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takke forsamlingen for et roligt, positivt og gan-
ske udramatisk møde. Formandens beretning 
for det forløbne år og bestyrelsens arbejde med 
perspektivplanen blev fremlagt og godkendt - 
endog med applaus! 
Beretningen er indlagt på foreningens hjemme-
side www.glasmuseetsvenner.dk til orientering. 
Regnskabet for det forløbne foreningsår og 
budget for de to kommende år blev vedtaget 
uden bemærkninger. Disse kan ligeledes ses 
på hjemmesiden. Forsamlingen accepterede en 
20% forhøjelse af kontingenterne, og når disse 
træder i kraft fra 2009, er det fem år siden, der 
har været forhøjelse af kontingenterne. Valget 
til bestyrelsen m.v. gav plads for nye friske 
kræfter, idet Lis Primdahl og Lise Saxov havde 
ønsket at blive fritaget efter fl ere års indsats. 
Det blev behørigt bemærket og ”begavet”. Som 
nye medlemmer indtrådte Thomas Skousen og 
Anna Mary Siverts, ligesom Jørgen Hoffgaards 
konstituering som kasserer blev bekræftet. Som 
suppleanter blev Ned Cantrell genvalgt og Lis-
beth Rosdahl nyvalgt. På revisorsiden blev Per 
Brønner genvalgt, nyvalgt blev Ove Bitsch og 
Inge Olsen.

Perspektivplanerne
Den af bestyrelsen udarbejdede vision og per-
spektivplan for foreningens aktiviteter og ud-
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Så er vi klar!
Generalforsamlingen 2008 er vel overstået 
med stor tilslutning og ligeledes med en stor 
tilslutning til bestyrelsens perspektivplaner for 
foreningens udvikling og aktiviteter i de kom-
mende år. Derfor er bestyrelsen klar til at tage 
de mange udfordringer op – udfordringer, som 
medlemmerne har inspireret til, og dem vi som 
bestyrelse selv har syntes, var nødvendige. 
Nødvendige – både for at sikre nyskabelse, men 
også for at ”sætte nyt liv i den 22-årige dame”.

Bestyrelsen kan og vil gøre en indsats, men vi 
har selvsagt også behov for at medlemmerne 
bakker op. Det kan være deltagelse i arrange-
menter, denne leders opfordring til at bidrage 
med nye medlemmer til foreningen eller kon-
struktive forslag, ideer eller kritik.

Generalforsamlingen 2008
Dette års generalforsamling, der blev afholdt i 
Ebeltoft, lørdag den 7. marts var, - i modsætning 
til sidste års vinterramte forsamling - meget 
velbesøgt med ca. 70 deltagere. Generalfor-
samlingen blev myndigt ledet af den tidligere 
formand Erling Elsig, der afslutningsvis kunne 

vikling i de kommende 4 år har nu fundet sin 
form og blev godkendt på generalforsamlingen. 
Indholdet - der er gengivet på siderne her - rum-
mer aktiviteter fra helt praktiske og servicerende 
forhold, til udvidelse af arrangementer, etab-
lering af aktivitetsgrupper, større synliggørelse 
af foreningen og forstærkning af information 
til fornyet samspil med museet. Alle indsatser 
har til formål at skabe foryngelse og gøre det 
endnu mere interessant at være medlem af 
hele Danmarks Venneforening for glas. Det vil 
forhåbentlig også fremgå af planerne, at Venne-
foreningens andet formål: ”At øge kendskab og 
interesse for glas og glaskunst”, har fået mere 
opmærksomhed. 

Aktivitetsgruppe ØST
Et af de nye tiltag i foreningens perspektivplan 
var etablering af en fremskudt ”bastion” i Øst-
danmark, hvor en stor part af foreningens med-
lemmer er bosiddende. Ideen er, at kunne ser- 
vicere medlemmerne mere direkte, at lade nogle 
fl ere arrangementer og glasudfl ugter m.m. tage 
udspring i Østdanmark. Sidste leders opfordring 
til at bidrage i en aktivitetsgruppe omkring det 
nyvalgte bestyrelsesmedlem på Sjælland, Tho-
mas Skousen, gav god respons. 5 medlemmer 
gav tilsagn, og gruppen er nu en realitet og i 
gang fra dette forår.

MARKEDSFØRING MEDLEMSSERVICE ARRANGEMENTER

”På sporet af vækst” en vision for Glasmuseets Venner

SAMSPIL MED MUSEET ORGANISERING EBELTOFT SOM GLASBY
· Flere fælles aktiviteter/markedsføring.
· Udbygning af samarbejdet 
 med fondsbestyrelsen.
· Udbygning af den frivillige hjælp.
· Synlighed på museet 
 - informationsskab m.m.
· Styrke sponsorarbejdet.

· Bidrage aktivt til at fastholde 
 Ebeltoft som Danmarks glasby.
· Tiltrække nye unge glaskunstnere.
· Genudgivelse af publikationen 
 ”Glasruten”.

· Etablering af en aktivitets-/
 arrangementsgruppe på Sjælland.
· På sigt en bredere geografi sk
 repræsentation.

· Igangsætning af årlige markedsdage.
· Flere dag- og weekendarrangementer 
 med geografi sk spredning.
· Flere foredragsrækker/studiekredse.
· Flere muligheder for udlandsture.
· Arrangementer der indtænker 
 glas med andre oplevelser.

· Udbygning af kontakt/partnerskab 
 med glasverdenen i ind- og udland      
 (kunstinstitutioner, gallerier, 
 værksteder, venneforeninger).
· Årlige markedsføringsaktiviteter.
· Udbygget pressekontakt.
· Udarbejdelse af logo.
· Velkommen til 800 nye medlemmer.

Vision for hele Danmarks 
Venneforening 2012

· Vi er nu en landsdækkende  
 venneforening for ”hele  
 Danmarks Glasmuseum”. 
· Medlem nummer 2000 er  
 netop blevet indmeldt.
· Venneforeningen bistår  
 Glasmuseet som organi- 
 satorisk medarrangør af  
 den første retrospektive  
 verdensudstilling af glas-
 kunst i Operahuset i   
 København.
· Den 2. glastur til USA
 fi nder sted i maj måned 
 for 50 medlemmer.
· Vi kan nu virtuelt besøge  
 glaskunstnere og museer
 via Venneforeningens  
 hjemmeside.
· Vi har nu 75 partnerskaber  
 med gallerier, glaskunst- 
 nere og venneforeninger.

· Udvikling af mere selvstændig 
 og aktiv hjemmeside.
· Mere information via hjemmeside 
 om glasudstillinger, arrangementer, 
 bogudgivelser. 
· Information via mail til medlemmer.
· Etablering af elektronisk medlemskort.
· Videreudvikling af ”Glasposten”.



Nye medlemmer
VI VIL GERNE VÆRE FLERE MEDLEMMER! 
Bestyrelsens mål er 2000 medlemmer i 
2011. Derfor sætter vi den første indsats for 
at hverve nye medlemmer i gang med dette 
nummer af Glasposten, ved at indlægge en 
indmeldelsesblanket til foreningen (dansk 
eller engelsk udgave underordnet). Ideen er, 
at der må være mange medlemmer, som har 
familie, venner og bekendte eller kolleger, 
der kunne være interesseret i at fundere en 
interesse i kunst, kunsthåndværk og specielt 
glas, ved at være medlem af vores forening 
med de mange fordele, der er knyttet op 
hertil. Altså en opfordring til medlemmerne 
om at gøre en indsats ved at indmelde en el-
ler fl ere nye medlemmer. Vi kvitterer ved at 
trække lod om 2 x middage/frokoster for 2 
personer ved næste besøg i ”Glascafeen”.

Rigtig god sommer 
også med glas!   

Med venlig hilsen
Mogens Kaalbye 3

Arrangementer
I dette nummer af Glasposten introduceres 
den store årlige glastur, der dette år går til 
glasbiennalen på Bornholm og en afstikker til 
”Glasriket” i Skåne. Som bekendt er der rift 
om pladserne, så…. 
En række andre udfl ugter introduceres ved 
de indlagte indbydelser i Glasposten. Det 
handler om en ”Glas- og keramiktur i det 
Midtjyske” den 1. juni. Herudover har Ak-
tivitetsgruppe Øst, barslet med de første 
arrangementer på Sjælland i form af to ud-
fl ugter i maj og juni. Vi håber medlemmerne 
tager godt imod de nye tiltag, og alle arrange-
menter er selvsagt åbne for alle, uanset om 
man holder til i Øst- eller Vestdanmark. 

Mail-adresser
Foreningen vil gerne forstærke mulighederne 
for en hurtigere og mere direkte kontakt til 
medlemmerne. Det kan ske gennem fore-
ningens hjemmeside, men vil også gerne ud-
bygge vores medlemskartotek med medlem-
mernes mailadresse. Denne opfordring til at 
sende egen mailadresse til foreningens mail:  
glasvenner@glasmuseet.dk, skal således være 
et første forsøg på at få opbygget et elektronisk 
medlemskartotek. Angiv venligst medlemsnr.

· 20 nye partnerskaber 
 etableret.
· 2-3 hvervekampagner.
· 150 nye medlemmer.
· 3 artikler i landsblade.

· Fælles markedsføring ved 
 2 udstillinger eksternt.
· GMV observatør i 
 Museets bestyrelse.

· Årsrejse til Holland.
· Onsdagsarrangementer.
· 2-3 udfl ugter (øst-vest).
· 1. markedsdage, Ebeltoft.

· 1-2 nye glaskunstnere 
 etablerer sig i byen.

· 20 etablerede partnerskaber.
· 2 besøg og 1 glasweekend 
 gennemført.

· Hjemmesiden udbygges
 og kvalifi ceres.
· 75% mailadresser etabl.

· Tilgang på 150 
 nye medlemmer.
· Etableret fast GMV-
 side i kulturmagasin.

· GMV indtræder i 
 museets bestyrelse.
· Installation opstilles 
 i museumshaven.

· Årsrejse til England.
· 2-3 udfl ugter/arrangem.
· 1. markedsdage på 
 Sjælland.

· 10 nye partnerskaber etab.
· 1 foredragsrække og 2-3
 besøg/udfl ugter gennemf.

· Virtuel tilgang på 
 hjemmeside påbegyndt.
· 98% mailadresser etabl.

· Medlem nr. 2000 
 opnås. 

· Årsrejse til USA
· Medarrangør af større 
 international glasuds.
· 3-4 udfl ugter/besøg 
 (øst-vest)

· Aktivitetsgruppen 
 medarrangør af 
 årets glastur.

MARKEDSFØRING
· 30 partnerskaber etabl.
· 1. hvervekampagne.
· 100 nye medlemmer.
· 2 artikler i landsblade.
· GMV logo fremstillet.

SAMSPIL MED MUSEET
· 4-5 fællesarrangementer 
 gennemført.
· Tilgang af fl ere frivillige.
· Info-skab på museet.

ARRANGEMENTER
· Årsrejse til Bornholm 
 og Sverige.
· Onsdagsarrangementer.
· 2 udfl ugter/arrangement.

EBELTOFT SOM GLASBY
· Samarbejde med lokale 
 glaskunstnere udbygget.
· ”Glasruten” genudgives.

ORGANISERING
· Aktivitetsgruppe er
 etableret på Sjælland.

MEDLEMSSERVICE
· GMV hjemmeside etabl.  
· Elektronisk medlemskort.
· 30% mailadresser etabl.
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Forside: 
Bert Frijns: ”Rose, Clear-Matt-Clear”.
Foto: Orlando Frijns
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Jeg tror, de fleste mennesker på et 
eller andet tidspunkt er blevet grebet 
af det spil, som en lysstråle efterla-
der i vandet, for slet ikke at tale om 
lysets spil i glas eller i glas og vand. 
For den hollandske kunstner Bert 
Frijns er netop vand, lys, bevægelse 
og refleksioner hovedingredienserne 
i hans kunstneriske arbejder. Bert 
Frijns har altid foretrukket at bo midt 
i naturen. Siden 1992 har hjemmet 
været en gård tæt på havet i Hollands 
sydvestlige provins Zeeland. Hans 
værksted og studio ligger i gårdens 
imponerende lade. Her er ikke min-
dre end seks forskellige ovne og et 
værksted til koldarbejde. 

Bert Frijns, der tog uddannelse fra 
skulpturlinjen på Rietveld akademiet 
i 1978, fortsatte med en overbyg-

ning fra glasinstituttet på samme 
skole. Han gik meget hurtigt fra 
det blæste glas og til det slumpede 
(varmeformede) glas. Siden har han 
i kraft af sin fantasi, tekniske kunnen 
og praktiske sans udvidet processen 
og har udfordret glasset. Altid er 
det vinduesglasset med det svage 
grønlige skær, han har arbejdet med. 
Han har arbejdet med store udsmyk-
ningsopgaver. Igennem alle årene er 
han vendt tilbage til karformen. De 
færdige arbejder ser legende lette 
ud, men processen dertil er lang.
Bert Frijns laver først en cirkulær 

jernring, der står på fire tynde ben.  
Ringens overflade dækkes af et iso-
lerende materiale, så glasset ikke 
hænger fast. En vinduesplade læg-
ges ovenpå ringen. Nu kan bræn-
dingsprocessen i ovnen begynde. 
Det kræver viden om, hvordan og 
hvornår varmen påvirker de forskel-
lige dele af glasset for at have kontrol 
over processen. Hvis et stort kar skal 
balancere på den helt rigtige måde 
eller hælde uden at tippe, så skal 
nogle dele af glasset være tykkere 
end andre. I Bert Frijns' skulpturer 
ligger ofte både to, tre og fire kar
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Portræt af Bert Frijns

”Rose Matt”

Fotograf: B
ert Frijns

Tekst: Dagmar Brendstrup

Leg med lys - stor udstilling med Bert Frijns

Fotograf: O
rlando Frijns

”Leaning Bowl”

Fotograf: O
rlando Frijns
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”Small Leaning Bowl”. Fotograf: Orlando Frijns

inden i hinanden. For at pasformen 
skal være helt perfekt (og det er den, 
når det er Frijns, der arbejder), så 
skal man præcist mestre og kontrol-
lere brændingen. Efter brændingen 
går en lang proces med diamantsav, 
slibning og polering i gang.
Den engelske forfatter og glas spe-
cialist Dan Klein har skrevet en 
artikel om Bert Frijns i det katalog, 
Glasmuseet Ebeltoft udgiver i for-
bindelse med udstillingen. Heri siger 
Dan Klein blandt andet:
”Frijns fylder sine kar med betyd-
ning. Nogle er opretstående, andre 
står skråt eller ligger på siden og får 
næsten menneskelige træk. Nogle 
indeholder vand, andre blot luf-
tens lethed. De interagerer med det 
underlag, de står på, de overflader, 
de læner sig imod eller de stenfun-
damenter, de står på. Deres sinds-
stemning ændrer sig med lyset. Hvis 
det indeholder vand, skaber det 
en form for dialog. Deres gennem-
sigtige enkelhed giver dem noget, 
der ligner åndelig tilstedeværelse. 
Gennem dem sanser man lysets 
livgivende kraft. Bert Frijns er og har 
altid været en abstrakt kunstner, hvis 
særlige brand udtrykkes gennem de 
kar, han laver”.

Udstillingen ”Leg med lys” vises i 
den nye fløj og i museets have. 

Dagmar Brendstrup



Tekst: Susanne Jøker Johnsen & Jan Kock

European Glass Context 2008
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Bornholm er kunsthåndværkets ø. 
I sensommeren 2008 præsenteres 
European Glass Context for første 
gang som et led i den Bornholmske 
Biennale for skiftevis glas og kera-
mik. 

U
dsnit af ”C

rinoidea” af Pipaluk Lake, D
anm

ark

Det bornholmske studioglas tog sin 
begyndelse i 70erne, da en række 
amerikanske og engelske glaskunst-
nere etablerede et af de første stu-
dioglasværksteder i Danmark på 
øen. Siden da har Bornholm været 
et europæisk centrum for studioglas 
med nu 11 arbejdende værksteder. 
I 1997 oprettedes den eneste dan-
ske kulturministerielle uddannelses-
institution med glas og keramik som 
centralt omdrejningspunkt.

European Glass Context vil nu gen-
nem knivskarpt censurerede udstil-

Bornholm 13. september - 19. oktober 2008

linger, foredrag, debat og kurser 
tage pulsen på den europæiske 
glasscene netop nu. 30 Europæiske 
lande deltager i alt, dvs. de 27 EU-
lande, Island, Norge og Schweiz. 

European Glass Context er en unik 
mulighed for at opleve det bed-
ste af Europæisk glas. Bornholms 
Kunstmuseum viser værker af de 
30 mest anerkendte europæiske 
kunstnere der arbejder med glas. 
På Grønbechs Gård præsenterer de 
unge kunstnere under 35 år de nye 
strømninger og deres bud på nuti-
digt studieglas. Det bedste af glas 
designet til industriel fremstilling, 
vises ligeledes på Grønbechs Gård. 
På hver af de 3 udstillinger vil en 
international jury uddele en pris på 
10.000 euro til den mest udsøgte 
inden for hver udstillingskategori.

I hele biennaleperioden vil man 
kunne opleve de bornholmske glas-
kunstnere på Gudhjem Museum 
og dette års afgangsudstilling fra 
Glas og keramikskolens glaslinie 
på Svanekegaarden. Ligesom alle 
glasværkstederne på øen vil arran-
gere mindre udstillinger og særlige 
events for publikum.

Heike Philipp Prechtl, Tyskland

Pipaluk Lake, Danmark

Heike Philipp Prechtl, Tyskland

Katrin Maurer, Østrig

Katrin Maurer, Østrig

Katrin Maurer, Østrig
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Tekst: Jan Kock

Tag med til Bornholm & Østerlen
Tilmelding
Bindende tilmelding sker ved dels at 
indsende vedlagte kupon senest den 
20. maj til:

Jan Kock
Vilhelm Kyhns Allé 2
8270 Højbjerg 

- og ved dels at indbetale et deposi-
tum på 500 kr. pr. person til forenin-
gens kasserer Jørgen Hoffgaard på 
Netbank reg. nr. 9360 konto nr. 308 
56 06 904 eller evt. indbetalingskort 
korttype 73 konto nr. 828 704 31. 

Tilmeldingen er først gældende, 
når depositum er indbetalt. Først til 
mølle princippet er gældende. Min. 
antal deltagere for at turen gennem-
føres er 30. 

Efter tilmeldingsfristens udløb vil 
der blive udsendt bekræftelse og 
en påmindelse om indbetaling af 
restbeløb. Endeligt program og del-
tagerliste vil blive fremsendt inden 
afgang. 
Er der spørgsmål til turen, kan man 
kontakte undertegnede på telefon 
86 27 55 64.

På gensyn
Jan Kock

For elskere af glas vil det være en 
enestående chance til at få et godt 
billede af, hvad der sker på området 
ude i Europa. Vi har fået lov til at 
være til stede ved åbningen af ikke 
mindre end fire glasudstillinger i 
dagene 13. og 14. september. Se 
omtalen oven for under European 
Glass Context 2008. 

Derudover vil der være lejlighed til at 
deltage i udvalgte foredrag, demon-
strationer, workshops og andet. Øen 
vil vrimle af glasfolk fra hele Europa. 
Derudover skal vi besøge en række 
af øens glasværksteder og have en 
aften med fremstilling af unikaarbej-
der hos Maibritt og Peter, som driver 
Baltic Sea Glass.

B
ornholm

 og Ø
sterlen 11. - 16. septem

ber 2008

Program
Der vil være afgang med en rigtig 
god bus fra Ebeltoft den 11. sep-
tember først/midt på eftermiddagen. 
Der køres over Storebælt og Øresund 
med opsamling i Århus, Middelfart, 
Odense og København til Østerlen i 
Skåne, hvor der overnattes. Den 12. 
besøges en række markante glasværk-
steder på Østerlen Åhus Glashytte, 
Jonas Rooth i Kivik, Elin Englund i 
Vik og Anders Wingård i Baskemölle 
og endelig et center for kunsthånd-
værk i Ystad. Kl. 19.00 går færgen 
fra Ystad til Bornholm. Overnatning 
på Storløkke Feriepark i Allinge. Efter 
at have tilbragt den 13. - 15. på 
Bornholm med mange og alsidige 
oplevelser går turen hjemad tidligt 
om morgen den 16. med færgen fra 
Rønne. Hjemkomst til Ebeltoft ved 
18 tiden.

Pris
Pris for turen inkl. næsten alle måltider 
fra den 11. om aftenen til den 16. om 
morgenen er 5.147 kr. pr. person ind-
logeret i dobbeltværelse med bad og 
toilet. Tillæg for enkeltværelse 500 kr.    

 

Jonas R
ooth

Jonas Rooth
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historie. Aftenens store overraskelse 
var Mandskoret Djursland, som 
afsluttede aftenen med en festlig 
ølvise.

Den første onsdag i marts besøg-
te Lene Bødker museet og gav et 
spændende indblik i sit mangeårige 
arbejde med glasset. Hun viste bil-
leder af tidlige værker og fortalte 
om sit kunstneriske virke frem til 
de seneste værker, der lige nu kan 
ses i den store separatudstilling på 
museet. Herefter viste hun rundt i 
udstillingen og tog sig god tid til at 
fortælle det meget engagerede pub-
likum om idéerne bag, om inspira-

Tekst: Pia Strandbygaard Frandsen

Smagsløg og sanser pirret 
ved onsdagsarrangementer

Onsdagsarrangementerne har siden 
begyndelsen af februar været en 
stor succes med godt 50 gæster 
hver gang. 

Det første arrangement blev en både 
smagfuld, underholdende og ikke 
mindst lærerig aften om øl og ølglas. 
Her blev smagt på øl fra forskellige 
inden- og udenlandske bryghuse 
alt imens Venneforeningens egen 
glasekspert, Jan Kock, med humor, 
fortælleglæde og stort vid førte til-
hørerne gennem ølglassets farverige 

Fra aftenen m
ed Lene B

ødker

Lang åbningstid første onsdag 
i måneden er kommet godt i gang

Publikum fra aftenen med ølsmagning

Jan Kocks ølglas

Kristian Busk fra "Hos Walter" skænker øl

Fra aftenen med Lene Bødker
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Glasmuseet Ebeltoft er et yndet 
udflugtsmål for foreninger og grup-
per. Museet tilbyder en række 
gæstepakker til grupper. Pakkerne 
indeholder forskellige muligheder 
for aktiviteter som gravering eller 
støbning i Glashytten, en ”drink-
to-go” i et specialfremstillet, mund-
blæst glas eller tilbud om kaffe og 
kage / frokost i caféen. Der føl-
ger altid en rundvisning med, så 
gæsterne ikke blot får en mindevær-
dig oplevelse med hjem, men også 
den spændende historie om museet 
samt en kvalificeret formidling af de 
aktuelle udstillinger. 

Glasmuseet har besøg af både per-
sonaleforeninger, kunstforeninger, 
studerende fra kunst-, design- og 

Fornyet fokus på grupper øger kendskabet til Glasmuseet

arkitektskoler, lejrskoler, daghøj-
skoler og private grupper fra hele 
landet. I de forgangne måneder 
har museet øget samarbejdet med 
en række busselskaber fra Jylland, 
Fyn og Sjælland. I foråret havde 
museet bl.a. arrangeret en påsketur 
sammen med Gislev Rejser med 
historisk byvandring og besøg på 
Glasmuseet. I samarbejde med 
Ebeltoft / Mols Turistkontor udbydes 
desuden 1-dags ture til Glasmuseet 
og andre attraktioner i området 
som bl.a. Herregårdsmuseet - Gl. 
Estrup og den nye nationalpark, 
Mols Bjerge.

Turforslag og tilbud til grupper 
findes på www.glasmuseet.dk - 
Information - Tilbud til grupper

Tekst: Pia Strandbygaard Frandsen · Foto: Kissen Møller Hansen

Udflugter til 
Glasmuseet

tionskilder og fremstillingsproces. 
En inspirerende og hyggelig aften i 
selskab med en enestående kunst-
ner - og fortæller.

I april kunne man opleve hytteme-
ster Leif Møller Nielsen, fremstille et 
fad og gøre et ekstraordinært godt 
fadkøb. Onsdag den 7. maj er der 
mulighed for at tage med på en 
spændende rundtur i udstillingerne, 
når Dagmar Brendstrup, direktør for 
Glasmuseet, viser rundt på museet. 

Hele sommeren er der åbent til kl. 
22 den første onsdag i måneden og 
lejlighedsvis også særarrangemen-
ter. Det er altid muligt at besøge 
museet og se udstillingerne på egen 
hånd. Den 6. august er der lagt op 
til en festlig aften i selskab med de 
to bakkesangerinder, Karen-Marie 
Lillelund og Lise-Lotte Lohmann, 
som akkompagneres af pianist 
Thyge Thygesen. Hold øje med  
www.glasmuseet.dk, hvor aktivite-
terne løbende opdateres.



Tekst: Kirsten Breindal 

Anla Glas - med alt hvad hjertet begærer

Alt til glas, til sandblæsning, til 
polering af glas, til perlefremstil-
ling, til emaljearbejde, sølvarbejde 
og naturligvis til fusing, det finder 
man hos Anla Glas i Silkeborg, der 
også sælger glasovne og bøger med 
relation til emnet. Fra forretningen 
leveres der til professionelle glas-
kunstnere såvel som til private. 

”Det er som en hel slik-butik” lyder 
kommentaren ofte, når mennesker 
med interesse for glas kommer 
her. De bevæger sig rundt mel-
lem farvestrålende glas fra eksem-
pelvis Bullseye og Artista, livlige 

effekter som stringers og de mange 
keramiske forme til slumping samt 
siliconehoveder og ovnene. Rundt 
omkring fanges øjet også af fær-
dige arbejder, der viser snapseglas, 
smykker, sandblæst glas, smukke 
vaser og receptionstallerkenen med 
indbygget plads til glasset, ligesom 
de solide snoede bordben bygget op 
af mindre stykker firkantet transpa-
rent glas gør et særligt indtryk. Bag 
Anla Glas står glaskunstneren Ann 
Brewster Rosendahl, der er englæn-
der, og som kom til Danmark for 
30 år siden. Hun gik i mesterlære 
i Sydengland hos en engelsk glas-

10

kunstner, hvor hun fik sin uddan-
nelse. I dag holder firmaet til i 
egne lokaler på A. Andersens Vej i 
Silkeborg, hvor Ann også afholder 
en lang række spændende kurser.

”Vi er så heldige blandt underviser-
ne at have personer som Hartman 
Grob, Frank v.d. Haam, Alicia 
Lomné og Kate Fowle” siger Ann 
Brewster Rosendahl. Kursisterne er 
både institutionsledere og under-
visere, såvel som det er kunstnere, 
der i forbindelse med eget værksted 
og salg skal videre med deres virke, 
ligesom private deltager ud fra en 

Glas fås i mange forskellige farver, mønstre og kvaliteterButikkens hylder byder på næsten alt inden for glas
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interesse på hobbybasis. Dagen er 
fyldt med glas for Ann, der dog i ny 
og næ også selv får tid til at fremstil-
le de værker, hun brænder for, og 
som hun altid er fuld af gode ideer 
til at føre ud i livet. Specielt fore-
trækker hun at arbejde i transparent 
glas. Hun er med i Silkeborg-kunst-
nergruppen Silkaden og udstiller 
sammen med den gruppe i London 
til efteråret.

Seks ansatte arbejder hos Anla Glas, 
der er kendt for et meget højt ser-
viceniveau. Og butikken udvikler 
sig fortsat, for eksempel er der i 

øjeblikket fuld gang i udviklingen af 
nethandel, sådan at der til efteråret 
bliver mulighed for at gøre sine 
indkøb hos Anla Glas på nettet via 
hjemmesiden www.anlaglas.com.
Anla Glas har på de 15 år, for-
retningen har eksisteret, stille og 
roligt udviklet sig til nu at være den 
største af sin art i Skandinavien. 
15-års jubilæet bliver markeret i 
sensommeren, når der holdes Åbent 
Hus lørdag den 20. september kl. 
9-16. Her kan alle komme og ikke 
bare tage lokaliteterne og forret-
ningen nærmere i øjesyn, men 
også nyde de mange interessante 

aktiviteter, der finder sted og mar-
kerer jubilæet i form af diverse 
demonstrationer. Mikkel Yerst og 
David Taylor viser således arbejde 
med glory hole, Louise Moeslund 
viser perlefremstilling, og Jens Chr. 
Kondrup demonstrerer lampeglasar-
bejde – for nu blot at nævne enkelte 
af begivenhederne denne dag. Det 
vil også være mulighed for at se 
arbejde udført i Tiffanyteknik, eller 
tage en snak med repræsentanter 
fra firmaerne TGK, Bohle, Schott og 
andre leverandører til glasparadiset 
i Silkeborg.

Der arbejdes intensivt på et af de mange kurser hos Anla glas Det glade personale opstillet til fotografering



Tekst: Jan Kock

Glas og kunst i Han Herred
omhyggeligt valgt at fokusere på et 
par af de væsentligste glaskunstnere 
i Sverige. Den ene er Bertil Vallien. 
Han vil ikke være tilfreds med at 
blive kaldt the grand old man; men 
håber han vil tilgive at få denne 
betegnelse. Som ingen anden har 
han formået at give glasset nye 
udtryk og dannet skole for en hel 
generation af unge glasfolk. Han 
spænder fra det industrielle design 
til den unikke kunst. Han har bog-
staveligt givet glasset nye ansigter. 
Hans yngre åndsfælle Kjell Eng-
manns univers af underfundigt glas 
udført at dybt professionelle glas-
blæsere er den anden foretrukne 
glaskunstner i Svinkløv. Engmanns 
verden er en helt anden, fyldt som 
den er af livsglæde, natur, kvinder 

og mad. Vore to svenskere befin-
der sig rigtigt godt i Galleri 
KC, hvor det er muligt at fin-

de såvel deres kunstværker 
i mindre udgaver pro-

duceret i korte serier 
til overkommelige 
priser som unikaar-
bejder, som er per-
sonlige kunstværker. 

En tur til Galleri KC kan 
anbefales. 
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Dansk natur ved havet har mange 
ansigter, nogle leende og lette andre 
alvorlige og eftertænksomme malet 
i passende farvetoner fra ukompli-
cerede lette blå toner til voldsomme 
farver i rødt, lilla og sort. Galleri 
KC ligger midt i et sådan stykke 
natur, som yderligere accentueres 
af det voldsomt modellerede 
landskab, ved Svinkløv i Han 
Herred. Her har Kirsten og 
Per Christensen skabt et galleri, 
som slog dørene op i 1998. 
Galleriet spiller på flere stren-
ge, hvoraf glasset er en af 
de væsentlige og som 
på bedste vis reflekterer 
landskabets farver og lys. 
Det er et meget personligt 
præg på det glas som 
udstilles, for parret har 

Galleri KC
Svinkløvvej 291
9660 Fjerritslev

Telelfon 9821 7382
gallerikc@svinklov.dk

www.svinklov.dk
Galleri KC

Ulrika Hydman Vallien, 
”Juvel Vase”, 2003, Lim. Ed. 
UHV/60, dim. 420x160 mm.

Kjell Engmann, ”Man in Trenchcoat”, 
2004, Lim. Ed. KE/300, dim. 240 
mm høj.

Bertil Vallien, ”Little Janus”, 
”Janus” og ”Minijanus”, 
Lim. Ed. BV/500 (af hver)



Anne Grethe Kronborg 
Helle Rønholm 
(Ebeltoft, DK)

Birgitte Mørch  
Christian Nørgård
Christensen 
(DK)

Inge Bendtzen
Jens Eltorp 
(Gullaskruv, S)

Kirsten Starcke    
Marie Peck 
(Hjørring, DK/D)

Svaneglas       
Kari Mølstad 
(N)

Naja og Chr. Olsen 
Anja Kjær 
(Gilleleje, DK)
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Glaslotteriet, som blev afviklet kort 
efter generalforsamling lørdag den 
8. marts, var igen en spændende 
seance, hvor 139 glaslotterister 
”kæmpede” om 16 spændende 
glasting, hvilket svarer til at hvert 8. 
medlem (12%) vandt. 11 danske, 
1 tysk, 1 amerikansk, 1 svensk og 
2 norske glaskunstnere deltog i år. 
Som det kan ses ud af billederne, 
repræsenterer de hele spektret inden 
for blæsning, støbning og slibning 
med deres forskellige teknikker.

Tekst og foto: Jørn Bech

Glaslotteriet 
2008

Lisbeth Lund
Vidar Koksvig 
(N)

Ellen og Holger 
Petersen
Trine Drivsholm 
(Ebeltoft, DK)

Conny Kusnizoff
Tobias Møhl 
(Ebeltoft, DK)

Tove Ladefoged 
Madsen 
Bente Sonne 
(Svendborg, DK)

Annette og Rudi 
Jørgensen 
Nanna 
Backhaus Brown 
(Hundested, DK)

Birthe Egebjerg 
Skak Snitker 
(Roskilde, DK)

Jørn Bech  
Britta Madsen og 
Søren Gøttrup 
(Støvring, DK)

Lis Nychel og 
Preben Jensen 
Robert Phillips 
(USA)

Gunda Sjøberg  
Susanne Jøker 
Johnsen 
(Bornholm, DK)

Rudolf Frimod 
Pedersen

Hartmann Greb 
(Hamburg, D)
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her work exhibited at the museum. In April, Leif 
Møller Nielsen produced a dish and the audi-
ence were able to purchase glass at favourable 
prices. In May one of the museum’s guides will 
give a special tour of the three exhibitions at 
the museum. In August there will be a musical 
evening. See www.glasmuseet.dk for up-to-date 
details of arrangements.

Page 9  Group Visits to the Glasmuseum
The Glasmuseum is a popular destination for 
visits from company staff groups, art societies, 
students and private groups. A variety of pack-
ages are available, offering activities, refresh-
ments served in special glasses, and guided tours 
of the museum. These can be combined with 
tours of the town or the region and visits to other 
attractions. Seen www.glasmuset.dk for sugges-
tions and offers.

Pages 10 Anla Glas
“It’s like visiting a sweet shop” is a frequent 
comment from visitors to Anla Glas in Silkeborg, 
where they can buy everything the professional 
glassmaker could wish for. Every process is 
catered for, with materials, glass from Bullseye 
and Artista, ovens, slumping forms and books. 
There is also a range of glass objects, and glass 
is included in the shop fittings, e.g. in the legs 
of a table. Anla Glas was built up by glass artist 
Ann Brewster Rosendal, who trained in England 
before she came to Denmark 30 years ago. She 
also organises courses, and counts herself lucky 
to have Hartman Greb, Frank v.d. Ham, Kate 
Fowle and Alicia Lomné among the instructors. 
Besides running the business, Ann Brewster 
Rosendal finds time to create and exhibit her own 
work. In September Anla Glas is celebrating its 
15th anniversary with an open day.

Page 12  Galleri KC
In a setting of outstanding natural beauty with 
a view over the North Sea, Galleri KC plays on 
several strings, but gives prominence to glass, 
in harmony with the colours and light of the 
countryside. They focus on one of the grand old 
men of Swedish glass, Bertil Vallien (a title he 
would probably dislike, but forgive), and Kjell 
Engmann. Vallien has given glass new expres-
sions and literally introduced new faces in his 
work, from industrial design to unique works of 
art. The younger Engmann's world is a complete 
contrast, full of the joy of living, nature, women 
and food. Work by both artists is on sale at afford-
able prices, and a visit to the gallery is warmly 
recommended.

Page 2  Leader
Mogens Kaalbye, the Chairman, writes that sup-
port was given at a successful Annual General 
Meeting for the Committee’s visions and plans 
for the Association’s activities and development 
in the coming years. About 70 members attended 
the meeting, which was chaired by Erling Elsig. 
The Chairman’s report and the accounts were 
adopted, and can be seen on www.glasmuseet-
svenner.dk. 

A 20% increase in the subscription was adopted. 
Thomas Skousen and Anna Mary Siverts were 
elected to the Committee in place of Lis Primdahl 
and Lise Saxov, who wished to stand down. 
These two received gifts and thanks for their 
efforts. The Acting Treasurer, Jørgen Hoffgaard, 
was appointed Treasurer.
Lisbeth Rosdahl was elected and Ned Cantrell re-
elected as substitutes. Ove Bitsch and Inge Olsen 
were elected and Per Bønner was re-elected as 
auditors.

The vision and perspective plans drawn up 
by the Committee and adopted at the AGM 
include providing practical service, extending the 
Association’s arrangements, setting up activity 
groups, making the Association more visible with 
extended information, and renewal of interplay 
with the museum. All efforts aim at rejuvena-
tion and making membership of a country-wide 
association more interesting. It is hoped that the 
Association’s other objective: “to spread knowl-
edge of glass and interest in it” has received more 
attention.

Activity group EAST
A new item on the perspective plan was to cater 
for members in the eastern half of Denmark, by 
basing more arrangements and activities in that 
area. All members are welcome to arrangements 
mentioned in Glaspost, regardless of where they 
live. Members are encouraged to send their e-
mail addresses, quoting membership numbers, 
to glasvenner@glasmuseet.dk. A registration form 
is also included, with hopes that members will 
recruit new members among their families and 
friends.

Pages 4 Playing with light · Bert Frijns
Like most people, Bert Frijns is fascinated with 

the play of light on water or glass. These are the 
main ingredients in his artistic work. Bert Frijns 
trained at the Rietveld Academy in Holland, 
and now lives on a farm close to the sea, where 
he has six ovens and a cold workshop. Instead 
of blowing glass he began slumping it, always 
working with slightly greenish window glass, and 
returning constantly to the vessel form. The light, 
apparently simple forms are created through a 
meticulously controlled process that demands 
exact knowledge of how and when the heat 
affects the glass, where some areas are thicker 
than others. In the catalogue for the exhibition, 
Dan Klein writes: “Frijns fills his vessels with 
meaning… Some contain water, others simply 
the lightness of air.” He is an abstract artist who 
expresses his own brand in his vessels. 

Pages 6  European Glass Context 2008
In 2008 European Glass Context 2008 will be 
presented for the first time at the Biennale on 
Bornholm, alternating between glass and cera-
mics. American and British artists brought studio 
glass to Bornholm in the 1970s, and the Bornholm 
Ceramic and Glass School was founded in 1997. 
European Glass Context focuses on the cur-
rent glass scene through juried exhibitions with 
prizes, and a programme of lectures, debates 
and courses. Participants come from the 27 EU 
countries and Iceland, Norway and Switzerland. 
Young artists will introduce new currents in stu-
dio glass at Grønbechs Gaard, and also the best 
glass designed for industrial production. At the 
same time Bornholm artists will be at Gudhjem 
Museum, and the School’s glass line graduation 
exhibition can be seen.

Pages 7  Glass journey to Bornholm 
 and Österlen in Sweden
Those taking part in the glass journey led by Jan 
Kock will have a unique chance to see trends in 
European glass. They will attend the openings of 
four exhibitions on September 13 and 14, while 
many artists will be visiting Bornholm. The group 
will also visit several outstanding glass workshops 
in southern Sweden and a centre for craftsman-
ship in Ystad.

Pages 8 Wednesday arrangements
Special arrangements at the museum on the first 
Wednesday of each month have so far been very 
successful, with about 50 participants each time. 
Jan Kock wittily guided his listeners through the 
eventful history of beer glasses in February, and 
in March Lene Bødker told a fascinated audience 
about the ideas and processes in the creation of 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Grete og Thomas Skousen 
Hanne Werner
Inge Olsen
Susette Westergaard og Morten Ledet
Finn Sibo og Käthe Schjerbeck

VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2008

MOGENS KAALBYE
Formand
- redaktionsudvalget
Nygade 7
8400 Ebeltoft
Telefon 9838 1359 
kaalbye@mail.tele.dk

JØRGEN HOFFGAARD
Kasserer
Hybenvej 4, Følle
8410 Rønde
Telefon 8637 0330
bjhoffgaard@hotmail.com

JØRN BECH
Sekretær - bladansvarlig 
i redaktionsudvalget
Skelhøjevej 7
8400 Ebeltoft
Telefon 8637 7010 
jbech@privat.dk

JAN KOCK
Redaktionsudvalget 
- skribent i Glasposten 
og rejsearrangør
Vilhelm Kyhns Allé 2
8270 Højbjerg
Telefon 8627 5564 
kock_jan@hotmail.com

OLE THUGE
Emiliehøj 16 4.tv.
8270 Højbjerg
Telefon 8698 5893 
nurdug@kabelmail.dk

THOMAS SKOUSEN
Havrevænget 7
2840 Holte 
Telefon 4580 3803
thomas.skousen@devoteam.dk
 

ANNA MARY SIEVERTS
Odinsvej 8,
8230 Åbyhøj
Telefon 8615 1309  
sivhc@stofanet.dk

NED CANTRELL
Suppleant - Bestyrelsens 
glaskunstner og fagmand
Klostergade 70 b
8000 Århus C
Telefon 8618 9080
ned@nyholmcantrell.dk

LISBETH ROSDAHL
Suppleant
Nedergade 31
8400 Ebeltoft
Telefon 3042 6416
mail@lisbeth-rosdahl.dk

GLASPOSTENS REDAKTION

Dagmar Brendstrup
Telefon 8634 1799
dab@glasmuseet.dk

Mogens Kaalbye
Telefon 9838 1359
kaalbye@mail.tele.dk

Jan Kock
Telefon 8627 5564
kock_jan@hotmail.com

Jørn Bech 
Telefon 8637 7010
jbech@privat.dk

Grafisk produktion
Combina v. Helga Christensen
Telefon 8694 3849
info@combina.dk

Tryk
DeFacto AS

Glasposten udkommer 
4 gange årligt

Glasmuseets Venner
www.glasmuseetsvenner.dk.
E-mail: glasvenner@glasmuseet.dk.

Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren 
eller formanden.

ØSTDANMARK GRUPPEN

Medlemskab · Årligt kontingent
Personligt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.  250,-
Ægtepar/samlever . . . . . . . . . . . .  kr.  350,-
Eksklusivt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 1.500,-
Glaslotteri  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 400,-

Venneforeningens bankkontonummer:
Vælg korttype 73, 
kreditor 828 704 31 
eller få et indbetalingskort i 
receptionen på Glasmuseet.
Udland:  
IBAN: dk 259360 3085606904
BIC: KRONDK21

HUSK at melde adresseforandring 
for din egen skyld! 
Hver gang vi udsender en ny 
Glaspost får vi ca. 20 retur.

HUSK · HUSK · HUSK
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Se i øvrigt Glasmuseets aktiviteter på www.glasmuseet.dk og venneforeningens 
hjemmeside www.glasmuseetsvenner.dk som løbende opdateres.

GLASCAFÉEN

* Januar - marts .............alle dage kl. 11-16
* April - juni ...................alle dage kl. 11-17
   Juli - august ...............  alle dage kl. 11-22
* September - oktober ... alle dage kl. 11-17
* November - december  alle dage kl. 11-16
* = aften åbent ved bordbestilling

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

Brunch hver lørdag og søndag kl. 10-12. 
(Husk at bestille bord hvis du vil sikre en plads!)

UDSTILLINGER

LENE BØDKER
Stor separatudstilling med værker 
af Lene Bødker, Danmark
8. december 2007 - 12. maj 2008

TYSKLAND I FOKUS
Ny installation af Julius Weiland 
samt værker fra Den permanente 
samling, fremstillet af tyske kunstnere
1. marts - 31. august 2008

MEMORIA SOTTO VETRO / 
ERINDRINGER I GLAS
Ældres erindringer omsat til 
glasprojekt på italiensk glasskole
15. marts - 1. oktober 2008

BERT FRIJNS, 
”INTERPLAY WITH LIGHT”
En udstilling med værker i stor skala 
af den hollandske kunstner, Bert Frijns.
22. maj - 12. november 2008

ÅBNINGSTIDER

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. - dec............ (mandag lukket) kl. 10-16

Åbent kl. 10.00 - 22.00 den første 
onsdag i måneden.

Åbent alle helligdage.
Glashytten er åben i museets åbningstid.

GLASMUSEETS
UDSTILLINGER 
I UDLANDET

UDVALGTE VÆRKER FRA 
MUSEETS PERMANENTE 
SAMLING
07.06. - 30.09. 2008
Nøstetangen, Norge

ARRANGEMENTER

ONSDAG DEN 7. MAJ 2008
Kl. 19.30
RUNDVISNING I UDSTILLINGERNE
Gratis efter betalt entré til museet.
Tilmelding: tlf. 86 34 17 99 eller 
e-mail: psf@glasmuseet.dk
Fra kl. 18.00 middag i caféen. 
Bordreservation: 86 34 12 04

ONSDAG DEN 6. AUGUST 2008
Kl. 19.30
BAKKESANGERINDER
Pris: kr. 75,- + entré til museet.
Tilmelding: tlf. 86 34 17 99 eller
e-mail: psf@glasmuseet.dk

AKTIVITETER

LØRDAG DEN 10. MAJ 2008
Kl. 10.00 - 13.00 og 14.00 - 17.00
PERLEFREMSTILLING
Connie Sørensen fremstiller glasperler

SØNDAG DEN 11. MAJ 2008
Kl. 10.00 - 13.00 og 14.00 - 17.00
MURRINI I GLASHYTTEN

TORSDAG DEN 22. MAJ 2008
Kl. 17.00
BERT FRIJNS FERNISERING
Udstillingen åbnes af Gerard Kramer, 
Hollands ambassadør i Danmark

Fra uge 27 - uge 32 vil der være 
spændende sommeraktiviteter på 
Glasmuseet Ebeltoft 

GLASMUSEETS
VENNER

SØNDAG DEN 1. JUNI 
GLAS / KERAMIK / SKULPTUR / 
KULINARIK OG GLASHØJSKOLETUR 
I DET MIDTJYSKE

11. - 16. SEPTEMBER
BORNHOLM OG ØSTERLEN
Se venneforeningens hjemmeside: 
www.glasmuseetsvenner.dk


