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Trange tider...
Krisen kradser – også på kultur og kunst!
Et nyt husholdningsbudget for Danmark
er netop på vej til at blive vedtaget,
og på dette makroplan har besparelser
ramt en række kulturelle institutioner og
kunst i øvrigt.
På mikroplan mærkes stramning og krise også. Folk holder på deres penge eller
prioriterer anderledes, så kultur og kunst
og kunsthåndværk nedprioriteres – marginaliseres, som det hedder på nydansk.
Glasmuseet i Ebeltoft har mærket nedgang i besøgstal. For et museum, der
skal klare sig selv uden finanslovshjælp,
giver det selvsagt vanskeligere vilkår.
Et faldende besøgstal kunne have med
museets udstillinger at gøre, men med
succesfulde udstillinger og mange nye
tiltag er det helt tydeligt en omprioritering i de ”små” husholdningsbudgetter,
der slår igennem.
Kunsthåndværkerne – og her specielt tænkt på glaskunstnerne – mærker krisen voldsomt. Flere har allerede lukket værksteder, helt eller
midlertidigt, og afventer bedre tider
ved at tage dobbeltjob, medens glashåndværket neddrosles til hobbyniveau.
Det er en måde at overleve på og forhåbentlig fastholde talent og motivation
på, når tiderne skifter.
Nogle tager udfordringen op, og gør
som glasværkstedet ”Pust” (beskrevet
i dette nummer af ”Glasposten”), som
går nye veje i deres produktion, salg og
markedsføring.
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GENERALFORSAMLING

På Glasbiennalen på Bornholm har vi
netop kunne hilse på ”New Talent” og
dygtige afgangselever fra Glasskolen på
Bornholm. Mange nye talent- og håbefulde unge mennesker, som har stor
parathed til at kaste sig ud i iværksætteri. Det vil være meget trist, om disse
års finansielle krise skal bremse disse
forhåbninger.
Med disse lidt triste perspektiver in mente kommer opfordringen:
Mon ikke Glasmuseets Venner - glassets
mere end 1000 venner - kunne gøre en
indsats!
Det være sig opfordring eller indbydelse
til besøg på Glasmuseet og der få mange
gode oplevelser med skiftende udstillinger og et væld af aktiviteter.
Det kunne være opfordring til køb af
glasgaver til højtider og festdage eller
gedigne danske håndlavede og mundblæste brugsting frem for de mange
standard konceptvarer.
Det kunne helt sikkert gøre en forskel,
og det ville være godt, om der stadig var
mange ”overlevende” glaskunstnere,
når krisen kradser mindre.
Med ønsket om gode
oplevelser med glas.

Med venlig hilsen
Mogens Kaalbye

Denne indkaldelse vil være den
vedtægtsbestemte og eneste indkaldelse til årets generalforsamling
og glaslotteri.

LØRDAG DEN 23. FEBRUAR 2013
KL 13.00
PÅ SOGNEGÅRDEN I EBELTOFT
Generalforsamlingens dagsorden:
· Valg af dirigent
· Bestyrelsens beretning for
det forløbne år
· Regnskab og budget
· Fastsættelse af kontingent
· Indkomne forslag
· Valg af bestyrelse og suppleanter
· Valg af 2 revisorer og en suppleant
· Eventuelt
· Årets Glaslotteri
Følgende bestyrelsesmedlemmer
er på valg:
Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
Karen Siune (villig til genvalg)
Mogens Kaalbye (ønsker ikke genvalg)
Dan Andersen
Og suppleanterne:
Ned Cantrell (villig til genvalg)
Bodil Bast (villig til genvalg)

Tekst: Mogens Kaalbye

Hjem igen…!
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Rikke Stenholt: “Balance within a frame”.
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”Ude godt, men hjemme bedst”, det
er vel en sandhed alle kender. Efter
4 dejlige og oplevelsesrige år som
Hyttemester på Glasmuseet, henholdsvis assistent og senere ægteviv,
drog Leif Møller Nielsen og Christina
Hellevik til Sjælland. Det måtte
være lykken for Københavneren og
Nordkvinden. Men ak nej, Vesterbro
og Hillerød og Helsingør Kommune,
der både ville og alligevel ikke ville
udleje det gamle pakhus ved havnen.
Nej… hjem til Ebeltoft til glasmiljøet,
byen, til natur og venner, til molboerne, og ikke mindst til drømmen om
at få etableret sig med ”fod under
egen arbejdsbænk”. Så efter 1½ års
intermezzo med det sjællandske er
drømmen nu realiseret med værksted og butik vis-a-vis Glasmuseet
på Strandvejen i Ebeltoft, og med det
meget sigende navn ”PUST”.
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Værksted & butik i kontorlokaler…
Man ser jo kunsthåndværkere placeret i mange forskellige faciliteter.
Fra værkstedsbygninger i beskedne
baggårde, til forretningslokaler med
gadefacade og nedlagte mejerier.

Men at placere et glaspusteri i en
gammel patricierbygning, der har
rummet kontorer til tinglysning og
retshandlinger synes at være en umage match. Der måtte startes helt forfra
med at tænke i varme ovne, udluftning og gasindtag, og udover et værksted, at etablere en anderledes og
indbydende udstilling og butik. Det
er blevet til et værksted, som sådan
et skal tage sig ud, men så sandelig
også med eget præg, der ikke mindst
er kendetegnet ved norske islæt af
fjelde og fjeldhytter.
Forventningerne…
Næsten to år er gået i Ebeltoft og
der har nu tegnet sig et billede. På
det omsætningsmæssige felt var det
første år rimeligt og det andet år, som
vi befinder os i nu, ser mere fornuftigt
ud. På produktionen af glas har erfaringen været, at der er pustet langt
flere unika og større glasting end tidligere oplevet i Ebeltoft. Større fade,
skåle og vaser i unika er solgt fint.

Glasmuseets udstillinger . . . . . . . . 16
Glasmuseets åbningstider . . . . . . . 16

Fortsættes på næste side

3

Tekst: Jan Kock

Pionererne
fra Snoldelev
Glasbrug
Tilbagevenden til Ebeltoft har afspejlet to verdener. I Hytten på
Glasmuseet blev der givet oplevelser
til gæsterne og solgt mindre glasting.
I egen butik sælges der større ting og
gives oplevelser i tilgift.
Ny markedsføring - nye salgskanaler
Det generelle billede hos marginaliserede kunstnere og kunsthåndværkere er jo i disse år, at folk holder igen
med forbrug. Der må tænkes i nye
baner, hvad markedsføring, synliggørelse og salg angår.
Og hvorfor ikke ”eksport”? Gennem
de sidste 6-7 måneder har Christina
udvidet kundekredsen til det nordligste Norge. Startende med hjemmesalg og demoer i indbudte kredse
(vi siger ikke Tupperware-salg!). Det
har bredt sig, som små ringe i vandet
og stille og roligt udvidet sig med
aktiviteter, som deltagelse i høst- og
julemarkeder til små udstillinger med
unika-glas. Det har været en succes
at tage springet over vandet – også
økonomisk.
Udvikling er vigtigt…
Den forløbne tid er gået godt, men
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også med at producere til butik og
lager og ”eksport”, men det er vigtigt
ikke at stå i stampe, at udfordre sig
selv og præstere nytænkning.
Den udfordring kommer ikke af
sig selv, men er aktiviteter der skal
besluttes, planlægges og prioriteres.
Et større privat udsmykningsprojekt
blev ”sparket bagi” til at tænke nyt og
kreativt i lys, glas og andre materialer
til et unikt ”kunstværk”. Det har givet
stødet til at komme videre med flere
udsmykningsopgaver og flere unikaglas, der præsterer noget nyt – viser
nye sider.
Som Christina og Leif siger det: ”Vi
skal videre med glasset, for det er
vores passion, leg og ambition”!
Mogens Kaalbye

Skak Snitker: Glasfad

70’erne var en periode med stor
nysgerrighed. Glasset var ved at få
en renæssance, inspireret af, hvad
der foregik inden for studieglasset i USA. Skolen for Brugskunst i
København dannede i de år rammen for uddannelsen af en gruppe
entusiastiske unge. To af dem, Skak
Snitker og Per-René Larsen, startede i 1977, som nogen af de første,
deres egen glashytte i landsbyen
Snoldelev syd for Roskilde. Lysten til
at eksperimentere og lege var stor,
hvorimod den tekniske kunnen var
moderat. For noget sådan kommer
først efterhånden, og det kræver, at

Niels Christian Olesen

Per-René Larsen: Unikum

man har gjort tusindvis af glas for
at det gøres optimalt. Deres studiekammerat fra Skagen Niels Christian
Olesen deltog i løjerne i en kort tid.
Skåle, fade, karafler og drikkeglas
med pålagte frugttræer og frugter
var en af de markante ting, der blev
fremtryllet. De tre havde hver deres
egen markante stil, som den dag i
dag kan genfindes i deres frembringelser.
Allerede i 1978 valgte Niels Chr.
Olesen at tage tilbage til sit kære
Skagen, hvor han startede sin egen
hytte i byens gamle posthus, som
gennem årene udviklede sig til et
sandt arnested for det at lege med
glas. Ved siden af gedigne og ofte
fjantede brugsglas er det blevet til
mange skulpturelle ting, som har
et livsindhold, der afspejler en kri-

sten holdning, og derfor har fundet
plads i en række kirker. Inden for de
seneste år har Olesen rykket sine
teltpæle op og er flyttet helt ud til
Gl. Skagen i et nyt værksted, der
ligger midt i Guds natur.
Per-René Larsen blev i Snoldelev
frem til 1983, hvorefter han åbnede
egen hytte med navnet Fanefjord
Glas nede på Møn. Om nogen
har han dyrket det vegetative og
frembragt former, som står i gæld
til naturens storhed og er i farver, som ofte er meget harmoniske.
Spændvidden er stor fra små objekter til store installationer, men altid
med naturen og lyset i fokus i kompromisløse variationer. Per-René står
helt klart bevidst eller ubevidst i stor
gæld til fransk Art Nouveau og her
særligt til Emil Gallé fra Nancy.

Skak Snitker lagde også Snoldelev
bag sig og oprettede i 1987
Glasgalleriet i en del af byens
gamle gasværk nede ved havnen i
Roskilde. Stedet har også gennem
årene udviklet sig til en sand kulturel
perle. Her blæses god brugskunst,
skabes glasskulpturer og andre unika. Markant er store skåle og fade
med mønstre af luftblærer, som ligner ægte perler.
Fælles for de tre er, at hvad de i
ungdommen fornemmede efterhånden har udviklet sig til selvstændige
bud på, hvad glaskunst er. Alle har
modtaget en række priser og legater,
således alle Hempels Glaspris.
Her i sommer havde Roskilde Kunstforening kurateret af Henriette Westh
og Jens Pedersen foranstaltet en stor
fællesudstilling. Alle billeder viser
værker fra sommerens udstilling.
For at se mere om de tre individualister, kan man besøge hjemmesiderne: www.fanefjordglas.dk,
www.glasgalleriet.dk og endelig N.
Chr. Olesen, som kan findes på
www.glasnettet.dk

Per-René
Larsen: Air
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En hyldest til lyset
Vinterudstillinger på
Glasmuseet Ebeltoft
I Danmark kan vi glæde os over
årstidernes skiften. Beruselsen, når
lyset vender tilbage, når dagene
længes, og nætterne bliver korte.
Sommervarmen og september
måned med det klare lys. Oktobers
farver i naturen, der bliver afløst af
den lange november. Som digteren
Henrik Nordbrandt skrev i digtet Året
har 16 måneder:
“November, december, januar,
februar, marts, april, maj, juni, juli,
august, september, oktober, november, november, november, november.”
Glasmuseet vil med vinterudstillingerne, som der er fernisering på
den sidste dag i november, bringe
en hilsen til lyset. Udstillingerne vil
forhåbentlig bidrage til, at den mørke
danske vinter virker lysere og lettere
at komme igennem.
I den ene udstilling er det værker fra
museets permanente samling, der
spiller eller leger med lyset, som vil
ramme sanserne, mens synssansen
og fantasien bliver udfordret i udstillingen Neon. Flere kunstnere har
i årenes løb arbejdet kunstnerisk
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med neon. Med lampeglasteknikken former de rørene, så de får lige
netop den form de ønsker. Lyskilden
udsender et jævnt lys i 360 grader
og kan bukkes i forskellige tykkelser
og former. Det kunstneriske udtryk
skabes ved sammensætning og med
farvet lys.
Den danske kunstner Erik A.
Frandsen har i sin kunst arbejdet
med forskellige materialer såvel på
sine heftigt malede lærreder som
sine glasmosaikker, fiberbetonværker
og neon. Til udstillingen her har Erik
A. Frandsen stillet to af sine mangefarvede neonlysekroner til rådighed.
Mens Erik A. Frandsen skaber sine
neoninstallationer i samarbejde med
Bendixen Neon, har de tre engelske
kunstnere Richard Wheater, Keith
Brocklehurst og Julia Bickerstaff selv
fremstillet deres installationer.
Julia Bickerstaff og Richard Wheater
har lavet en lang række skulpturer
og udsmykninger med neon. Senest
har Wheater været involveret i den
humoristiske kalender 12 Months of
Neon Love – et nyt værk hver måned
i byen Wakefield i England. Til udstillingen i Ebeltoft laver kunstnerne
helt nye værker, men opbygger også
på stedet installationen Burning Fat,

Richard William Wheater & Victoria Lucas:
Fra tidligere projekt “12 Months of neon
love”, 2011-2012

som museets gæster skal være med
til at gøre levende.
Den femte deltager i udstillingen er
danske Rikke Stenholt, Aarhus, der
i de seneste år har lavet interessante
tredimensionelle skulpturelle former
med neon. Senest har hun brugt
neon i forbindelse med en udsmykningsopgave for VUC Aarhus.
I løbet af udstillingsperioden arrangeres en kombineret demo og workshop med Richard Wheater og Julia
Bickerstaff hos Anla glas i Silkeborg.
Om neon
Den lugtfri lette ædelgas neon, der
kommer af det græske ”neos”, ny,
Erik A. Frandsen

Tekst: Sandra Blach

Neon workshop
LAV DIT HELT EGET VÆRK I NEON
Kun de færreste har mulighed for at bøje,
forme, skabe lys... og lave deres helt egen

NEON SKULPTUR
Rikke Stenholt: “Balance within a frame”

blev opdaget ved en tilfældighed
i 1898 af skotten William Ramsay
og englænderen Morris W. Traver.
Dengang blev den isoleret fra atmosfærisk luft, der ved afkøling var
blevet til væske.

mange forbinder det med de letlevende ”red light” distrikter. Det var
for øvrigt som firmaskilt ved en barbersalon i Paris, at neonlyset for 100
år siden blev anvendt første gang.

To af kunstnerne på Glasmuseet Ebeltofts
udstilling NEON, der åbner 1. december
2012, Julia Bickerstaff og Richard Wheater
vil helt ekstraordinært lave en workshop for
medlemmer af Glasmuseets Venner.
Der arrangeres foredrag og tre workshops á
ca. 2 timer søndag den 10. marts 2013 hos
Anla Glas i Silkeborg - max. deltagere på
hvert hold 8 personer.

Dagmar Brendstrup
I dag fremstilles den industrielt
ved destillation af flydende luft
og forhandles under tryk i stålflasker. Netop det gør det muligt for
kunstnere at arbejde med neon,
der anvendes som gas i neonrør,
hvor elektriske udladninger forårsager udsendelse af et dybrødt lys fra
neonatomerne. Den rene neon giver
den røde stråling, mens andre farver
fås ved anvendelse af farvet glas eller
ved tilsætning af andre luftarter, der
også giver farver.
Ofte sættes neon i forbindelse med
lysreklamer i storbyerne. Ja, den
rødlige farve, som var den fremherskende i de tidlige år gør også, at

Richard William Wheater: “What am I”, 2012

Pris pr. person, der er medlem
Venneforeningen: 1.500,- kr.
(1.700,- kr. for ikke medlemmer)

af

Depositum: 600,- kr. indbetales inden 1.
december i år på kontonr. i Sparekassen
Kronjylland: reg. nr. 9360 konto nr.
3085606904. Skriv: NEON og dit navn og
tlf.nr.
Se mere på: Julia Bickerstaff:
www.neonunity.co.uk
Richard Wheater:
www.neonworkshops.com
Anlaglas: www.anlaglas.com
Med venlig hilsen
Glasmuseets Venner, Anla Glas
og Glasmuseet Ebeltoft
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

JULEN
nærmer sig

Det er ganske vist – før vi ved af
det, er det jul igen. Og snart er
det tid til at finde den store kasse
med juletræspynt frem. Også på
Glasmuseet Ebeltoft, hvor gæsterne fra midt i november vil kunne
opleve glasjulepynt af fineste skuffe i biblioteket.
Tove Birkelund fra Hjørring har flere
kasser med julepynt end de fleste.
Hun samler på julepynt og rejser Europa tyndt for at købe eller
bytte sig til helt specielle ting. I sin
store samling af glasjulepynt har hun
farvede glaskugler (der oprindeligt
skulle minde om Paradisets æbler),
fugle med haler af spundet glas,
klokker, harer, mariehøns, kogler og
formblæste nisser med forspejlinger
og smukke dekorationer, en svensk
julebuk af glas fra Kosta Boda og
meget andet.

I Vendsyssel brugte man i gamle dage en stor, pyntet
grønkålsplante som juletræ, fordi man ikke havde råd til
et rigtigt af gran! I 1904 illustrerede J.J. Lønborg Friis dette
med portrættet af børnene Otto, Jørgen, Holger og Ingeborg Friis. Foto udlånt af Vendsyssel Historiske Museum.

Der er mange gode historier knyttet til de
fine ting. For eksempel var det i 1800-tallet
almindeligt at familier i Lauscha, Tyskland,
brugte de lange vintre til at fremstille glasjulepynt hjemme i stuen - faderen blæste
figurerne, moderen dekorerede og børnene
puttede i æsker med små rum.
Til historierne hører også beretninger om at
man i Vendsyssel i gamle dage brugte en
stor, pyntet grønkålsplante som juletræ, fordi
man ikke havde råd til et rigtigt af gran!
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oplevelse, når børn og voksne synger julesange under ledelse af Judith
Völker.

I Glasmuseets butik findes et stort udvalg
af moderne glasjulepynt. Her er det Studio
Stranges kræmmerhuse i blæst glas med
sandblæst dekoration og farvet bånd.

Udstillingen med glasjulepynt åbner
lørdag 17. november kl. 14, hvor
Tove Birkelund vil fortælle om sin
imponerende samling. Også søndag
den 18. november kl. 14 vil Tove
fortælle historier om julepynten for
store og små i udstillingen. I dag skabes der stadig masser af flot glasjulepynt rundt om i værkstederne. Et
stort udvalg af dette findes i museet
julebutik, som vil være klar samme
weekend.
Søndag 9. december kl. 14 vil
Ebeltoft Kirkes projektkor sprede
julestemning i udstillingen. Der er
lagt op til en hyggelig musikalsk

Neonlys i vintermørket
Lørdag 1. december åbner en gruppeudstilling med værker skabt i
neon. Kl. 11 kan man møde Anna
Mlasowsky og høre om hendes ideer med udstillingen „Contemporary
Traditions“ i The Study.
Søndag 2. december er der mulighed for at gå med på en spændende
rundvisning i denne og to andre nye
udstillinger på årets sidste ”Særlige
søndag”. Rundvisningen begynder
som altid kl. 14.
Lørdag 8. december kl. 10-12 og
13-15 laver Connie Sørensen juleperler efter ønske. Medbrig en tegning af din perle eller fortæl Connie
hvordan den skal se ud, og følg
processen mens hun laver den i
værkstedet. Perlen kan afhentes
næste dag.
Søndag 20. januar kl. 14 vil seniorforsker Hans Buhl fra Steno museet
vil føre alle interesserede ind i en
fascinerende verden af lysende gasser. Blandt andet vil han fortælle om
hvordan lysende gasser i dag bruges
til at studere forholdene i fjerne
stjerner og gaståger - ”universets
egen lyskunst”.
Søndag 24. februar kl. 14 fortæller
Rikke Stenholt om sit arbejde med
neon og glas, herunder om udsmyk-

Værk af Anna Mlasowsky

ningsopgaver i en række danske
kirker.
Hold øje med hjemmesiden hvor
øvrige foredrag og arrangementer
annonceres løbende.
Se det hele for det halve
Vi slutter den første måned i det nye
år med et godt tilbud: Besøg Glasmuseet til halv pris og få et eksklusivt
kig i samlingen ved samme lejlighed. Søndag 27. januar kl. 10-14 er
der rundvisning i magasinerne blandt
”gemte” værker. Det koster kr. 45,- at
komme ind på museet hele dagen.

Glædelig jul og godt nytår til alle!
Læs mere om aktiviteter og udstillinger på www.glasmuseet.dk

Her er det glasengle af Rikke Stenholt.
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Tekst: Dagmar Brendstrup

Kontrast og spænding
Anna Mlasowskys kunstneriske ”leg” med det revnede glas
Den tyskfødte kunstner Anna
Mlasowsky, 28 år, vil med The
Study udstillingen på Glasmuseet
Ebeltoft afprøve, lege og udfordre
- både sig selv og gæsterne.
Hun vil eksperimentere med teknikker og sin viden om glas. Da hun
som student begyndte sit arbejde
med materialet glas, fik hun at vide,
at hun skulle undgå at glasset revnede. Det forstod hun ikke, for hun
synes at glas med brud er smukt,
udtryksfuldt og har potentiale. Hun
taler ligefrem om ”the beauty of
cracks”.

Ordspillet „Contemporary Traditions“ er udstillingens titel. Det
spiller også på kunsthåndværkets
status og er samtidig kunstnerens
ønske om at udfordre den etablerede
opfattelse af glasset.
Glaskunsten står ifølge Anna
Mlasowsky i et spændingsfelt mellem tradition og samtiden, og skaber
kontraster og spændinger mellem
materialeforståelse og anvendelse.
I de værker, som vises på Glasmuseet,
har Anna Mlasowsky i stedet for
at kassere værker med fejl, taget
udgangspunkt i de tekniske fejl, der

er opstået undervejs i arbejdsprocessen:
I det sidste år har knust glas og
sprækker i materialet været udgangspunktet for mine undersøgelser. Ved
at belyse knækket glas og revner fra
forskellige vinkler har jeg opnået eksperimentelle resultater, som prøver at
fokusere på essensen af situationen
og fremhæve de nye muligheder,
som opstår gennem denne materialeforandring.
I udstillingsprojektet har Anna
Mlasowsky skabt effekter ud af
defekter. Med sin interesse for at
genoplive det ødelagte, har hun fastfrosset det øjeblik, hvor alt forandres, og materialet bliver til et helt
nyt værk.
Anna Mlasowsky er fascineret af
processen af at se, hvordan hårde

10

ensartede glasruder bliver til et formbart og dynamisk materiale med
nye begrænsninger - men også nye
muligheder. Sprækkerne og revnerne er med til at give skulpturen en ny form og placerer dermed objekterne i mellemrummet
mellem vilkårlighed og intention –
eller som Anna Mlasowsky siger:
Dette stiller mig som kunstner i
en observerende situation, som kun
kan ledsages, men ikke bestemmes.
Metamorfosen, som glasset gennemgår i denne proces, står for mig som
symbol på de konstante forandringer,
som alting gennemgår, kredsløbet af
skabelse gennem ødelæggelse og de
nye muligheder som opstår...
Ligesom Anna Mlasowsky i sit arbejdet beskæftiger sig med de optiske
bedrag i glasset og muligheden for
at skabe refleksioner i glasset, vil
hun gerne invitere beskueren med
på rejsen og åbne vores øjne for den
usynlige verden.
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Tekst: Jan Kock · Foto: Lis Kobbelgaard

Juletræet med sin pynt...
At sætte et nyfældet, grønt grantræ
ind i stuen og pynte det til et rigtigt juletræ var en skik, som kom
op fra Tyskland i de første årtier af
1800-tallet. Som al kultur tog det
lang tid før fænomenet blev alment
accepteret, da man samtidig anså
det for en tysk skik. I anden halvdel
af århundredet var juletræet dog
blevet så udbredt og accepteret,
at en lang række digtere og forfattere som fx Ingemann, Grundtvig og
Andersen havde gjort vers til juletræets pris, og Pietro Krohn skrev
sin Peters Jul som udkom i 1866 og
siden er kommet i en række oplag.
Et nyt marked
Juletræet skulle pyntes med al tænkelig stads og levende lys. Det skabte et stort marked for billig pynt.
Her var der klart et marked for
pynt af lampeblæst glas, som ikke

Fugl med vinger af englehår, Lauscha
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vejede meget og som var billigt.
Oftest var det hule glas forspejlet,
så det reflekterede det levende lys.
Meget af julepynten af glas kom til
Danmark fra bjergbyen Lauscha og
nærliggende byer i Thüringer Wald.
I løbet af 1800-tallet voksede der en
stor hjemmeindustri op med hovedvægten lagt på julepynt. Alt blev
blæst som lampearbejde rundt om
i de små hjem. Den teknologi, man
betjente sig af, var allerede på plads,
da man i lang tid havde blæst hule
perler og gjort massive perler ved
hjælp af en bunsenbrænder. Man
brugte olie til at smelte glasset med,
så det var et stort fremskridt, da man
i slutningen af 1800-tallet opførte et
gasværk, hvis vigtigste opgave var at
forsyne alle de små hjem med gas til
smeltningen. Afsætningskanaler for
julestadsen var også allerede etab-

Edderkop i spind, Bøhmen

Luftballon med julemand, Lauscha

leret med et system af forlæggere,
som så tog på messe. Forlæggerne
bestemte oftest prisen for varen, da
mange hjem stod i gæld til disse
og havde fået råvarerne i forskud.
Glasfolkene var nederst i ”fødekæden.”

Fugle, Lauscha

Diverse figurer fra Lauscha

Udgangspunktet var trukne glasrør,
som man fik fra byens glasværk,
som lå midt i byen. Ellers foregik
arbejdet hjemme i familiens stue
eller køkken, og hele familien hjalp
til. Emnerne blev varmet ved en
bunsenbrænder og blæst op oftest
i en form, som muliggjorde næsten
alle faconer. Dernæst blev emnerne
forspejlet oprindeligt med bly, men
senere med sølvnitrat, derpå bemalet, dekoreret og monteret med
ophæng.

Julekurv, Bøhmen

Hvert år skulle der nye ting til, forlæggerne bestemte, hvad der skulle
produceres, og derpå blev varerne
oftest udbudt på den store messe i
Leipzig, for via det at nå til Danmark
gennem grossister. Nyhederne
måtte gerne være aktuelle som fx
Zeppelinere, flyvere og kanoner.
Almindeligst var og er fugle, kogler,
hjerter, svampe, julemænd, kronhjorte, hunde, huse og alt andet.
Efter 2. Verdenskrig blev området
en del af DDR og arbejdet organiseret i store statsejede selskaber,
de såkaldte VEB. Da DDR blev en
del af et samlet Tyskland, blev det
meste privatiseret og blomstrede
gevaldigt op.

samlede man så kurve, flyvere, stjerner og meget, meget andet.
Den dag i dag fremstilles der meget
glasjulepynt i de to områder. Men
konkurrencen er blevet stor. Italien,
Polen, Rusland er også på markedet,
men størst konkurrence kommer fra
Taiwan og Kina.
I Lauscha medførte den store rutine i at arbejde med lampeblæst
glas, at kunstnerisk begavede personer begyndte at blæse kunstglas.
En af de mest markante var Albin
Schaedel, men mange andre fulgte.
Ægte studieglaskunstnere før den
slags blev moderne.
Jan Kock

På den anden side af bjergkæden
ovre i det bøhmiske område var
der også en stor produktion af julepynt især omkring byen Gablonez.
Her var stilen helt anderledes. Man
brugte overvejende hule perler, rør,
berlokker og andet også fremstillet
som lampearbejde. Ud af disse dele
Stjerne, Bøhmen
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Text by Christine Andersen

English Summary
Page 2
Hard times
The Chairman writes: The crisis is also affecting
art and culture, and in the coming Danish budget,
savings will hit several cultural institutions and art
in general. Private individuals are also saving, and
fewer have visited the Glasmuseum. In spite of successful exhibitions, priorities are changing. Artists,
especially glass artists, are feeling the pinch and
several have closed workshops and taken day-jobs
while glass becomes a hobby, to survive until more
favourable times. Others, like Pust, have tried out
new ideas in production and marketing. The Chairman hopes that new talents like this year’s graduates from Bornholm will not be stopped in their
careers. Here he appeals to Friends of the Glasmuseum to play their part, join in activities and buy
and use hand-blown glass objects and give them
as presents instead of standard items, and this will
help glass artists to survive the crisis.
The AGM will be held on Sunday 23 February at 1
pm, with the following Agenda:
Appointment of the chairman
Committee’s report
Accounts and budget
Fixing the subscription
Proposals received
Election of Committee and substitutes
Election of two auditors and one substitute
Any other business
Glass lottery
On the Committee, Jørgen Hoffgaard and Karen
Siune are standing for re-election, while Mogens
Kaalbye wishes to step down. Substitutes Ned Cantrell and Bodil Bast are standing for re-election.
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Page 3
PUST: Home again
After four years in the Glasmuseum workshop, Leif
Møller Nielsen and Christina Hellevik moved to
Sjælland, but decided eighteen months later to return to the glass environment in Ebeltoft. They have
set up a workshop opposite the Glasmuseum in a
former office building, adding their own touch of
Norwegian mountain atmosphere. At the museum
they gave the guests an experience, and sold small
items in glass. In their own shop they sell larger
items and unica with the experience added, and
they have sought new markets and extended their
sales to Norway. They are developing new activities, including a private decoration project, and are
succeeding financially as well.

Pages 4
The Snoldelev pioneers
In the explorative 1970s, glass enjoyed a renaissance inspired by studio glass in the USA. Among
the enthusiastic young students trained at the Danish School of Decorative Art were Skak Snitker and
Per-René Larsen, who opened a workshop and experimented with glass in Snoldelev, joined briefly
by Niels Christian Olesen from Skagen. Each had
his own distinctive style, which still distinguishes
their present work. In 1978, Niels Christian Olesen
returned to Skagen. Besides fine and sometimes
frivolous utilitarian objects he made sculptures
that reflected his Christian beliefs and found their
places in churches. His present workshop is close
to nature and God.
In 1983 Per-René Larsen opened Fanefjord Glas
and has created forms indebted to the grandeur
of nature in harmonious colours, and, consciously or not, showing the influence of Art Nouveau
and Émile Gallé. Skak Snitker set up Glasgalleriet
in 1987 by the harbour in Roskilde. Among other
things he blows large bowls and dishes with patterns of air bubbles like pearls. All three have built
independently on the foundations laid when they
were young, and have received awards and prizes,
including Hempel’s Glass Prize. The pictures show
works from the Roskilde Art Association’s exhibition this summer.
Pages 6
NEON - a tribute to light
The changing seasons are a delight in Denmark,
from the return of the light, through the long days
and short nights, until the long, dark month of November. This winter’s exhibitions show a selection of works from the Permanent Collection that
play with light, and Neon, with work by Erik A.
Frandsen, who collaborates with Bendixen Neon,
and three British artists: Richard Wheater, Keith
Brocklehurst and Julia Bickerstaff, who have created their own installations for the exhibition, and
the installation Burning Fat, which will come to life
with the help of the museum’s guests. Also taking
part is Rikke Stenholt from Aarhus, who has recently made sculptural forms in neon, and used it
in a decoration project in Aarhus. Neon tubes are
formed by lamp-glass techniques, and when electrically charged, the neon atoms give a clear red
light. Different colours are produced by using coloured glass or by adding other gases. Neon was first
used in a ‘neon sign’ in Paris 100 years ago.
On 10 March Anla Glass and Glasmuseet Ebeltoft
invite guests to make their own neon sculptures
with Julia Bickerstaff and Richard Wheater at the
Anla workshop in Silkeborg.
Pages 8
Christmas at the museum
It will soon be time to get out our Christmas decora-

tions, and Tove Birkelund from Hjørring has more
than most people! On 17 November she will talk
about her collection of coloured glass baubles
and other decorations from all over Europe.
Many stories are attached to the lovely decorations, made as a family industry, and of curly kale
plants used in Vendsyssel, because fir-trees were
too expensive.
On Sunday 9 December the project choir from
Ebeltoft Church will sing, led by Judith Völker.
On 1 December the group exhibition Neon will
open, and there will be a guided tour of the museum. Hans Buhl from the Steno Museum will talk
about neon and other fluorescent gases and how
they are used in astronomy on Sunday 20 January.
There will be a talk on Neon in Art on Sunday
24 February.
Finally, on Sunday 27 January there will be a
guided tour of the ‘hidden’ works in the magazines.
Merry Christmas and a happy New Year!
Pages 10 Effects from defects
As a student working with glass, German-born
Anna Mlasowsky was told to take care it did not
crack. She saw the expressive potential of broken
glass, however, and “the beauty of cracks”. The
title of her exhibition in the Study is a play on
words: Contemporary Traditions, and she has experimented with cracked and broken glass to focus on the new possibilities that arise in the metamorphosis of the glass. She sees it as symbolic of
the cycle from creation to destruction, where in
turn new opportunities arise. She also works with
reflections and optical illusions in glass and invites us to open our eyes in her world.
Pages 12 Historic Christmas decorations
The custom of decorating a fir tree for Christmas
came to Denmark in the early 19th century. By
1866, when Pietro Krohn’s Peters Jul, appeared,
it was widely accepted, and there was a large
market for cheap decorations. Lamp-blown glass
was ideal, as it was light and reflected the candles
on the tree. Much of it came from Lauscha and
nearby towns in Thüringen, but a cottage industry
also grew up in Denmark, where beads were already being made, first using oil, and later gas, to
melt the glass. Agents provided the raw materials,
fixed the prices and decided the shapes, such as
Zeppelins or canons, although birds, hearts and
Christmas elves were always popular. These were
sold to wholesalers in Leipzig, beside goods from
other countries. In Lauscha, glassworkers used the
same techniques to blow art glass – Studio Glass –
before it came into fashion elsewhere.
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AKTIVITETER

SØNDAG 27. JANUAR kl. 10-14
Åbne magasiner.
Entré til museet: kr. 45,- hele dagen.

UDSTILLINGER

LØRDAG 17. NOVEMBER kl. 14
Åbning af mini-udstilling med
historisk glasjulepynt.
Tove Birkelund fortæller om udstillingen.

LØRDAG 23. FEBRUAR kl. 13
Glasmuseets Venner afholder generalforsamling på sognegården i Ebeltoft.

HOT & COOL

SØNDAG 18. NOVEMBER kl. 14
Tove Birkelund fortæller om
glasjulepynt i udstillingen.
FREDAG 30. NOVEMBER kl. 17
Fernisering af tre udstillinger:
“Neon”, The Study: ”Contemporary
Traditions”, Anna Mlasowsky, og
“Lys i mørket”.
LØRDAG 1. DECEMBER kl. 11
Foredrag med Anna Mlasowsky.
SØNDAG 2. DECEMBER kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.
LØRDAG 8. DECEMBER KL. 10-12 & 13-15
Connie Sørensen laver juleperler efter ønske.
Kr. 50,- + entré til museet (børn 0-12 år
gratis entré)
SØNDAG 9. DECEMBER kl. 14
Julekoncert med Ebeltoft Kirkes projektkor.
Børn og voksne synger julesange.

3. maj - 18. november 2012
Nye værker af Tobias Møhl og
Trine Drivsholm, DK.

SØNDAG 24. FEBRUAR kl. 14
Foredrag om neon v/ Rikke Stenholt.
Aktiviteterne er gratis efter betalt entré
til museet og foregår på Glasmuseet
Ebeltoft med mindre andet er anført.

SIX VOYAGES
30. marts - 18. november 2012
Separatudstilling med installationer
af Therman Statom, USA
NEON

ÅBNINGSTIDER

1. december - 10. marts 2013
Værker i neon af Erik A. Frandsen (DK),
Richard Wheater (GB), Keith Brockle-

Januar - marts ........ (mandag lukket) kl. 10-16

worth (GB), Julia Bickerstaff (GB), Peter

April - juni ....................... alle dage kl. 10-17

Seville (GB) og Rikke Stenholt (DK).

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

LYS I MØRKET
1. december - 10. marts 2013
Et udvalg af værker fra museets samling.

GLASCAFÉEN

THE STUDY - CONTEMPORARY

November - december

1. december - 10. marts 2013

åben tors, fre, lør og søndag ........ kl. 11-17

Installationer af Anna Mlasowsky (D).

TRADITIONS

Lukket i januar.

DEN PERMANENTE

SØNDAG 6. JANUAR kl. 14
Særlig søndag med rundvisning for alle.
Ingen tilmelding.

1. februar åbner Glascaféen med ny forpagter, Jette Christensen, Maigrét og Foodshop.dk.
Tak til Gitte og Stig for samarbejdet.

SØNDAG 20. JANUAR kl. 14
Neon og andre lysende gasser. Foredrag
om neon v/ Hans Buhl, Stenomuseet.

For bordbestilling kontakt Glascaféen på

Året rundt.

tlf. 8634 1818.

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

