÉEN

September - oktober ......... alle dage kl. 12-16
Nov. - dec...............(mandag lukket) kl. 12-16
Januar ............................................... Lukket 

Caféen holder gerne aftenåbent ved forud-
bestillinger til min. 10 personer. 
Brunch lørdag og søndag. 
For yderligere information og bordbestilling 
kontakt Glascaféen på tlf. 8634 1818 eller 
2142 1186.

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

FREDAG 15. NOVEMBER KL. 17
Fernisering: ”Bertil Vallien” og ”Obstruction” 
(Ned Cantrell).

VENNEWEEKEND 15.-16. NOVEMBER
Der er planlagt middag i forbindelse med 
ferniseringen den 15. november.
Det endelige program for venneweekenden 
vil blive bragt på venneforeningens hjemme-
side. Tilmelding til middagen den 15. samt 
deltagelse i weekendens øvrige arrangemen-
ter skal foregå via nettet. 

LØRDAG 16. NOVEMBER
· Kl. 10: Rundvisning med Ned Cantrell 
 for Glasmuseets Venner (GMV)
· Kl. 14: Rundvisning med Bertil Vallien 
 (for GMV)
Tilmelding til begge arrangementer til: 
bodil.bast@gmail.com

SØNDAG 17. NOVEMBER KL. 13
Masterclass med Bertil Vallien arr. i 
samarbejde med Syddjurs Billedkunstråd.
Sted: Fregattens auditorium.

LØRDAG 30. NOVEMBER 
KL. 10-13 & 14-16
Støbning i værkstedet.
Kr. 75,- + entré til museet.

AKTIVITETER

ÅBNINGSTIDER

LØRDAG 30. NOV. & SØNDAG 1. DEC.
Julemarked - salg af 2. sorteringsvarer.
Svensk julebuffet i Glascaféen. 

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

SØNDAG 8. DECEMBER KL. 14
Julekoncert med Ebeltoft Kirkes Pigekor.
Glascaféen tilbyder hvid glögg, julekage 
og småkager. 

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

SØNDAG 19. JANUAR KL. 14
Foredrag om svensk glas. 
v/ Maja Heuer, The Glass Factory.

Aktiviteterne kræver ikke tilmelding og del-
tagelse er gratis efter betalt entré til museet, 
hvis ikke andet er anført.
Gælder ikke Glascaféens arrangementer, 
kontakt caféen for priser og information på tlf. 
8634 1818. Der tages forbehold for ændrin-
ger i programmet. 

OCEAN
Indtil 3. november 2013.
International gruppeudstilling.

BERTIL VALLIEN
16. november 2013 - 16. marts 2014
Retrospektiv udstilling med værker af 
én af pionérerne i svensk glaskunst.

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

DEN PERMANENTE
Udvalgte værker fra samlingen.

UDSTILLINGER

Januar - marts ........ (mandag lukket) kl. 10-16
April - juni ....................... alle dage kl. 10-17 
Juli - august ....................  alle dage kl. 10-18
September - oktober .......  alle dage kl. 10-17
Nov. - december .... (mandag lukket) kl. 10-16


