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Jeg vil gerne ønske alle et godt nyt 
år 2022 og takke for opbakningen 
i 2021.

Vi håber, at Venneforeningens plan-
lagte arrangementer i 2022 kan blive 
gennemført, men det er vigtigt for 
bestyrelsen, at vi overholder de re-
striktioner, der påbydes os, og at vi 
ikke udsætter vore medlemmer for 
nogen form for smitterisiko. Derfor 
kan vi blive nødt til at afl yse under-
vejs. På vores hjemmeside www.
glasmuseetsvenner.dk vil vi løbende 
informere herom, ligesom der vil bli-
ve udsendt nyhedsmails til de med-
lemmer, vi har mailadresse på. Der 
vil selvfølgelig også blive sendt en 
mail til de tilmeldte, hvis et arrange-
ment bliver afl yst. Ligesom indbeta-
linger ved afl yste arrangementer vil 
blive tilbagebetalt fuldt ud.

Ny direktør på Glasmuseet
Den 1. januar 2022 tiltrådte 31-årige 
Mikkel Elming stillingen som direk-
tør for Glasmuseet. Mikkel Elming 
er uddannet kurator og kunsthistori-
ker, og som formanden for museets 
bestyrelse Henning Kovsted skriver i 
en pressemeddelelse: Mikkel Elming 
er en stjerne på den nyere danske 
kunstscene, som vi er stolte over, nu 
bliver Glasmuseets direktør”.
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Glasmuseets Venner ønsker Mikkel 
Elming velkommen og ser frem til 
samarbejdet. 

Jan Kock holder foredrag om Mura-
no – Venedig på Glasmuseet:
Fredag den 11. februar 2022 kl. 
19.00. Dette arrangement er ud-
førligt beskrevet i Glasposten nr. 4, 
2021. Tag gerne et venetiansk eller 
andet interessant drikkeglas med, 
da der serveres et glas Venetto vin 
i pausen. Alle er velkomne og det 
er gratis.

To-dages tur på Sjælland i dagene 
18. og 19. marts 2022
Pavla Rosinni arrangerer en to dages 
tur på Sjælland, blandt andet med 
besøg på Holmegaard Værk. Læs 
mere herom på side 12 og 13.

Generalforsamling 2022
I henhold til vore vedtægter ind-
kaldes hermed til generalforsam-
ling den 26. marts 2022 kl. 13.00. 

Desværre kan vi i år ikke leje Sog-
negården til dette arrangement, 
men afholder generalforsamlingen 
i Ebeltoft Golfclubs lokale, Galge-
bakken 14, Ebeltoft. 

Da coronasituationen i skrivende 
stund er usikker, kan vi blive nødt 
til, ligesom sidste år, at udskyde ge-
neralforsamlingen til august. Pande-
mien er uforudsigelig, og vi er nødt 
til at være sikre på, at vi ikke udsæt-
ter vore medlemmer for smitte. 
Vi mener ikke (bortset fra vores ved-
tægter), at der er noget i vejen for, at 
vi ligesom sidste år, udsætter gene-
ralforsamlingen til august. En udsæt-
telse vil blive annonceret på vores 
hjemmeside og i en nyhedsmail til 
alle, vi har mailadresse på. Man kan 
også ringe til 8632 4042, Lone Wil-
ladsen for at få besked herom.

Med venlig hilsen
Birgit Engsig

Kære Glasvenner



Tilmelding 
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1. juni

Bjørn Friborg på Holmegaard Værk. 
Foto: Emilia Therese.

INDHOLD
Nyt fra formanden: 
Kære Glasvenner . . . . . . . . . . . . . .  2

Glas, vin og kultur 
i Alsace - reminder  . . . . . . . . . . . . . 3 

Generalforsamling 2022  . . . . . . . .  3

Lene Bødker  . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

Is i glas - et besøgscenter om 
den mægtige natur  . . . . . . . . . . . .  6

Skibet sejler videre  . . . . . . . . . . . .  8

2022 Glassets år  . . . . . . . . . . . . .  10

Sjællandstur med Holmegaard
Værk som højdepunkt . . . . . . . . .  12

English Summary . . . . . . . . . . . . . . 14

Navne og adresser   . . . . . . . . . . . . 15

Aktiviteter på Glasmuseet  . . . . . . . 16

Glasmuseets udstillinger  . . . . . . . . 16

Glasmuseets åbningstider  . . . . . . . 16

Bjøjørnrn F iF iFriFribbborborg pg på Hå Hå Hå H llolmolmegaega ddardard VVVæVæ kkrkrk.

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

Generalforsamlingens dagsorden:
1 Valg af dirigent.
2 Bestyrelsens beretning for det forløbne år og  
 planer for det kommende år v. formanden.
3 Regnskab og budget v. kassereren.
4 Fastsættelse af kontingent og tillægskontin-  
 gent til Glaslotteriet.
5 Indkomne forslag.
6 Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
7 Valg af 2 revisorer og 1 suppleant.
8 Eventuelt.
9 Glaslotteriet.

Ad punkt 6 og 7: 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
· Jan Kock (ønsker ikke genvalg)
· Birgit Engsig (villig til genvalg)
· Christina Hellevik (villig til genvalg)

Følgende suppleanter er på valg: 
· Annette Nielsen (villig til genvalg og 
 til valg til bestyrelsen)
· Jonas Noël Niedermann (villig til genvalg)

Revisorerne og suppleanten er på valg:
· Dan Andersen (villig til genvalg)
· Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
· Mogens Kaalbye, suppleant (villig til genvalg)

Der serveres sandwich samt kaffe, the, øl og 
vand inden vi fortsætter med dagsordenen.

Ad punkt 8:
Glasmuseets beretning. 
Modtageren af Finn Lynggaards Fonds legat i 2021 
Tobias Sode kommer og fortæller om sit virke.

2022GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
LØRDAG 26. MARTS KL. 13.00

i Ebeltoft Golfclubs lokale
Galgebakken 14, 8400 EbeltoftTekst: Jan Kock

Glas, vin 
og kultur i Alsace

Du kan nå at melde dig til endnu. Under 
turen skal vi besøge en række markante 
glasværker, glasmuseer, glasbyer og se på 
moderne fransk studieglas. Vi skal nyde det 
gode køkken i Alsace og se på vinhøsten, 
der er i fuld gang.
Tilmeldingen til turen er i fuld gang, men 
der er stadig plads til dig/Jer.
Turens program, pris samt tilmelding kan 
ses i forrige nummer af Glasposten (nr. 4, 
2021) eller på www.glasmuseetsvenner.dk. 

TILMELDING SENEST 1. JUNI.
I tilfælde af at turen må afl yses grundet co-
rona, refunderes det fulde beløb.
Er der spørgsmål til turen, kan man kontakte 
Jan Kock enten på mail: kock_jan@hotmail.
com eller på telefon 2093 0468.

Med venlig hilsen 
Jan Kock

Fra 21. - 26. september 2022
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Tekst: Pavla Rossini

Lene Bødker
Der står megen anseelse omkring 
Lene Bødkers kunstneriske vir-
ke, hvilket afspejles i tildelingen 
af Statens Kunstfonds livsvarige 
ydelse og den prestigefyldte pris 
The Kanazawa Glass Award. Hun 

er repræsenteret på mange museer 
både hjemme og i udlandet, har 
deltaget i mange internationale glas-
udstillinger i de sidste 20 år, og flere 
ansete gallerier afholder hendes 
solo-shows. 

GMV vil besøge hendes værksted
og show-room i Roskilde på Sjæl-
landsturen i marts måned (se ven-
ligst tilmeldingskupon side 13).

Lene Bødker har en imponerende 
produktivitet bag sig, inklusive udfø-
relse af flere monumentale rumud-
smykninger. Uanset formsprog og 
kunstnerisk udtryk er et gennem-
gående tema for hende at udforske 
glassets karakter med de modsæt-
ningsfyldte egenskaber, som det 

indebærer: robusthed/skrøbelighed, 
tyngde/lethed, lys/skygge, det fly-
dende/faste.
Kunstneren var blandt de første i 
Danmark, som anvendte “lost wax 
casting” teknikken til sine skulptu-

Tilmelding 
senest den

1. marts

The Well. Foto: Anders Sune Berg.

You did it. Foto: Pavla Rossini.

Relieffer: Naturstrukturer. Foto: Pavla Rossini.

Foto: G
aetane G

irard.
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relle objekter. Det er en kræven-
de og indviklet proces, både hvad 
angår skabelse af støbeformen og 
selve støbningen og afkølingen, og 
derpå efterbehandlingen af skulp-
turens overflade, hvor en ru, mat 
struktur ofte står i kontrast til de 

dele, som bliver slebet og blank-
poleret, og som lader beskueren 
synke helt ind i værkets indre. På 
den måde får glasset dybde, og skif-
tende farvenuancer fremhæves alt 
efter lysets intensitet og materialets 
tykkelse.

Samme levende overfladestrukturer 
med organiske mønstre i glassets 
yderside karakteriserer også den 
anden gruppe værker, som skabes 
i en anden teknik, som kunstne-
ren kalder ”lost wax blowing”. Det 
blæste glas, såvel som slibningen, 
udføres på tjekkiske glasværksteder. 

Lene Bødkers skulpturer har gerne 
et abstrakt formsprog. Det organiske 
præg kan vække associationer til 

natur og naturfølelser – fx i form af 
bølgende konturer i sammenhæng 
med farver eller motiver som grene, 
stammer og lignende. Seneste vær-
ker tyder på, at kunstneren er på 
vej til et nyt udtryk og bevæger 
sig mod det figurative, og i hendes 
nyeste relieffer arbejder hun igen 
med organiske strukturer. 

Gaia. Foto: Anders Sune Berg. Tree of Life. Foto: Anders Sune Berg.Foto: Gaetane Girard.

The Wind. 
Foto: Pavla Rossini.
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Udstillingslandskabet ”Sermeq pillugu Oqaluttuaq - Fortællingen om is”. Ikonisk for udstillin-
gen er mundblæste prismer af glas, der rummer isens fortællinger. Foto: © JAC studios. 

Arkæologiske genstande, film og modeller udstilles i 
håndblæste isprismer i glas. Foto: David Stjernholm.

Tekst: Jan Kock

Is i glas - et besøgscenter 
om den mægtige natur

Isfjorden, også benævnt Kangia på 
grønlandsk, ud for byen Ilulissat på 
vestkysten af Grønland, er omkring 
50 km lang og er en af de stør-
ste naturattraktioner i Grønland. 
Fjorden har navn efter de enorme 
mængder af isbjerge, der dominerer 
stedet.
Fra indlandsisen flyder her en mæg-
tig isbræ ned mod havet og kælver 
hver dag med mængder af is. En 
tærskel i fjorden lige uden for byen 
gør, at der stuves mægtige isbjerge 
op i fjorden netop her, inden de ofte 

under bulder og brag glider videre ud 
i fjorden. Farvespillet i hvidt og blåt 
og alle tænkelige nuancer derimel-
lem er mageløst og skal opleves for 
rigtigt at erkende naturens storhed.

For at formidle det stykke natur 
har man skabt et besøgscenter, der 
åbnede i 2021. Bygningen ligger 
lige op til fjorden, og det er lyk-
kedes Dorte Mandrup Arkitekter at 
skabe en langstrakt bygning, der 
til fulde spiller sammen med natu-
ren. Udstillingen har været syv år 

undervejs og er designet af den 
prisvindende tegnestue JAC studios, 
hvor den ledende figur er arkitekt og 
designer Johan Carlsson. Sammen 
med en lang række eksperter og 
fagfolk inden for hvert sit felt har 
man fået skabt noget, der er langt 
mere end et besøgscenter, idet der 
er blevet plads til de dyr og menne-

Et 2,4 millioner år gammelt stykke træ fra 
indlandsisen. Foto: David Stjernholm.
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Udstillingen åbner sig mod landskabet udenfor Isfjordcentret. Foto: © JAC studios.

sker, der har levet og lever ved og af 
fjorden. Det grønlandske sprognævn 
har derfor givet ordet besøgscenter 
en helt ny benævnelse på grøn-
landsk, nemlig “Paasisassarsiorfik”, 
der malende kan oversættes til: 
Stedet, hvor man søger viden.
En absolut hovedattraktion er de 
autentiske iskerner, placeret i cen-
trum af udstillingen. Iskernerne 
stammer fra videnskabelige under-
søgelser ved Niels Bohr instituttet. 
Oprindeligt boret op fra indlands-
isens indre, nærstuderet og nu opbe-
varet på udstillingen under glasmon-
trer med præcis temperaturkontrol.

Det kan ellers være svært at for-
midle is og isblokke, da de jo af 
natur smelter ved temperaturer over 
nul grader. Problemet er klaret med 
moderne teknik. Udstillingens arki-
tekt og designer Johan Carlsson har 
fisket isblokke op i fjorde. Disse 
er 3D scannet, og efterfølgende 
er der fremstillet store grafitforme, 
hvori glasset er blæst. Selve opblæs-
ningen i glas er foregået nede på 
Holmegaard Værk, hvor Bjørn Fri-
borg har været mesteren bag sam-
men med Susanne Jøker Johnsen. 
Ved at skære hul i stykkerne er de 
blevet til udstillingsmontrer.

De store stykker ”isglas” slynger sig 
nu ned gennem udstillingen og kan 
også nydes som glaskunst skabt af 
naturen.

Isfjordcentret - GVC - Greenland Vi-
sitor Center vil have åbent hele året. 
Se mere om stedet på www.isfjords-
centret.gl eller find Kangiata Illorsua 
- Isfordscentret på facebook.

Harpunspidser. Fra 
nederst mod øverst: 
Saqqaq kultur harpunspids, 
Tidlig Thule kultur harpun-
hoved. Foto: David Stjernholm.
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Tekst: Helle Simonsen, museumsleder · Foto: Atélier Brückner og Hempel Glasmuseum

Skibet sejler videre

Da J. C. Hempel i 1965 valgte at 
åbne et skibsformet hus på sit gods’ 
bedst tænkelige placering, var det 
med to overordnede formål; Dels at 
udstille sin efterhånden store sam-
ling af pokaler og drikkeglas og dels 
at skabe et kulturhus, hvor bølgerne 
gerne måtte gå højt. 
Andre samlinger fandt vej til muse-
et, og i 1988 indstiftedes Hempels 
Glaspris, som årligt tildeles danske 
glaskunstnere, som har gjort sig sær-
ligt bemærket. Ud over prisen på i 
dag 100.000 kr., erhverver museet 
sig et værk af kunstneren, hvorfor 

museet også huser en voksende 
samling af dansk kunstglas.

En forbedret museumsrejse
I 2019 vedtog Hempel Kulturfonds 
bestyrelse en ambitiøs udviklings-
plan, hvis primære målsætning er et 
moderniseret udstillingsdesign, en 
bedre formidling af husets grund-
lægger og historie samt et bredt og 
spændende kulturprogram. 
Museet valgte i arbejdet med et 
nyt udstillingsdesign at række ud 
efter en af verdens mest anerkend-
te udstillingsdesignbureauer, tyske 

Atélier Brückner. Og det er bl.a. 
resultatet af dette samarbejde, som 
vil kunne ses, når museet genåbner 
sine døre i slutningen af april.
Hempels oprindelige glassamling 
har sammen med samlingen af 
moderne dansk glaskunst samt sær-

Når Hempel Glasmuseum i slutningen af april åbner dørene 
til et moderniseret udstillingsdesign og en forbedret museums-
rejse, er det på mange måder en virkeliggørelse af det skib, 
som blev sat i søen for 57 år siden.

Arbejdstegning med oversigt
fra Atélier Brückner.

Den store sal har i mange år været brugt til sær-
udstillinger – nu rykker Hempels Glassamling 
ind i et nyt og inddragende udstillingsdesign.



udstilling med årets prisvinder fået 
hovedrollerne. Og så er der arbejdet 
målrettet med selve flow’et i besø-
get, med brug af moderne teknologi 
samt med formidlingsgrebet, som 
bliver med en kulturhistorisk vinkel.

Et kulturhus i Odsherred
Frem til åbningen bliver huset 
istandsat fra gulv til loft, og i starten 
af marts bliver det nye udstillings-
design installeret, sammen med de 
digitale løsninger. Imens arbejdes 
der med strategiens sidste målsæt-
ning, nemlig udvikling af et progres-
sivt, spændende og bredtfavnende 
kulturprogram, som også vil stå klar 
til årets sæson.

Kick off i slutningen af 2021. Fra venstre ses; Rene Gottliebsen 
og Helle Simonsen fra Hempel Glasmuseum, Jesper Harding 
og Louise Mandøe Laustsen fra Yoke/København, Ott Roots fra 
Motor/Tallin og Sandra Mohring fra Atélier Brückner, Stuttgard.

Arbejdstegning fra 
Atélier Brückner.

A
rbejdstegning fra A

télier B
rückner.

”Måtte da denne skude 
blive i stand til at pløje de 

skift ende tider trygt og stærkt 
såvel i storm som i stille vejr 

– til velsignelse for vor og 
de kommende slægter.”

Fra J. C. Hempels åbningstale i 1965

999
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Tekst: Jan Kock · Foto: Villum Window Collection

2022 Glassets år

Glas fylder meget i vor hverdag, 
uden at vi rigtigt lægger mærke 
til det. Mange tænker nok i første 
omgang på kunstglasset, som vi 
finder i så rigt mål på Glasmuseet 
i Ebeltoft og på de ganske mange 
museer rundt i verden, der har fokus 
på materialet glas eller har en mar-
kant afdeling dedikeret til emnet. 
Hvert land har mindst ét af slagsen, 
og rigtig mange lande flere. Tænk 
selv efter. Oftest er det servicet til 
bordbrug eller kunstglas, der er i 
centrum, nu om stunder særligt i 

varianten studioglas. Tænk selv efter 
hvilke samlinger, der dukker op i 
erindringen.
Men glas er så meget andet. 
Vinduesglas ses jo overalt og findes 
i uendeligt mange former. Bag det 
rudeglas, der bruges i dag ligger 
en lang teknisk udvikling, der går 
fra de mundblæste ruder til sofi-
stikeret industrielt fremstillet glas, 
der produceres på løbende bånd. 
De tidlige ruder var relativt små. 
I dag kan man på det nærmeste 
fremstille det meste af en bygning af 

glas. Firmaet VKR Holding har nord 
for København åbnet et museum 
udelukkende med fokus på vinduet 
og det uundværlige glas, der slipper 
lyset ind. Se www.villumwindow-
collection.com/museet/
Brilleglas er noget mange af os har 
glæde af. Prismer i kikkerter og 
fyrtårn kan heller ikke tænkes uden 
glas. Mobiltelefonens skærm er helt 
tyndt glas udviklet af blandt andet 
Corning, USA. Mange moderne 
komfurer har en kogeplade af glas-
keramik, udviklet i USA. Igen er det 
Corning og Schott i Tyskland, der 
har været aktive ved udviklingen. 

Renæssancevindue. I 1500 tallet var det dyrt at forsyne sit hus med vinduer, og de ruder, 
man havde til rådighed var små. Derfor måtte man sætte mange af dem sammen ved hjælp 
af blysprosser for at få et vindue af bare nogenlunde størrelse, som her. 

Vinduer afspejler oftest sin tids formideal, 
parret med bygningens anvendelse. Her et 
præsentabelt vindue på Charlottenborg, 
Kgs. Nytorv i København i historicismens 
klædedragt fra barokkens tid.
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Elektriske pærer kunne ikke gøres 
uden glas. Mange huse er isoleret 
med glasuld eller glasskum. Inden 
for emballageområdet har glas været 
dominerende gennem de sidste 
mere end hundrede år. Nu er der 
dog ved at ske det, at plast er ved 
erobre en del af det marked. Men 
hvis man tror, at glasset er ved at 
være en saga blot, skal man her 
til september besøge den mægtige 

Modernismens eller funkistidens vinduer er, hvad man i 
dag vil kalde minimalistiske. Her fra Emanuel Olsensvej 
på Frederiksberg. Vinduets fascinerende historie og 
rudeglassets teknologiske udvikling kan man se på 
museet Willum Window Collection i Søborg. 
Se www.willumwindowcollection.com/museet/ 
I næste nummer af Glasposten bringes en artikel om 
museet, der netop er blevet udvidet og moderniseret. 

Renæssancens rudeglas var håndlavet og blev blæst som en cylinder, der i varm tilstand 
blev klippet op på langs og planet ud. Metoden var endnu i brug sent i 1800-tallet.

Ud over opdelingen af vinduet i flere fag, er murværket 
og dets dekorationer med til at give vinduet karakter. 
Fra Østerbro i København.

fagglasmesse Glasstech i Düsseldorf 
(20. - 23. september). Her præsen-
teres fremtidens teknologi inden for 
glas i alle aspekter. Se mere på: 
www.glasstec-online.com
Hvorfor nu al den snak om glas - jo:
Verdensorganisationen FN og un-
derorganisationen UNESCO har ud-
nævnt året 2022 til at været året for 
materialet glas. Intentionen er, at der 
på verdensplan skal sættes fokus 

på det, der er blevet betegnet som 
verdens ældste kunststof. Der er sat 
mange ting i gang, herunder opret-
tet en hjemmeside, hvor man kan 
se, hvad der sker rundt om i verden. 
Gå selv på opdagelse. Ud over de
på denne hjemmeside nævnte ar-
rangementer, vil der givetvis være 
flere, så hold øjne og øre åbne og 
konsulter også: www.glastip.dk

Bag initiativet står: The International 
Commission on Glass (ICG), Com-
munity of Glass Associations (CGA) 
og ICOM-Glass, så se også på deres 
hjemmesider og på projektets egen 
hjemmeside: www.iyog2022.org



Tekst: Pavla Rossini

Sjællandstur med Holmegaard 
Værk som højdepunktet
18. - 19. marts 2022

FREDAG DEN 18. MARTS 
Først besøger vi Brink Nordic lige 
uden for Ringsted. Alt småt glaspynt 
blæst i glas, forsølvet og bemalet er 
formgivet af Helge Brink. Figurerne, 
ofte udformet som fugle eller andre 
dyr, er fremstillet i Tjekkiet, Polen 
eller Tyskland og kan anvendes fx 
som dekoration til den kommende 
påske. 

Herfra kører vi til Holmegaard 
Værket. Det ombyggede fabriks-
anlæg åbnede i 2020 og rummer 
mange forskellige aktiviteter samt en 
række udstillinger. Vi får en rundvis-
ning med gennemgang af highlights 
fra glasværkets historie op til nuti-
den med moderne design.

Glasprøvesamlingen med 35.000 
objekter indbyder til timers fordybel-
se, men vi kaster kun et kort blik og 
iler videre til Kählerudstillingen med 
et stort udvalg af keramik. Ligeledes 
spændende er Per Hebsgaards sam-
ling af glaskunst, som blev produ-
ceret for kendte kunstnere på hans 
værksted.
På studieværkstedet får vi en de-
monstration af glasblæsning, for-
håbentlig af hyttemesteren Bjørn 
Friborg med håndværksmæssig 
kunnen af højeste karat. Han og 
Jonas Noël Niedermann danner ofte 
makkerpar. Afslutningsvis kan vi se 
de nyeste glaskunstværker både af 
Jonas og Bjørn. Der reserveres plads 
på Holmegaard restaurant (mad 
bestilles og betales individuelt). 

Overnatning vil ske på Smålands-
havet i Karrebæksminde, hvor der 
også reserveres plads til middag på 
restauranten (bestilles og betales 
individuelt). Morgenbuffet inklude-
ret i prisen. 

LØRDAG DEN 19. MARTS
Efter morgenmad kører vi mod 
København, hvor Luftkraft Studio, 
grundlagt 2007, ligger på Amager, 
et kreativt værksted ejet i fællesskab 
og drevet som et stort, åbent ate-
lier med værkstedslokaler dedikeret 
til de forskellige tekniske aspekter 
ved at arbejde med glas. Udover 
grundlægger Stine Bidstrup, udvikler 
og skaber Anett Biliczki, Pernille 
Braun, Ida Dybdal, Lise Eggers og 
Karin Mørk deres værker her. De 
vil fortælle om deres individuelle 
kunstneriske bestræbelser, lige fra 
produktdesign over glasobjekter til
skulpturelle installationer.  

Efter frokost på Snekken ved Ros-
kilde havn (plads reserveres, bestil-
les og betales individuelt) skal vi 

Tilmelding 
senest den

1. marts
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OVERNATNING: (sæt kryds)
 Ønsker enkeltværelse (mod tillæg på kr. 200,-)
 Ønsker delt dobbeltværelse, evt. sammen med:

Tilmelding skal være Pavla Rossini, Nørregade 30, 
1165 København K. eller mail: pavlarossini@gmail.com
i hænde senest den 1. marts 2022. 
Samtidig indbetales til Glasmuseets Venners konto i
Sparekassen Kronjylland reg. nr. 9360 konto nr. 
3085606904: 1.400 kr. pr. person for rejsende fra Jylland 
eller 1.100 kr. pr. person for rejsende fra Sjælland. 
Tillæg for enkeltværelse 200 kr. 

Hvis det bliver nødvendigt at afl yse turen, vil hele det 
indbetalte beløb blive tilbagebetalt.

Navn 1

Navn 2 

Gade og nr.

Postnr. By

E-mail-adresse

Mobilnr.

Sjællandstur
18. - 19. marts 2022

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

Tilmelding senest 1. marts

Ved overtegning er først til mølle princippet gældende.

ØNSKER AT STIGE PÅ I: (sæt kryds)
 Ebeltoft kl. 7.00
 Aarhus kl. 8.00 

 Fredericia kl. 9.00
 Ringsted kl. 10.30 

på kunstnerbesøg i det gamle 
Gasværk. Skak Snitker er en af 
de første, som herhjemme be-
gyndte at bruge glasmediet ikke 
kun til brugsglas, men også til at 
skabe kunstglas. Bagefter møder 
vi den internationalt kendte glas-
kunstner Lene Bødker, som på 
sit værksted vil fortælle lidt om 
sine støbte glasskulpturer og vise 
os nogle af hendes værker fra 
gennemførte udstillinger.

Hermed slutter turen, og bussen 
kører mod Jylland via Fredericia, 
Aarhus og til Ebeltoft, hvor bus-
sen forventes at ankomme kl. ca. 
20.00. Deltagerne fra Sjælland 
kører hjem på egen hånd fra 
Roskilde.

Deltagerpriser og tilmelding: 
Se tilmeldingskuponen. 
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Priserne inkluderer bustransport, 
overnatning med morgenbuf-
fet samt entré for omvisning på 
Holmegaard Værk. 
Deltagerantal: min. 25, max. 30. 
Husk at anføre deltagernavn/nav-
ne, mailadresse og ”Sjællandstur” 
på både tilmelding og indbetaling 
samt angive, hvor I ønsker at stige 
på bussen. 
Tilmelding er først gældende, når 
betaling er sket. Først til mølle-
princippet er gældende. 

Transport: Bussen kører fra 
Ebeltoft kl. 7.00 fredag morgen 
(afgang ved Glasmuseet) og sam-
ler deltagere op i Aarhus kl. 8.00 
(Musikhuset) og i Fredericia kl. 
9.00 (gammel indgang i nærhe-
den af p-pladsen). Deltagerne fra 
Sjælland stiger på i Ringsted kl.: 
10.30 (ved togstationen).



year to a Danish glass artist, and a special exhibi-
tion of the winner’s work is shown each year, from 
which a piece is acquired, supplementing the col-
lection of modern Danish glass art. 

Page 10 2022: the UN International 
 Year of Glass
Glass plays a prominent part in our lives, although 
we may not notice it. Art glass, as seen at Glasmu-
seet Ebeltoft and museums in many other coun-
tries, or table glass are the fi rst things that come to 
mind, but glass is much more besides. Windows 
are everywhere, and the production of glass panes 
has developed from handblown to a sophisticated 
industrial process. VKR Holding has opened a 
museum near Copenhagen, focusing on windows: 
www.villumwindowcollection.com/museet/
Glass is everywhere, from lenses in spectacles, 
prisms in binoculars or lighthouses, the thin glass 
developed by Corning in the USA for the screens 
on mobile phones, electric light bulbs or glass-
fi bre insulation in houses. Glass has been a domi-
nant form of packaging for more than a century, 
and although plastic has taken over part of the 
market, glass will remain highly relevant in future, 
as can be seen e.g. at the great Glasstec trade fair 
in Düsseldorf. https://www.glasstec-online.com/ 
To celebrate all aspects of glass, the UN and 
UNESCO have approved an International Year of 
Glass in 2022, to focus on what has been called 
the world’s oldest synthetic material. Full infor-
mation will be posted on its website at www.
iyog2022.org

Page 12 Tour on Sjælland highlighting 
 Holmegaard
Pavla Rossini is organising a two-day tour on 
Sjælland, on March 18-19 2022. A bus will pick 
up passengers in Ebeltoft, Aarhus and Frederi-
cia, meeting participants from Sjælland in Ring-
sted. The group will visit Brink Nordic, where 
small blown glass decorations are designed by 
Helge Brink for production in the Czech Repub-
lic, Poland and Germany. Next, the group will 
visit Holmegaard, with the vast collection of glass 
samples, the Kähler ceramic collection, and Per 
Hebsgaard’s collection. There will be a demon-
stration in the glass workshop. The group will stay 
the night at the Smålandshavet conference centre, 
and after breakfast drive to Copenhagen. The fi rst 
visit is to Luftkraft Studio, where the artists will talk 
about their work. After lunch the group will visit 
Skak Snitker in the old Gasworks in Roskilde, and 
will then meet Lene Bødker in her workshop, be-
fore the bus returns to Ebeltoft.

Page 2 Birgit Engsig, the Chairman, wishes 
Friends of the Glasmuseum a happy New Year 
and thanks them for support in 2021. She hopes 
that arrangements will take place as planned, but 
emphasises the importance of complying with re-
strictions and avoiding infection. Updates will be 
posted on the website, and if events are cancelled, 
participants will be informed and payments re-
funded. 
On 1 January art historian and curator Mikkel El-
mig took up his position as the new Director of the 
Glasmuseum. In a press release, Henning Kovsted, 
Chairman of the Committee, states: Mikkel Elmig 
is a star on the recent Danish art scene, and we are 
proud that he is now Director of the Glasmuseum.
The Chairman mentions Jan Kock’s lecture about 
Venice on 11 February and the planned tour on 
Sjælland in March.
The Annual General Meeting is planned for 26 
March, and will be held at Ebeltoft Golf Club, if 
Covid-19 restrictions permit. It may be necessary 
to postpone it until August, and if so, this will be 
announced on the website and in e-mails to mem-
bers whose e-mail addresses are known. Informa-
tion from Lone Willadsen, +45 8632 4042.

Page 3  Glass, wine and culture in Alsace
It is still possible to book places on this journey 
until June 1. Full details were given in Glasposten 
4, 2021, and can be seen at www.glasmuseets-
venner.dk If the trip is cancelled due to Covid-19, 
payments will be returned in full.

Page 4 Lene Bødker
Lene Bødker’s work is greatly respected: she has 
received a lifelong award from the Danish Arts 
Foundation and the prestigious Kanazawa Glass 
Award, and is represented at numerous museums 
in Denmark and abroad. She is one of the Bound-
less Danish Masters whose work will be shown the 
exhibition opening in May at Glasmuseet Ebeltoft.
Whatever the idiom or artistic expression, a com-
mon theme in Lene Bødker’s work is explora-
tion of the contrasting characteristics of glass: 
robustness and fragility, weight and lightness, 
fl ow and solid state. She was one of the fi rst in 
Denmark to use the demanding lost wax tech-
nique for her sculptural objects. The surface is 
then worked, often to form contrasts such as a 
rough, matt surface with highly polished areas. 
Shades of colour shift according to the intensity 
of light and thickness of the material. The same 

lively surface structures can be seen in organic 
patterns on another series, made by a method 
which the artist calls ‘lost wax blowing’. The proc-
esses are carried out at Czech glass workshops.
Lene Bødker’s sculptures have an abstract idiom 
which is easily associated with natural forms. Her 
latest works suggest that she is moving in a new 
fi gurative direction, with organic structures in her 
latest reliefs.

Page 6 Ice in glass
The Ice Fjord, called Kangia in Greenlandic, is 
one of the greatest natural attractions in Green-
land. A huge glacier fl ows from the Inland Ice 
towards the sea, and calves every day. Icebergs 
accumulate behind a shelf in the fjord, creat-
ing an incredible play of colour in blue and 
white. A visitor centre designed by Dorte Man-
drup Architects houses an exhibition designed 
by Johan Carlsson and JAC Studios. It gives an 
impressive insight into the lives of people and 
animals on and around the fjord; the Greenlan-
dic name means ‘the place to seek knowledge’.
Among the main attractions are authentic ice 
cores previously studied by the Niels Bohr Insti-
tute, now kept at precisely controlled tempera-
tures under glass. It is diffi cult to demonstrate the 
features of ice, since it melts at normal tempera-
tures, but blocks of ice have been fi shed out of 
the fjord, 3D-scanned, and used to make graph-
ite moulds, in which glass casts were blown. The 
glass was blown at Holmegaard glass works under 
the leadership of Bjørn Friborg and Susanne Jøker 
Johnsen. These huge glass objects wind through 
the exhibition, and can also be regarded as glass 
art created by nature. The Visitor Centre will be 
open all year, and more information is available 
from www.isfjordscentret.gl or on Facebook.

Page 8 The Hempel ship sails on
When the Hempel Glasmuseum opens at the end 
of April, the building, which is in the form of a 
ship, will have been completely refurbished. In 
a design modernised to give a better ‘journey’ 
through the museum, including digital solutions, 
the Hempel collection has been moved into the 
large hall previously used for special exhibitions. 
In many ways, this is a realisation of J.C Hempel’s 
vision, launched in 1965, of a ship, which would 
serve as a culture centre as well as a museum, 
‘sailing through storms and calm weather, for the 
benefi t of future generations’. Other collections of 
glass have been added to Hempel’s own goblets 
and drinking glasses, and in 1988 the Hempel 
Glass Prize was instituted. This is awarded each 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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dringer til Lisbeth Lund på mail: 
lisbethlund@ymail.com så du fortsat 
modtager Glasposten og nyheds-
mails fra Glasmuseets Venner. 
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Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk

1. søndag i måneden kl. 14
SÆRLIG SØNDAG
Offentlig rundvisning. 
Gratis efter betalt entré til museet. 
Ingen tilmelding.

20. januar - 7. april
SENIORAKADEMI: UNGARN
5 torsdage – 5 foredrag om Ungarn
Tilmelding nødvendig via Syddjurs 
Folkeuniversitet. For endeligt program, 
startdato og tilmelding se mere på:
www.syddjurs-folkeuniversitet.dk

12. -20. februar
VINTERFERIE-AKTIVITETER
I vinterferien er der aktiviteter for hele 
familien. Lav blandt andet et fl ot arm-
bånd af Murano-perler eller dekorér 
en karnevalsmaske i Kids Corner.
Ingen tilmelding. Materialer købes ved 
ankomst.

Vi forbeholder os ret til ændringer i 
programmet. Se yderligere information 
om aktiviteter og billetter på 
www.glasmuseet.dk

AKTIVITETER
GLASMUSEET

AKTIVITETER GLAS-
MUSEETS VENNER

Vi forbeholder os ret til ændringer samt 
nødvendige eller tvungne afl ysninger.

Fredag 11. februar 2022 kl. 19.00
FOREDRAG VED JAN KOCK 
Se side 2 i dette nummer eller
Glasposten nr. 4 fra 2021.

18. & 19. marts 2022
TO DAGES TUR TIL SJÆLLAND
Se program og tilmeldingskupon side 12.

26. marts 2022 kl. 13.00
GENERALFORSAMLING
Glasmuseets Venner afholder sin årlige 
generalforsamling i Ebeltoft Golfclubs lokaler, 
Galgebakken 14, 8400 Ebeltoft.

21. - 26. september 2022
GLAS, VIN & KULTUR I ALSACE
Se reminderen i dette nummer på side 3 samt 
fuld program og tilmeldingskuponen side 12 
& 13 i Glasposten nr. 4, 2021.

Alle, der har oplyst os om deres mailadresse, 
vil løbende blive opdateret om ændringer 
ved nyhedsmails. Mailadresser bedes venligst 
sendt til: lisbethlund@ymail.com

KUN FOR MEDLEMMER

MAESTRO – LINO TAGLIAPIETRA 
12. juni 2021- 24. april 2022
Soloudstilling med værker af 
Lino Tagliapietra.

SCOPE OF DISTANCE
27. november 2021 - 24. april 2022
Studyudstilling med værker af Anett Biliczki.

DEN PERMANENTE
22. september 2021 -
Værker fra museets samling med fokus 
på The Advisory Board.

UDSTILLINGER

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

GLASCAFÉEN

Lukket januar. Åben februar fra uge 7.
Se aktuelle åbningstider og telefonnummer 
på www.glasmuseet.dk

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

05.01. - 31.03: 10-16  ONS-SØN*

01.04. - 30.06: 10-16 ALLE DAGE*

01.07. - 31.08: 10-17 ALLE DAGE

01.09. - 31.10: 10-16 ALLE DAGE*                      

01.11. - 30.12: 10-16 ONS-SØN

* Åben alle dage 10-17 i skoleferierne.
  




