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Generalforsamling
I henhold til vedtægterne for Glasmuseets 
Venner skal der hvert år afholdes gene-
ralforsamling i første kvartal af året. Der 
indkaldes derfor til generalforsamling lør-
dag den 22. februar 2020. Dagsordenen 
er den i vedtægterne fastsatte (se rubrik-
ken til venstre). 
På generalforsamlingen vil vi gerne fore-
slå, at suppleant Lone Willadsen bliver 
valgt til bestyrelsen i stedet for Jørgen 
Hoffgaard, som ikke ønsker genvalg. 
Desuden skal der vælges to nye supple-
anter, gerne med interesse for IT-medier, 
Facebook og Instagram. Er du interesse-
ret, så kontakt undertegnede.

Medlemstallet i vores forening, som i så 
mange andre foreninger, er dalende. Der-
for vil jeg gerne opfordre til, at alle prøver 
at fi nde nye medlemmer med interesse 
for glas.

Udstillinger
Fredag den 17. januar var der fernisering 
på Studyudstillingen GROUND CON-
TROL med Sylvie Vandenhoucke fra Bel-
gien. Udstillingen varer til den 22. marts 
2020. 
Samme dag var der uddeling af Finn 
Lynggaards Legat 2020 til Jonas Noël 
Niedermann. 

Udstillingerne Chinese Whispers/Herfra 
hvor vi står og Baltic Sea Glass fortsætter 
indtil den 22. marts 2020. Og fra den 4. 
april til den 27. september vil der være 
en særudstilling med nye værker af Philip 
Baldwin og Monica Guggisberg. 

Jeg gør opmærksom på, at fra den 1. ja-
nuar 2020 er det aftalt med Glasmuseet, 
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at alle Venneforeningens medlemmer 
gratis kan medtage 1 gæst til Glasmuseets 
udstillinger.

Ekskursioner
I 2020 er der planlagt tre ture:
· Forårsturen til Fyn er omtalt på side  
 12 & 13 i dette nummer af Glasposten.
· Sommerturen til Nordsjælland 
 med besøg på Holmegaard, Hempel  
 m.m. vil blive annonceret i Glas-
 posten nr. 2, 2020.
· Efterårsturen til Alsace i september 
 er foromtalt på næste side.

Glastip
Ved at tilmelde dig Glastip på glastip@
mail.tele.dk vil du hver måned modtage 
de af Morten Ledet omhyggeligt udarbej-
dede nyhedsbreve om, hvad der sker i 
Glasverdenen. Hvis du går ind på www.
glasmuseetsvenner.dk/glastip får du tekst 
og billeder på én gang.

Ny direktør
Glasmuseet skal have ny direktør, da Dan 
Mølgaard desværre har meddelt, at han 
ønsker at fratræde sin stilling pr. 1. marts 
2020. Vi siger Dan tak for et godt samar-
bejde i hans 6 spændende år på posten 
og ønsker ham alt godt i fremtiden.

                 Tak for 2019
Med tak for året 
der er gået, øn-
sker jeg på besty-
relsens vegne alle 
Glasvennerne et 
godt nyt år i 2020.

Med venlig hilsen
Birgit Engsig

Hermed vedtægstbestemt indkaldelse til årets 
generalforsamling og glaslotteri. Indkaldelsen 
bringes desuden på hjemmesiden.

Generalforsamlingens dagsorden:
· Valg af dirigent.
· Bestyrelsens beretning for det forløbne 
 år og planer for det/de kommende år 
 v. formanden Birgit Engsig. 
· Regnskab og budget v. kasserer  Jørgen 
 Hoffgaard.
· Fastsættelse af kontingent og tillægskontin-  
 gent til Glaslotteriet.
· Indkomne forslag.
· Valg af bestyrelse og suppleanter.
· Valg af to revisorer og 1 suppleant.
· Eventuelt.
· Museets beretning ved museets 
 direktør Dan Mølgaard.
· Glaslotteriet.

Ad punkt 6 og 7: 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
· Birgit Engsig (villig til genvalg)
· Jørn Bech (villig til genvalg)
· Jan Kock (villig til genvalg)
· Jørgen Hoffgaard (ønsker ikke genvalg)

Følgende suppleanter er på valg: 
· Lone Willadsen (villig til genvalg)
· Karen Siune (ønsker ikke genvalg)

Revisorposten (genvalg muligt)

Der vil være sandwich samt kaffe, te, øl og 
vand inden vi fortsætter.
FOREDRAG: Modtageren af Finn Lynggaards 
Legat for 2019 Morten Klitgaard kommer og 
fortæller om sin oplevelse og sit virke.
AUKTION: Der vil på foranledning af Leif 
Vange være en auktion til fordel for en ung 
talentfuld glaskunstner. Se beskrivelsen side 3.
ÅRETS GLASLOTTERI: Årets samlede indkøb 
til glaslotteriet vil være udstillet. 

2020 GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
LØRDAG 22. FEBRUAR KL. 13.00

i Sognegården i Ebeltoft,
Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft

Nyt fra formanden



derpå farve på emnet, således at det in-
dividuelle understreges. Da stykket var 
færdigt, var der stor applaus. Dagen 
efter forærede Leif rundhåndet 
stykket til Venneforeningen 
med ønsket om, at det vil 
blive solgt ved auktion, og 
at det indkomne beløb 
gives til en ung talent-
fuld glaskunstner. Salget 
sker ved generalsamlin-
gen 22. februar. Budene 
begynder ved 4.000 kr.
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Karina Malling, Cu, 2019. 
Diameter på kuglerne 8 cm.
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Tekst: Jan Kock

Glas, vin og kultur i Alsace
Tur med bus 15. - 20. september 2020

Tekst: Jan Kock · Foto: Jørn Bech

Auktion ved generalforsamlingen

Efterårets glastur til Alsace og Rhinom-
rådet er nu ved at falde på plads og vil 
blive arrangeret som en bustur. Der vil 
blive afgang fra Ebeltoft om morgenen 
den 15. september, med opsamling i 
Aarhus, Fredericia ved Banegården 
og ved grænsen. På turen ned vil der 
være overnatning i Tyskland, da vi un-
dervejs skal besøge en eller to lokali-
teter med glas. Hjemturen foretages i 
et stræk, således at man kan nå et af 
de sidste tog fra Fredericia mod Kø-
benhavn.
Ud over glas rummer området smuk 
natur, charmerende byer, kirker, borge 
og andre kulturmonumenter, hvoraf vi 
skal se nogle. Vi kommer til området 
midt i vinhøsttiden, og det er menin-

gen, at vi nogle af dagene skal bo i en 
af de små hyggelige byer, hvor der vil 
blive tid til at smage på de ædle druer. 
Da vi er i bus, kan man fi nt bringe 
gode lokale vine med hjem. Området 
er gammelt glasland, og stadig den dag 
i dag ligger der nogle af de fornemste 
glasværker dér, således Baccarat, Me-
isenthal, Saint Louis-lès-Bitsche, Nan-
cy, Lalique og andre, hvoraf vi skal 
besøge en del. Hvilke vil fremgå af 
programmet, som bliver bragt i næste 
nummer af Glasposten, sammen med 
tilmeldingsblanket m.v.
Ved spørgsmål er man velkommen til 
at kontakte Jan Kock på mail: kock_
jan@hotmail.com eller på telefon +45 
2093 0468.

Under Venneforeningens besøg hos 
Glashuset i Lønstrup i september 
2019, svingede Leif Vange taktstokken
sammen med sønnen Anders og An-
dreas og viste os, hvordan de frem-
bringer en af deres store og komplice-
rede objekter, en oval vase i intense 
farver. Processen tager over en time, 
da det er store mængder glas, der ar-
bejdes med. Stykket er helt unikt, idet 
det blæses op i en stærkt dekoreret en-
gangsform, der slås i stykker for at få 
det færdigblæste emne ud. Der lægges 
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

GROUND CONTROL
- Sylvie Vandenhoucke

Frem til den 22. marts 2020 præ-
senterer Glasmuseet Ebeltoft under 
titlen Ground Control den belgiske 
kunstner Sylvie Vandenhoucke.

Sylvie Vandenhoucke er interna-
tionalt anerkendt for en række mar-
kante arbejder i glas, der på én gang 
nyfortolker og omsætter klassiske 
teknikker til et samtidigt minimalis-
tisk formsprog. Især hendes origina-
le tilgang til pâte de verre-teknikken 
har påkaldt sig opmærksomhed og 

givet hende en markant position i 
den internationale glasverden. 

Gennem de senere år har Sylvie 
Vandenhoucke koncentreret sig 
om den systematiske opbygning af 
monokrome værker sammensat af 
tusindvis af små enkeltdele udført 
i pâte de verre. Når hun går i 
gang med et værk, beslutter hun sig 
først for en systematik – en repetitiv 
strategi – som siden bliver bestem-
mende for opbygningen af værket 

og dets indre logik. En metode, 
der ifølge Vandenhoucke skaber 
fokus på den fysiske interaktion 
med materialet frem for slutresulta-
tet. Et andet centralt aspekt i hendes 
arbejde er interessen for lys og rum 
og ikke mindst for, hvordan mate-
rialer og overflader spiller sammen 
med omgivelsernes skiftende lys. 

Mange af Glasmuseets gæster vil 
uden tvivl huske Vandenhoucke fra 
udstillingen Ornament, hvor hun i 
2016 deltog med en gruppe minima-
listiske værker, systematisk opbyg-
get af tynde, sprøde glasflager. Med 
Ground Control går hun nye veje. I 
dette projekt undersøger hun glas-
sets samspil med omgivelserne og 
teknologien ved at eksperimentere 

Sylvie Vandenhoucke: Constellation, detalje.

Sylvie Vandenhoucke: Milky Way Islands, 2019.

GROUND CONTROL

vises i Toldboden 

indtil 22. marts 2020
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med en metode til 3D-scanning, 
som kaldes Structured Light System.
Systemets indbyggede begræns-
ninger, når det gælder at scanne 
objekter af glas, resulterer i en form 
for eksperimenterende billedverden, 
et nyt digitalt rum. Denne nye visu-
elle verden, som træder frem af eks-
perimenterne med den topometriske 
scanningsteknik, er det råmateriale, 
hvorfra nye idéer og kunstneriske 

strategier forhåbentlig vil opstå, for-
tæller Sylvie Vandenhoucke.

Udstillingen er én i rækken af muse-
ets Studyudstillinger, som giver 
unge såvel som etablerede kunst-
nere mulighed for at vise projekter 
af eksperimenterende og undersø-
gende karakter, samtidig med at 
museets gæster får mulighed for 
at komme tæt på den kunstneriske 

arbejdsproces og udviklingen fra 
idé til færdigt værk.

Sylvie Vandenhoucke er født i 1969 
i Belgien. Hun er uddannet ved 
Royal College of Art London, og har 
undervist på flere internationale uni-
versiteter. Siden 2016 har hun været 
tilknyttet Visual Arts Department 
ved LUCA School of Arts i Gent, 
fra 2019 som leder af afdelingen for 
glas og keramik. 
Vandenhoucke er repræsenteret i 
adskillige internationale samlinger 
blandt andre på Museum of Arts 
and Design (New York), Toledo 
Museum of Art (Ohio), Chrysler 
Museum of Art (Virginia), National 
Museums of Scotland (UK), Musée 
du Verre de Sars-Poteries (Frankrig, 
Design Museum Gent (Belgien) samt 
i Glasmuseet Ebeltofts samling.

Sylvie Vandenhoucke: See You Soon, 2019. Sylvie Vandenhoucke: Latitude, 2002.

Billede fra scanningsprocessen, som undersøges i Studyudstillingen på Glasmuseet, 2019.

Sylvie Vandenhoucke under arbejdet med at 
konstruere ét af sine værker.
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Tekst: Birgit Engsig · Fotograf: Cæciliie Philipa Vibe Pedersen

Jonas Noël Niedermann

Hans mål er præcision i former og 
dimensioner ved fordybelse i hånd-
værket og skabelse af nye udtryk 
gennem selvopfundne og moderne 
teknikker. Hans værker er baseret 
på erfaring og taktil kvalitet lært fra 
internationale glasværksteder. Hans 
passion og fordybelse presser ham 
til at skabe værker i krydsfeltet mel-

lem tradition, moderne håndværk 
og den visuelle verden. 

Han voksede op i Val Bregaglia, 
en italiensktalende dal i de schwei-
ziske bjerge, med en historie rig 
på kunst og håndværk og kendte 
kunstnere som Alberto Giacometti 
og Giovanni Segantini.

Glas, dette glødende og formbare 
materiale, fangede hans opmærk-
somhed i niårsalderen under et 
besøg på Iittala Glass Factory i 
Finland. Som sekstenårig startede 
han en tre-årig læretid som glas-
blæser i Glasfachschule Zwiesel i 
Tyskland. I de følgende år arbej-
dede han i forskellige værkste-
der: Glaswerkstätte Cornelius 
Réer, Nürnberg og Glasfachschule 
Zwiesel, begge i Tyskland, Berengo 
Studio, Murano i Italien samt 
Møhl&Drivsholm Glass i Ebeltoft 
og Backhaus-Brown i Hundested. 
Han forbedrede hele tiden sin viden 
og evner ved deltagelse i forskellig-
artede glaskurser på Pilchuck Glass 
School, Corning Museum of Glass, 
Penland School of Crafts (USA) og 
Bildwerk Frauenau (Tyskland).
 
Han arbejdede for første gang i 
Danmark i 2016 for Trine og Tobias, 
Møhl&Drivsholm i Ebeltoft. Siden 
marts 2017 har han arbejdet for 
Nanna Backhaus og Andrew Brown 
i Hundested, hvor han også bor. 
Ved at arbejde i mere end to år 
for Nanna og Andrew med at lave 
vikingeskibe og unikaer samt blæse 
glas i den daglige produktion, har 
han forbedret sin håndværksmæs-
sige kunnen og taktile teknik.
Jonas ønskede mere tid og lejlighed 
til at skabe, udvikle og blæse sine 

Jonas Noël Niedermann med værket Floating Lines. Et messingstykke er slebet præcist ind 
i glasset som en fod, hvilket fremhæver den lette og svævende form samt tilfører et gyldent skær 
i bunden af værket. 

Modtager af Finn Lynggaards Legat 2020 

I lighed med tidligere år har Finn Lynggaards Fond også i år uddelt et legat på 
15.000 kr. til en ung glaskunstner med relationer til Danmark. Valget faldt på 
Jonas Noël Niedermann. Han er schweizisk glasblæser med passion for hånd-
værk, kunst, design og fotografi.
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egne værker. Derfor besluttede han 
sig til at søge en plads sammen med 
Taylor Alexander Ames fra Seattle 
på KADK skolen på Bornholm. De 
ansøgte som et team, idet de vidste, 
at de kunne basere sig på hinandens 

færdigheder. Opholdet startede i 
august 2019 og varede i tre måne-
der sammen med Taylor. Yderligere 
fik Jonas mulighed for at forlænge 
opholdet til udgangen januar. Siden 
da har han arbejdet på forskellige 

projekter. Blandt dem er forsøg på 
at forbedre den tredimensionelle 
effekt af flydende tråde i gennem-
sigtigt glas. 

Jonas Noël Niedermann har søgt 
og fået Finn Lynggaards Legat for 
at kunne fortsætte sit arbejde med 
”Floating Lines”. Hans drøm er at 
få et så stærkt og uafhængigt sprog 
i glas, at han kan leve af det. Han 
mener, at Finn Lynggaards Legat 
vil bringe ham tættere på at rea-
lisere denne drøm, idet legatet 
giver ham mulighed for i en peri-
ode at leje Glashytten på museet i 
Ebeltoft i 2020, og der samarbejde 
med Glasmuseets glasblæser Jean 
Thebault.

Floating Lines, 2019. KADK - Det Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Design - Nexø, Bornholm.

Jonas Noël Niedermann.
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Tekst: Jan Kock

Disciplin og nysgerrighed: 
Glaskunstneren Karina Malling
I Karinas stemningsfulde atelier står 
der færdige varer i form af elegante 
skåle, fade, vaser og andre varer i 
markante former ofte i sarte farver, 
men også opake varianter. Form og 
stil er markant Karinas egen, men 
med et klar afsæt i tidens tenden-
ser. Hun behersker helt tydeligt i 

overlegen stil det at forme og blæse 
glas. Hører til den unge gruppe af 
glasfolk, der er på vej. 

Egentligt ville hun have været guld-
smed, men et ophold på Bornholms 
Højskole åbnede hendes øjne for 
glasset. Siden gik hun på glassko-

lerne først på Kosta i tre år for siden 
at tage et år på Orrefors begge i 
Sverige. Siden gik turen til Glas- og 
Keramikskolen på Bornholm, hvor-
fra hun blev færdig i 2016. Derpå 
fik hun rutine ved at arbejde som 
assistent forskellige steder, for ende-
lig at springe ud med eget værksted 
for knap to år siden. 
Værkstedet befinder sig på Gods-
banen midt i Aarhus, hvor hun har 
åbent, når hun er der. I den ene 
ende af lokalet står en tøndeformet 
ovn, som både kan bruges til fusing, 
slumping og andet. En ”rigtig” glas-
ovn mangler. Årsagen er den ganske 
enkle, at hun lejer sig ind ved fx 
glashytten på Glasmuseet i Ebeltoft, 
når der skal blæses.

Det særlige ved Karina er hendes 
nysgerrighed. Noget af det, der 
optager hende, er smelteprocessen, 
hvor råmaterialerne, - i princippet 
sand, kalk og soda, forvandles til 
flydende glas, og de forskellige sta-
dier materialet har gennem denne 
proces. Afbryder man processen 
midtvejs, får man et fantastisk, uens 
blæret materiale, der fascinerer. 

Små individuelle væsner.

Sphere. Værk i sort, 
blæret glas og messing. 2017



Et andet felt er paté de verre glas, 
der normalt gøres ved at fintmalet 
glaspulver i de ønskede farver hæl-
des i en gipsform og varmes op, så 
pulverglasset smelter sammen. En 
teknik som Karina selvfølgelig har 
dyrket. Nu er hun gået videre, og 
gør formen af papir eller pap. Det 
fintmalede glaspulver blandes nu 
med snedkerlim og stryges på for-
men i et tyndt lag. Når limen er tør, 
påføres et nyt lag og processen gen-
tages, indtil den ønskede tykkelse 
er opnået. Derpå sættes objektet i 
ovnen og varmes op til glaspulveret 
smelter, samtidig med at papir og 
lim brændes af. Værket er nu i prin-
cippet færdigt.
Besøg Karina, måske har hun alle-
rede gang i noget nyt.

KARINA MALLING GLAS  
Værksted: Godsbanen, spor 1

Indgang 3H

Skovgaardsgade 3

8000 Aarhus C

Telefon: +45 5352 3170

karinamallingglas@gmail.com

www.karinamalling.comFigur i papir ved at blive bestrøget 
med glaspulver rørt op i lim.

Genial og enkel vase. Materet skål dekoreret med påsat “bule”.

Skåle i sarte farver. Sættes de inden i 
hinanden bliver det en lille skulptur.

Transcendence.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Grænseland og national identitet

Årets første arrangementer og akti-
viteter på Glasmuseet Ebeltoft er 
inspireret af museets samarbejde 
’Herfra hvor vi står’ og den aktuelle 
udstilling Chinese Whispers, som 
undersøger spørgsmål om natio-
nal identitet i en nutidig kontekst. 
Både samarbejdet og udstillingen er 
beskrevet i Glasposten nr. 3 2019. 
Emnet har blandt andet dannet 
afsæt for årets seniorakademi, som 
afvikles i samarbejde med Syddjurs 
Folkeuniversitet, Ord om onsdagen, 

som afvikles sammen med Syddjurs 
Bibliotek og en børneudstilling skabt 
af billedkunstelever fra Kulturskolen.    

National identitet i børnehøjde
Hen over vinteren har ti billedkunst-
elever i alderen 8-12 år arbejdet 
med national identitet og reflekteret 
over, hvad de forbinder med dette. 
Sammen med billedkunstner og 
underviser på Kulturskolen, Malene 
Kløve, har de blandt andet forholdt 
sig til flag som nationalt symbol 

og udforsket flagets muligheder ved 
hjælp af forskellige trykteknikker. Fra 
1. februar viser de resultatet af deres 
arbejde på Glasmuseet Ebeltoft i 
Kids Corner. Udstillingen består af 
syv store flag, der er skabt som et 
samarbejdet, samt af en masse små 
individuelle flag, som til sammen 
danner én stor flagmosaik. Flagene 
er lavet af gamle duge som grund-
lag for tryk med forskellige rødder 
og andre hjemmelavede ’stempler’. 
Udstillingen åbner lørdag 1. februar 

Foto fra udstillingen på Glasmuseet. Erin Dickson: Chinese Whispers, 
med deltagelse af 15 internationale kunstnere.

Fra billedkunstholdets arbejde med stoftryk. 
Foto: Malene Kløve, Kulturskolen Syddjurs.

- Aktiviteter på Glasmuseet Ebeltoft
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kl. 10, og alle er velkomne til at del-
tage i arrangementet, hvor publikum 
kan møde de unge kunstnerspirer 
og selv prøve kræfter med at trykke 
et lille flag. Børneudstillingen kan 
opleves indtil 22. marts.

I vinterferien kan gæster i alle aldre 
forsøge sig med stoftryk. Hver dag 
fra 8.-16. februar i tidsrummet kl. 
11-14 inviteres museets gæster til 
selv at trykke et lille flag, som de 
kan tage med hjem. Aktiviteten er 
gratis efter betalt entré til museet og 
fortsætter så længe materialer haves. 
Tirsdag og torsdag i vinterferien (11. 
og 13. februar) kl. 11 er der familie-
rundvisning for alle interesserede.

Seniorakademi om grænselandet
For syvende gang inviterer Glasmu-
seet i samarbejde med Syddjurs 
Folkeuniversitet til Seniorakademi, 
denne gang om Grænselandet.
Over syv torsdage fordelt hen over 
vinteren og foråret 2020 inviterer 
Folkeuniversitetet til syv forelæsnin-
ger om grænselandets kunst, historie,
natur og kultur. På programmet er 
blandt andet Vadehavet, Slesvig, 
genforeningen i 1920 og Emil Nolde. 
Der er tilmelding til forelæsningerne 
via syddjurs-folkeuniversitet.dk, hvor 
man også finder programmet.

Ord om onsdagen
2020 markerer 100-året for gen-
foreningen mellem Nordslesvig og 
Danmark, og årets første omgang Ord
om onsdagen afspejler dette. Sammen 
med Syddjurs Bibliotek inviterer Glas-
museet til forfattermøde med Linda 
Lassen onsdag 19. februar kl. 19. I sin 
seneste, anmelderroste roman Jens 
og Marie kredser hun om den natio-
nale kamp i årene efter nederlaget i 
1864 og frem til genforeningen i 1920. 

Hovedpersonerne i hendes ’genfor-
eningsroman’ er Marie Jessen, der 
besluttede at tage til Sønderjylland 
for at arbejde for den sønderjyske 

sag, og her møder den berømte Jens 
Jessen, der i 1882 var blevet redak-
tør på Flensborg Avis. Arrangementet 
finder sted på Glasmuseet Ebeltoft. 
Billetter købes på Syddjurs Biblioteks 
hjemmeside.

Læs mere om arrangementer og akti-
viteter på www.glasmuseet.dk 

Fra billedkunstholdets arbejde med national identitet, fl ag og stoftryk. Foto: Malene Kløve, Kulturskolen Syddjurs.

Forfatter Linda Lassen.
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Tekst: Jørn Bech & Jan Kock

Glastur Fyn-Jylland den 18. april

På denne tur skal vi besøge et par 
utraditionelle glassteder og slutte af 
med et, som holder traditionerne i 
hævd. 
Turens program ser således ud:
Kl. 7.00 Afgang fra Glasmuseet i 
Ebeltoft. 
Kl. 8.00 Opsamling ved Musik-
huset i Aarhus, Valdemarsgade.
Kl. 10.00 Opsamling ved Odense 
Banegård, hvor deltagere fra øst 
kan stige på bussen. 
Kl. 10.15 Odense Glasværk, hvor 
stedets glaspustere vil fortælle og 
demonstrere. Det store traditions-
rige Fyens Glasværk lukkede i 1989. 
Heldigvis var der en gruppe glas-
magere og andre, som ønskede det 
anderledes. Så nu er der igen et 
glasværk i byen - Odense Glasværk. 

Det har været en turbulent opstart, 
men kører nu som en socialøkono-
misk og almennyttig virksomhed, 
der tror på fremtiden. Se hjemmesi-
den: www.odenseglasvaerk.dk
Herefter er sulten nok ved at mel-
de sig. Der er bestilt frokost på 
”Restaurant CarlsLund” ved Fruens 
Bøge i byens udkant. 

Styrket går turen til det smukt belig-
gende og store Galleri Søhuset, som 
ikke ligger langt fra Engelsholm Slot. 
Stedet emmer af glas og kunst såvel 
ude som inde. Man har fokus på 
glasfusing. www.gallerisoehuset.dk 

Sidste stop på turen er Hedegaard ved 
Ejstrupholm, hvor Aksel Østergaard 
Jensen har sin glashytte. Her blæses 
og støbes både brugsting såvel som 
egentlige kunstværker. 

Der bliver forventeligt lejlighed til at 
besøge to keramikkere nemlig Nina 
Lund og Jean-Francois, der har værk-
sted kun 200 m fra glashytten. www.
keramik.dk

Derpå går turen mod Horsens 
Station, hvor deltagerne fra øst vil 

Urolige huse ved søbredden.

Skorsten og gulv fra Galleri Søhuset.

Stor krukke af Jean-Francois Thierion. 
Stentøj og begitninger. 102 x 76 cm.

Kopper af Nina Lund.

Tilmelding 
senest den
20. marts



Tilmelding sker ved inden den 20. marts at indsende 
denne kupon (eller kopi heraf) enten som brev til Jørn 
Bech, Skelhøjevej 7, 8400 Ebeltoft eller som mail til: 
jbech@privat.dk og ved samtidig at indbetale 200 kr. 
pr. person til Glasmuseets Venners konto i Sparekassen 
Kronjylland reg. nr. 9360 konto nr. 3085606904. 

HUSK at anføre navn/navne. 
Tilmelding er først gældende, når betaling er sket. 
Først til mølle princippet er gældende.

Navn 1

Navn 2 

Adresse

Postnr. By

E-mail-adresse

Mobilnr.

GMV-tur til Fyn-Jylland 
den 18. april 2020

ØNSKER AT STIGE PÅ I: (sæt kryds)
 Kl.  7.00 Ebeltoft ved Glasmuseet
 Kl. 8.00  Aarhus ved Musikhuset
 Kl. 10.00 Odense Banegård 

NB: Deltagerer fra øst skal altså stige 
på turen i Odense, men tage toget 
retur fra Horsens.

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

Tilmelding senest 20. marts
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blive sat af ca. kl. 18. Ankomst i 
Ebeltoft forventes at være kl. 20. 
NB: Deltagerer fra øst skal altså 
stige på turen i Odense, men tage 
toget retur fra Horsens.

Tilmelding og betaling
Da der er begrænset antal pladser i 
bussen, sker tilmeldingen efter først 

til mølle-princippet. Turen gennem-
føres ved min. 25 deltagere. 
Tilmelding, senest den 20. marts, 
sker ved at indsende kuponen enten 
pr. brev eller mail til jbech@privat.dk 
og ved samtidig at indbetale et 
depositum på 200 kr. pr. person 
til Glasmuseets Venners konto i 
Sparekassen Kronjylland reg. 9360 
konto nr. 3085606904. HUSK at 
anføre navn/navne. 
Tilmelding først gældende, når beta-
ling er sket. Når din betaling er regi-
streret, vil du få tilsendt kvittering.

Er der spørgsmål til turen, kan man 
kontakte Jan Kock 2093 0468 eller 
Jørn Bech 4050 7074.

Taburetter af Nina Lund.

Havudsigt af Jean-Francois Thierion. 
Stentøj og glasur. 18x35x25 cm.

SLUTBETALING: 500 KR. 
SENEST 20. MARTS 2020 

Pris inkl. bus, frokost med 
øl/vand 700 kr. pr. person



the Glass and Ceramic School on Bornholm, where 
she graduated in 2016. She then assisted in various 
workshops before starting independently nearly 
two years ago. She has a workshop at the Gods-
bane (Goods yard) in Aarhus, with a barrel-shaped 
kiln for fusing and slumping. For blowing glass she 
rents a kiln, sometimes at the Glasmuseet Ebeltoft. 
She investigates the process of smelting the raw 
materials, which, when interrupted, produces a 
fascinating blistered effect. She also works in pâte 
de verre, using a mould of paper or cardboard, on 
which layers of powdered glass are glued together 
to reach the desired thickness. In the kiln, the paper 
and glue burn away as the powdered glass melts 
and fuses to hold its shape.

Page 10  Activities at the Glasmuseum
The year’s fi rst activities at the museum are in-
spired by questions of national identity and glo-
balisation, linked to the British artist Erin Dickson’s 
concept of Chinese Whispers, with the current ex-
hibition and allusions to the transnational nature 
of glass. Seven museums have taken up the theme 
of nationality, and Glasmuseet Ebeltoft is also ar-
ranging activities with the regional Folk University, 
the local library and the Culture School in Rønde. 
National identity for children: ten pupils aged 
8-12 have studied national identity and the fl ag. 
They have worked with printing techniques and 
will show art work in the Kids Corner, opening on 
1 February.
Senior Academy: the Folk University is arranging 
seven lectures on different aspects of the Danish-
German border region. Topics will include the 
unique coastal landscape of the Wadden Sea, the 
history of Schleswig and the reunion in 1920, and 
the artist Emil Nolde. Full programme in Danish at 
www.syddjurs-folkeuniversitet.dk
Jens and Marie – a Reunion story: the novelist Lin-
da Lassen will talk about her novel and the historic 
background for the story of Marie Fibiger, whose 
father was heartbroken over the loss of Schleswig 
in 1864. Marie visits southern Jutland and meets 
the editor of the Flensborg newspaper, Jens Jessen. 
The talk is arranged by the library in the Words on 
Wednesday series.

Page 12  Glass tour to Fyn, 18 April
The tour will start with a visit to Odense Glassworks, 
which closed in 1989, but has now reopened as a 
non-profi t workshop. Glassblowers will demon-
strate and talk about their work. After lunch the 
group will visit Galleri Søhuset, where there is glass 
indoors and out, with focus on fusing. The fi nal 
visit is to Hedegaard near Ejstrupholm, where Axel 
Østergaard makes articles for everyday use and art 
pieces in blown glass. The workshop of ceramicists 
Nina Lund and Jean François Thiérion is close by.

Page 2 The Annual General Meeting will be 
held on 22 February 2020 at the Sognegaard in 
Ebeltoft. Agenda:
Election of the Chairman.
The committee’s annual report (Birgit Engsig)
Accounts and Budget (Jørgen Hoffgaard)
Subscriptions
Motions put forward
Elections to the Committee and substitutes
Appointment of two auditors and one substitute
Any other business 
Report from the museum by Dan Mølgaard
Glass Lottery of items on display
Birgit Engsig, Jørn Bech and Jan Kock are standing 
for re-election. 
Jørgen Hoffgaard wishes to stand down.
Lone Vestergaard is standing for re-election as a 
substitute and a new substitute is to be elected. 
Karen Siune wishes to stand down.
The accountant is willing to serve again.
After refreshments, the winner of Finn Lynggaard’s 
Award 2019, Morten Klitgaard, will talk about his 
plans. 

Page 2  The Chairman, Birgit Engsig, mentions 
the coming AGM, and proposes Lone Willadsen 
for election to the Committee. Two new substitutes 
are to be elected, if possible people interested in 
the social media. Willing candidates are invited to 
contact the Chairman.
The exhibitions Ground Control, Chinese Whis-
pers, and Baltic Sea Glass can already be seen at 
the Glasmuseum, and in April a new exhibition 
opens with works by Philip Baldwin and Monica 
Guggisberg. 
Three excursions are planned in 2020, to Fyn (pag-
es 12), North Zealand, and Alsace (programmes in 
the next Glaspost). The Chairman regrets that Dan 
Mølgaard has resigned as Director of the Glasmu-
seum, and is leaving on 1 March. She thanks him 
for six exciting years of collaboration, and wishes 
him well in future.

Page 3  Visit to Alsace 15-20 September
Jan Kock and Jørn Bech are planning a bus trip 
to Alsace and the Rhine region during the wine 
harvest, with a stop in Germany on the outward 
journey, and time to enjoy local culture as well as 
visiting important glassworks in the region. More 
details in the next number of Glasposten.

Page 3  Auction at the AGM: 
A group visited Leif Vange in Lønstrup in the au-
tumn, when he and two assistants demonstrated 

how a vase was made. He has donated this vase 
to the Friends of the Glasmuseum to be auctioned, 
and the proceeds are to be given to a talented 
young glass artist. Bidding starts at DKK 4,000. 

Page 4  GROUND CONTROL 
 Sylvie Vandenhoucke
Sylvie Vandenhoucke studied at the Royal College 
of Art in London and has taught at international 
universities. She is now at the LUCA School of 
Arts in Gent, and internationally recognised for 
new interpretations of classical techniques in a 
minimalist idiom. Visitors may remember her from 
Ornament in 2016, with minimalist pieces made 
up of thin fl akes of pâte de verre. In the present 
exhibition in the Study series, she is exploring the 
interaction of glass and technology in a Structured 
Light System, a 3D topometric scanning technique 
with inherent limitations in scanning glass objects. 
The resulting experimental world of images pro-
duces the raw material which the artist hopes will 
give rise to new ideas and artistic strategies.

Page 6  Winner of Finn Lynggaard’s Award: 
 Jonas Noël Niedermann
This year’s winner of Finn Lynggaard’s Award 
comes from Switzerland and has a passion for 
craftsmanship, art, design and photography. He 
aims at precision in form and dimensions, and 
seeks new expressions in modern techniques and 
methods he has invented himself. He works at the 
intersection of tradition, modern craftsmanship 
and the visual world.
He became interested in glass at the age of nine, 
and was inspired by Alberto Giacometti and Gio-
vanni Segantini among others. Jonas Niedermann 
trained as a glassblower at Zweisel in Germany, 
then worked in Germany and Italy. In Denmark 
he has assisted Tobias Møhl and Trine Drivsholm, 
then Nanna Backhaus and Andrew Brown. He 
formed a team with Tayler Alexander Ames from 
Seattle and spent three months at the KADK school 
on Bornholm. Since then he has worked on vari-
ous projects, including three-dimensional effects 
of threads in transparent glass. He plans to use 
Finn Lynggaard’s Award to continue this project, 
working for a period with Jean Thebeault in the 
Glasmuseum’s workshop, and hopes eventually 
to be able to acquire a suffi ciently independent 
idiom in glass to make a living from it.

Page 8  Discipline and an enquiring mind
Elegant glassware in Karina Malling’s studio clearly 
shows her skill at blowing and forming glass. She 
has her own distinct style, infl uenced by current 
trends. She originally wanted to be a goldsmith, but 
discovered glass on a visit to Bornholm. She stud-
ied at Kosta and Orrefors in Sweden, and later at 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Suppleant
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Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren 
eller formanden.

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

ÅRLIGT KONTINGENT FRA 2020
Personligt medlemskab  . . . . . . .  kr.  350,- 
Ægtepar/samlever medl. . . . . . .  kr.  500,- 
Eksklusivt medlemskab . . . . . . . .  kr. 1.800,- 
Glaslotteri pr. år . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 400,- 
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Christina Hellevik & 
Leif Møller Nielsen
PUST Glasværksted
Strandvejen 19 · 8400 Ebeltoft
Telefon 2253 0602
kontakt@pustglas.dk

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

HUSK · HUSK · HUSK

ØSTDANMARK GRUPPEN 
Hanne Werner
Pavla Rossini

 
Inger Ferbing
Annelise Krogh



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

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.
Undtaget perioder med udstillingsskift.
Ingen tilmelding - gratis efter betalt entré 
til museet.

LØRDAG 1. FEBRUAR KL. 10-12
Åbning af Kulturskolens udstilling ‘National 
identitet i børnehøjde’

8. - 16. FEBRUAR KL. 11-14
Gør-det-selv-stoftryk.
Leg med mønstre på stof og lav dit eget 
lille fl ag til at tage med hjem.
Ingen tilmelding.
Gratis efter betalt entré til museet.

11. & 13. FEBRUAR KL. 11
Familierundvisning.
Ingen tilmelding.
Gratis efter betalt entré til museet.

ONSDAG 19. FEBRUAR KL. 19
Ord om onsdagen: Linda Lassen. 
Forfattermøde arrangeret i samarbejde 
med Syddjurs Bibliotek.
Kr. 75,- inkl. 1 glas vin.
Billetter på www.syddjursbibliotek.dk

LØRDAG 22. FEBRUAR KL. 13
Glasmussets Venner holder generalfor-
samling i Sognegården, Kirkegade 13, 
8400 Ebeltoft. Se mere side 2.

7 TORSDAGE 7 FOREDRAG
Seniorakademi: Grænselandet.
Se program på www.glasmuseet.dk
Tilmelding er nødvendig og sker på 
www.syddjursfolkeuniversitet.dk

AKTIVITETER

LØRDAG 18. APRIL
Glasmuseets Venner arrangerer udfl ugt 
til Fyn.

15. - 20. SEPTEMBER
Glasmuseets Venner arrangerer glastur 
til Alsace. 
 
Forbehold for ændringer i programmet. 
Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseets-
venner.dk.

MAPPING DENMARK V 
- BALTIC SEA GLASS
Maibritt Jönsson & Pete Hunner.
12. oktober 2019 - 22. marts 2020

CHINESE WHISPERS
Projekt af Erin Dickson (UK) med deltagelse 
af 15 internationale og danske glaskunstnere. 
Udstillingen er en del af ‘Herfra hvor vi står’ 
– et samarbejde mellem syv jyske kunstmuseer 
om national identitet.
12. oktober 2019 - 22. marts 2020

GROUND CONTROL
Studyudstilling - Sylvie Vandenhoucke (BE).
18. januar - 22. marts 2020

UDSTILLINGER

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

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

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

Åbent alle dage i vinterferien (uge 7) og 
påskeugen. Museet er lukket den 24., 25., 
26. og 31. december samt 1. januar. 

STOCKFLETH DELI

Stockfl eth Deli holder vinterlukket indtil den 
3. april 2020. Dog åbent i vinterferien 8.-16. 
februar 2020 samt for selskaber på min. 15 
personer. 

Bordbestilling på mail@stockfl ethdeli.dk. 
Yderligere information på tlf. 86341818 
og www.glasmuseet.dk


