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Generalforsamlingen 2021 var som 
annonceret i Glasposten nr. 4 2020 
planlagt til lørdag den 13. marts 2021. 
Vi havde dog allerede på det tidspunkt 
en fornemmelse af, at vi ikke ville kun-
ne gennemføre generalforsamlingen 
på betryggende vis den 13. marts. De 
udvidede restriktioner gør, at vi, selv 
om vi ifl g. foreningens vedtægter skal 
afholde generalforsamlingen i årets 
første kvartal, bliver nødt til at udsætte 
den på ubestemt tid. Det er vigtigt for 
bestyrelsen, at generalforsamlingen 
først bliver gennemført, når det kan 
gøres på betryggende vis uden nogen 
form for coronarisiko for deltagerne. 
Så snart vi ved, hvornår vi kan afholde 
generalforsamlingen, vil vi sætte ind-
kaldelsen med dato på hjemmesiden, 
meddele den i Glasposten nr. 2 og 
udsende en nyhedsmail til alle, vi har 
mailadresse på.
Vi håber på medlemmernes accept 
af, at vi i år ikke kan opfylde vedtæg-
ternes bestemmelse vedr. tidspunktet 
for generalforsamlingens afholdelse.
Se forhåndsorientering på side 4.

Coronaen har for anden gang lukket 
Glasmuseet helt ned. Alle medarbej-
dere er sendt hjem og Glasmuseets 
facade er trist at se på. Vi kan nu kun 
se frem til, at fl agene igen hejses og 
de frivillige sammen med medarbej-
derne står parat til at byde besøgen-
de velkommen.
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De planlagte ture i 2020 er alle ble-
vet afl yst eller udskudt; heldigvis uden 
økonomisk tab for foreningen og de 
indbetalte beløb er blevet returneret. 
Vi håber fortsat at kunne gennemføre 
nogle af turene i 2021, men fremtiden 
ser unægtelig noget usikker ud. I be-
styrelsen er vi enige om, at vi ikke vil 
risikere at udsætte vore medlemmer 
for smitterisiko, derfor bedes I fortsat 
have tålmodighed. Vi skal nok komme 
i gang med endagsture og rejser igen.

Medlemskortene skal fornyes i 2021
Dette skyldes, at Glasmuseet har inve-
steret i et nyt kassesystem, der vil gøre 
arbejdet for såvel de frivillige som det 
lønnede personale meget enklere.
Indtil de nye kort er udsendt til Venne-
foreningens medlemmer med Glaspo-
sten nr. 2 eller nr. 3, er de gamle med-
lemskort gældende. Derefter vil kun 
de nye medlemskort kunne benyttes. 

Ved fremvisning af det nye medlems-
kort, vil kortet blive scannet og de ret-
tigheder, der knytter sig til kortet, vil 
komme på kasseapparatets skærm.
Vi arbejder på at kortholderens tele-
fonnummer vil kunne bruges som ad-
gangskort, hvis man er så uheldig at 
have glemt sit kort.

Ferniseringer eller andre større ar-
rangementer har der ikke været på 
Glasmuseet siden marts 2020. Ingen 
ved, hvornår Museet kan åbne igen, 
men vi ser frem til nye udstillinger og 
glasoplevelser.

Glashaven er i 2020 blevet tilført 
nye æbletræer. Disse træer giver 
den fl otte Glashave et mere markant 
udtryk, hvilket de fl ittige frivillige 
”gartnere” bestemt har fortjent.
Venneforeningen har bidraget med 
et tilskud på 5.000 kr. 

Glashytten skal fra denne sæson have 
nye brugere. Jean Thebault og Lou-
Alexandrine Le Jolivet (i daglig tale 
Jean og Lou) har desværre besluttet, 
at deres tid i Glashytten er slut efter 6 
gode år. De er rejst tilbage til Frankrig 
for at fortsætte deres arbejde der. Det 
bliver et stort savn, men vi sender 
alle vore bedste ønsker med dem.
Museet skal derfor have en ny hyt-
temester og assistent, og ledelsen er 
i kontakt med to fra England. Der 
arbejdes på opholds- og arbejdstilla-
delser, men Brexit har ikke gjort det 
nemmere. Vi glæder os til at møde 
de nye medarbejdere.

Kære venner. Bestyrelsen håber in-
derligt, at vaccinationer og fornuftig 
adfærd gør, at vi snart kommer igen-
nem epidemien, så vi kan få vores 
dagligdag og sociale liv tilbage. 

Med venlig hilsen 
Birgit Engsig

Kære Venner
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Marie Retpen og Begitte Lynge Andersen, 
abejdsbillede, Margueritruten.
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Tekst: Birgit Engsig

Glaskunstneren Tobias 
Sode modtager Finn 
Lynggaards Legat 2021

Tobias Sode har på baggrund af en 
ansøgning med visioner og vægt fået 
tildelt Finn Lynggaards Legat 2021 på 
20.000 kr. Foreningen Glassmuseets 
Venner bidrager hvert år til fondens 
arbejde ved at supplere fondens mid-
ler og derigennem muliggøre udde-
lingen af legatet.
Tobias ønsker at videreuddanne sig
i en Master Class med Dante 
Marioni, der vil foregå på North 
Lands Creative, Skotland. Her vil han 
bestræbe sig på at videreudvikle sine 
kompetencer indenfor venetianske 
glasteknikker fortolket i et nyt skan-
dinavisk formsprog.
Tobias er opvokset på Bornholm i en 
familie med stor interesse for glas-
kunst. Allerede som 17-årig begyndte 
han sin uddannelse på Glasskolan 
i Kosta, Sverige og fortsatte sin 
læring på forskellige glasværksteder 
i Norden.
Med stor målrettethed har han ar-
bejdet som assistent hos mange 

anerkendte glaskunstnere og har 
også været lærer på glaslinjen på 
Bornholms Højskole. Han er pt ansat 
på Baltic Sea Glass med ansvar for 
unikaproduktionen. Han har således 
en solid og bred teknisk baggrund og 
er parat til næste fase i sin udvikling.
Når man har udstået sin lærlingetid, 
er det kun naturligt, at man gerne 
vil tage det næste skridt hen imod at 
blive mester.
Netop sådan et skridt vil det være at 
deltage i en Master Class med Dante 
Marioni, for her får Tobias Sode en 
enestående mulighed for at arbejde 
koncentreret med de venetianske 
glasteknikker, som er en udfordring 
for selv de bedste. 
Det er passende at Tobias søger 
inspiration i den grå granit i 
Skotland og bringer den hjem 
til klippeøen i Østersøen. En 
inspiration til gavn for ham 
selv og dem han i fremtiden 
kommer til at påvirke, når 
han engang åbner sit eget 
glasværksted på Bornholm.

Stort tillykke til Tobias Sode 
med legatet.
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Hermed forhåndsorientering om General-
forsamlingen og Glaslotteriet. 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 bestyrelse og to suppleanter.
7 Valg af to revisorer og 1 suppleant.
8 Eventuelt, herunder Museets beretning samt  
 indlæg af legatmodtagerne fra 2019 og 2020.
9 Glaslotteriet.

Ad punkt 6 og 7: 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
· Lisbeth Lund (villig til genvalg)
· Preben Fisker (villig til genvalg)
· Annelise Krogh (ønsker ikke genvalg)

Følgende suppleanter er på valg: 
· Christina Hellevik (villig til genvalg)
· Suppleant nr. 2 skal nyvælges

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.

Foredrag: 
Modtageren af Finn Lynggaards Fonds legat 
i 2019 Morten Klitgaard og legatmodtageren 
i 2020 Jonas Noël Niedermann kommer begge 
og fortæller om deres oplevelser og virke.

Årets Glaslotteri: Årets samlede indkøb til 
glaslotteriet vil være udstillet.

2021 GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
???????????????? KL. 13.00
i Sognegården i Ebeltoft,

Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft
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Tekst: Lone Willadsen

Glæden ved 
mine glas
Meget af glæden ved det glas vi 
efterhånden har i vores hjem, er 
glæden ved minderne forbundet 
med glasset. Det behøver ikke være 
store betydende værker af aner-
kendte kunstnere, små sjove ting 
fundet på rejser i udlandet har også 
fundet vej til reolerne hos os. Hertil 
kommer glæden ved den kunstne-
risk udfoldelse og det gode hånd-
værk.

Vores interesse for glas går tilbage til 
midten af 1980’erne, hvor Carsten 
fik job ved Ebeltoft Kommunes tek-
niske forvaltning, og dermed fik en 
nær kollega – Frits – som var enga-

geret i etableringen af Glasmuseet 
i Ebeltoft. Så medlemskabet af 
Venneforeningen fulgte ligesom 
med jobbet.

Hvis jeg skal fremhæve nogle af 
vores glas, vil jeg starte med de 
første 2 vinglas, vi fik. De stammer 



5

fra Norge og er en forsinket bryl-
lupsgave, vi fik af Frits og hans kone 
Else, da vi besøgte dem tilbage i 
slutningen af 1980’erne. Glassene 
er blæst af Elses datter. De betyder 
meget for os, da Frits jo er årsagen 
til, at vi i dag har interessen for glas.
Kjell Engmans Engel fandt vi i de 
mørke gange dybt nede i grund-
fjeldet ude ved Stenungsund 
vest for Göteborg. Sammen med 
Glasmuseets Venner overværede vi 

i september 2013 ferniseringen af 
Engmans udstilling Angels City. Kjell 
Engman viste selv rundt i udstillin-
gen, som var arrangeret i de mørke 
gange. Det gav en fantastisk ople-
velse af glas, mørke, lys og lyd. 

Af de mindre glas vi har, bringer 
især de 2 små frøer og dovendyret 
fra Costa Rica minderne frem. På 
en gåtur i Monteverde opdagede vi 
pludselig et lille værksted/butik, hvor 

en glaskunstner sad og lavede de 
fineste små dyr. Selvfølgelig måtte vi 
eje disse små kreationer, for vi havde 
jo lige få dage tidligere set både 
frøerne og dovendyret live i naturen. 

Vores seneste erhvervelse overvære-
de vi selv skabelsen af, da vi sammen 
med Glasmuseets Venner besøgte 
Leif Vange i Lønstrup. Som altid var 
det fascinerende at opleve skabelse 
af et stort krævende værk, så at sige 
se dansen med det varme glas. 

Som I kan se, er vores glæde ved 
glasset mangeartet. Men et er sik-
kert, vi glædes hver dag, når vi ser 
os rundt i stuerne, eller jeg tager et 
af mine glassmykker på. 
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Margueritruten - et ægte 
menneske har flere rum 
Marie Retpen og Begitte Lynge Andersen

Konceptet og udstillingens værker er 
blevet til i et tæt samarbejde mellem 
Marie Retpen, kunstner og formgiver 
med speciale i glas, og Begitte Lynge 
Andersen, der er uddannet inden-
for tekstil og interaktivt design. Med 
’Margueritruten - et ægte menneske 
har flere rum’ har de ønsket at skabe 
en oplevelse, en fortælling, bestå-
ende af en serie installationer, hvori 
glas indgår i samspil med en række 
andre materialer og udtryk. 

De fleste kender Margueritruten som 
én af de smukkeste og mest natur-
skønne ruter i Danmark, opkaldt efter 
Dronningens yndlingsblomst. I Marie 
Retpens og Begitte Lynge Andersens 
fortolkning vil oplevelsen selvsagt 
være meget anderledes og noget 
mere alsidig. Her fører ruten gennem 
grænselandet mellem det offentlige 
rum og den private sfære fortalt gen-
nem kropslige referencer og en række 
rum, der er udformet som poetiske, 
sanselige og tankevækkende instal-
lationer. 

”Hvert rum repræsenterer forskellige 
lag, vi som mennesker kan indehol-
de: Der er rum, vi med glæde viser 
frem, dem ingen normalt får at se 
og dem, hvor vi viser mere, end folk 
måske har lyst til at se,” fortæller 
kunstnerne. ”Overordnet for disse 
rum er en grænse mellem det offent-

lige og det private rum, et indre og et 
ydre liv og det grænseoverskridende, 
der kan ligge i også at fremvise det 
umiddelbart mindre skønne.” 

Udstillingens rum indeholder forskel-
ligartede narrativer og udtryk - fra 
forgyldte medaljer, som en hyldest 
til kroppens ydre, til et blik ind i den 
private sfære, hvor de besøgende 
træder helt ind under huden! Hvert 
rum skal ses som ét værk, og titlerne 
består af piktogrammer, som man 
vil kunne møde, hvis man følger 
Margueritruten.

Marie Retpen og Begitte Lynge Andersen. 
Foto: Ard Jongsma.

Detalje, 
Margueritruten, 

2020-2021.

Udstillingskonceptet ’The Study’

Under konceptet ’The Study’ 

har yngre kunstnere såvel som 

etablerede kunstnere, der ønsker 

at eksperimentere og afprøve nye 

formater og idéer, siden 2008 

kunnet søge om at vise resultatet 

af en sådan proces i en såkaldt 

Studyudstilling på Glasmuseet 

Ebeltoft. 

Se www.glasmuseet.dk

På Glasmuseet Ebeltoft skulle 2021 være begyndt med åbningen af en ny Study-
udstilling den 16. januar. Udviklingen i COVID-19-pandemien har imidlertid 
endnu en gang sat museets planer på stand by, og udstillingen er i skrivende stund 
udsat. I håbet om, at vi får mulighed for at genåbne museet inden længe og vise 
jer udstillingen, introduceres I hermed for kunstnerne og tankerne bag ’Marguerit-’Marguerit-
ruten - et ægte menneske har fl ere rum’.ruten - et ægte menneske har fl ere rum’.
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Samskabelse og dialog
Udstillingens fortællinger og udtryk 
er skabt i tæt dialog mellem Begitte 
Lynge Andersen og Marie Retpen. 
Med hvert sit faglige ståsted anspo-
rer og inspirerer de hinanden gen-
nem en præsentation af fagenes 
tekniske, såvel som æstetiske, mulig-
heder og greb, og alle værkerne er 
en direkte samskabelse mellem de 
to. De to kunstnere arbejder pri-
mært i blæst, forsølvet og sandblæst 
glas, tekstil og tilhørende teknikker 
såsom hækling, strik, syning samt 
serigrafiske trykteknikker på bl.a. 
silke, uld og plexiglas. Som en del 
af udstillingsoplevelsen har musi-
kerne Maren Hallberg Larsen og 
Jørgen Dickmeiss skabt et musikalsk 
værk i flere lag, der ændrer karakter 
afhængig af rummenes fortælling. 

Udstillingen indgår i Glasmuseets 
udstillingskoncept ’The Study’, der 
giver yngre såvel som etablerede 
kunstnere mulighed for at ekspe-

rimentere og afprøve nye idéer og 
vise dem for et større publikum.

MARIE RETPEN er født 1978 i Århus 
og bor i Odense. Hun er uddannet
kunstner og formgiver med speciale
i glas fra bl.a. Kosta Glasskola, Sveri-
ge, 2003, og Royal College of Art, 
London, 2008. 
Maries arbejde spænder fra unikke 
dagligdags genstande til skulptu-
relle installationer i blæst glas kom-
bineret med understøttende mate-
rialer eller ’ready mades’. Skabelse 
af visuelle, sanselige illusioner og 
’hverdagspoesien’ er gennemgå-
ende tematikker, og som oftest kan 
hendes værker opleves på både et 
sanseligt og refleksivt plan. Marie 
Retpen har modtaget en lang række 
priser og legater fra bl.a. Statens 
Kunstfond, og hun er repræsenteret 
i internationale samlinger på The 
Design Center Ishikawa (Japan) og 
Museum of American Glass (USA)
samt Glasmuseet Ebeltoft, Hempel

Glasmuseum og Kunsthal Charlot-
tenborg (Danmark). 

BEGITTE LYNGE ANDERSEN er født 
1969 i Australien og opvokset i Thy. 
Hun er uddannet fra linjen for Tekstil 
Formgivning, institut for Unika, på 
Designskolen Kolding i 1996, samt 
linjen for Interaktivt Design, Institut 
for Visuel Kommunikation samme 
sted i 2000. Begittes værker kred-
ser om de fortællinger, der lige 
netop omgiver hende; det praktiske, 
presserende, de stiltiende hverdags-
lige nødvendigheder og gentagel-
serne. Metoderne er ofte den tryk-
te, serigrafiske proces i kombina-
tion med atypiske teknikker og nøje 
udvalgte materialer. Begitte Lynge 
Andersen har bl.a. udstillet på de 
censurerede udstillinger; Kunsthal 
Charlottenborg, Kunsthal Aarhus, 
Nordkraft og Tistrup, samt i USA, 
Tyskland, Japan og Frankrig.

MARGUERITRUTEN – ET ÆGTE 

MENNESKE HAR FLERE RUM 

vises i april og maj 2021. 

Dog tages forbehold for 

ændringer i overensstemmelse 

med gældende 

COVID-19-restriktioner.

Fotos: Detaljer og arbejdsbilleder, Margueritruten, 2020-2021.

www.marieretpen.com

www.begittelyngeandersen.dk

Udstillingen er venligst støtte af: Statens Kunstfond | Nationalbankens Jubilæumsfond | Arne V. Schlechs Fond | Beckettfonden
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Tekst: Jan Kock

En ny bog: 
Studioglas i 
förändring

Rigtigt mange af foreningens 
medlemmer har givetvis besøgt 
Smålands Museum, eller som det 
hedder i dag Kulturparken Småland, 
der rummer Sveriges Glasmuseum 
med sin rige og alsidige udstilling 
af svensk glas gennem århundreder. 
De seneste godt 50 år er fænome-
net studioglas også blevet et nyt 
og vægtigt indslag i den svenske 

Af Gunnel Holmér
Växjö, Sverige 2020 

glasverden. Pioneren i landet var 
Åsa Brandt, der efter at have besøgt 
hytter i udlandet, startede sit eget 
værksted med en selvbygget ovn i 
Torshälla uden for Eskiltuna. Efter 
en meget langsom start er der i dag 
en frodig og alsidig studioglasverden 
med op imod 100 aktive inden for 
disciplinen. I år 2000 etablerede 
man en forening for udøvende glas-
kunstnere, der ikke arbejdede i regi 
af de store glashytter. Denne afstand 
til de store værker er historisk betin-
get og nye medlemmer skulle anbe-
fales af mindst to medlemmer for at 
blive optaget. Navnet på foreningen 
er Glasakademin, se www.glasaka-
demin.se 
Et af foreningens mål var at etablere 
et museum for svensk studioglas. 

Det lykkedes i 2008, da Smålands 
Museum for alvor åbnede sine døre 
for denne nye verden. Værker af 
omkring 70 kunstnere blev udvalgt 
og opstillet i kronologisk orden.

Åsa Brandt. Skulptur: ”Jag följer inte med 
till månen”, 1968. Højde 20 cm.

Ulla Forsell. ”Skålen skål”, 1978. Højde 23 cm.

John Bennett. Vas: “Night and Day Seaform”, 
2007. Højde 30,3 cm.
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På den måde er det nu en stor 
og alsidig samling, det ikke ville 
have været muligt at etablere, uden 
at kunstnerne havde stillet deres 
arbejder til rådighed uden veder-
lag. Grundet foreningens love rum-
mer samlingen dog ikke værker af 
nogle af Sveriges mest martkante 
glaskunstnere.
Antikvarie Gunnel Holmér har nu 
skrevet et fyldigt katalog på 256 
sider om samlingen. Gennemgangen 
er gjort kronologisk og hver enkelt 
kunstner er portrætteret med en kort 
beskrivelse af deres kunstneriske vir-
ke og udvikling. Der ligger et større 
research arbejde bag, for at kunne 
give de mange data, der fremlægges, 
og disse er suppleret med interviews 
med mere end 20 af glaskunstnerne. 
Holmér giver også en mere generel 
oversigt over, hvorledes studioglas-

set har udviklet sig gennem årene i 
Sverige og de mange internationale 
kontakter og impulser, der har været 
med til at præge den. Således næv-
nes den række af ”Nordiskt Glas” 
udstillinger, der er blevet afholdt på 
skift mellem de nordiske lande. En 
af initiativtagerne til den første af 
disse udstillinger i 1978 var såmænd 
vores egen Finn Lynggaard. Værket 
er på mange måder en nøgle til den 
svenske studioglasverden.
Bogen er illustreret med mange 
intensive foto taget af fotograf Jörgen 
Ludwigsson. 

Bogen kan bestilles på: Kulturparken 
Småland, Södra Järnvägsgatan 2, S 
352 29 Växjö, Sverige. 
E-mail: information@kulturparken-
smaland.se eller på telefon: +46 470 
7042 00. Pris 249 SEK plus porto. 

Ann Wärff (kunstner), Wilke Adolfsson (glasmager). Fad, 1979. Diameter 47,5 cm.

Björn Stern. Objekt: “Relic/Fetish VIII”, 1989-90. 
Højde 30 cm.
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Tekst og foto: Hans Ringmacher, frivillig på 13. år

Frivillig på Glasmuseet 
- kunne du tænke dig at være med?

Umiddelbart minder Glasmuseet 
Ebeltoft ikke om alle andre muse-
er. Og man kan heller ikke for-
nemme meget af det, der foregår 
bagom udstillingerne og alle de fine 
værker fra ind- og udland. Der er 
ikke noget støvet eller gammeldags 
museum over Glasmuseet Ebeltoft. 
Tværtimod, så handler museet om 
moderne glas, og de færreste værker 
er mere end halvtreds år gamle, og 
støvet når aldrig at lægge sig.

En af forudsætningerne for at Glas-
museet kan fungere, er en masse 
frivillige hænder, der gør et fanta-
stisk arbejde, og løbende giver lidt 
af deres fritid til museets – og især 
museets gæsters bedste. For eksem-
pel når du som gæst kommer inden 
for Glasmuseets døre, vil du opleve 
at blive taget godt imod af en venlig 
person, der byder dig velkommen og 
fortæller lidt om, hvad du aktuelt kan 
se i huset, og hvad der særligt måtte 
foregå denne dag. Efter besøget er 
det måske den samme, der siger 
farvel og på gensyn. Typisk tager de, 
der passer reception og butik en halv 
dag ad gangen – en gang eller to om 
ugen.

Annette Bjerre fortæller:
Jeg startede som frivillig på Glas-
museet for 4 år siden og glæder mig 
stadig hver uge til min faste vagt på 
torsdagsholdet i receptionen sammen 
med Lene Lindholst.
Vores vagt starter sædvanligvis med,
at vi tænder lys overalt, gør kasse-
apparaterne klar og starter info- og 
videoskærme op. Herefter samles vi 
med den faste stab til hyggelig mor-
genkaffe, hvor vi bliver briefet om, 
hvad der er på programmet i løbet 
af dagen. Herefter hejses flagene ved 
indgangen, og så er vi klar til at åbne 
kl. 10. I receptionen og butikken er 
vi tre frivillige på vagt ad gangen, 2 i 
receptionen og 1 i butikken. Vi bliver 
afløst ved frokosttid af et nyt hold, så 
hen over en uge kommer der rigtig 
mange ind og tager en tørn. Vi er 
mellem 35 og 40 frivillige i reception 
og butik, og i sommertiden, hvor alle 
jo også gerne vil holde lidt ferie, kan 
det knibe lidt med at få vagtplanen til 
at hænge sammen.

Glasmuseet er en selvejende insti-
tution, hvis drift er baseret på entre 
fra publikum, donationer fra fonde 
og andre og fra salg af glaskunst og 

relaterede kvalitetsvarer. Derfor er 
salget fra Glasmuseets butik meget 
vigtig som indtægtskilde og bidrager 
samtidig til, at gæsterne, udover den 
gode oplevelse, også får et varigt 
minde med hjem. Også her er det 
frivillige, der betjener gæsterne.

Det handler om formidling og 
den gode publikumsoplevelse
Hen over året kører mange publi-
kumsaktiviteter lige fra guidede rund-
visninger til aktiviteter i ferieperio-
derne, hvor især børn arbejder med 
glas. Ved støbning af glas i sandforme 
hjælper en god håndfuld frivillige på 
skift børn og voksne med at lave f.eks. 
en afstøbning af deres egen hånd.
Museets skoletjeneste modtager også 
børnehavebørn og skolebørn, hvor 
børneguiderne viser rundt og giver 
opgaver på en spændende og læren-
de måde. Et par af de frivillige er 
garvede børneguider, men vi kunne 
sagtens bruge flere, der godt kan lide 
at arbejde med børn. Glasmuseet til-
byder naturligvis også guidede rund-
visninger til selskaber og firmaer.
Noget af det, der er med til at gøre 
Glasmuseet til noget særligt, er vores 

Annette Bjerre passer blandt andet reception 
og butik.
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flotte udstillinger, der skifter flere 
gange årligt. Der er altså altid noget 
nyt at se for publikum. Normalt har 
vi to store udstillinger om året af seks 
måneders varighed og samtidig flere 
mindre udstillinger, der typisk løber 
over tre måneder. Ved hvert udstil-
lingsskift ligger der et stort arbejde 
i at nedtage den gamle udstilling 
og opbygge en ny. Vi er et hold på 
7-9 frivillige, der tager ned, pakker 
og afsender kunstværkerne til deres 
ejere. Når det er gjort, skal der 
males, og stilles op igen. Podierne 
bliver hentet på museets fjernlager, 
hvorefter de bliver malet. De nye 
værker skal pakkes ud, tjekkes og 
anbringes på rette sted, hvor der 
også skal opklæbes tekster. Der er 
normalt en uges tid til nedtagning og 
endnu en uge til opsætning af den 
nye udstilling, så der er god gang i 
hænder og værktøj. Alle, der kan 
hjælpe med at flytte tingene, male 
og hænge værker op, er i gang. Det 
er spændende og lærerigt at arbejde 
sammen med kunstnerne i den uges 
tid, opsætningen varer.

Glasmuseets have er et kapitel for 
sig. Den bliver plejet og udviklet af 
2–3 frivillige med særlig interesse 
herfor og er løbende blevet tilpas-
set til at spille sammen med det, 
der foregår på museet. Publikum er 
glade for haven, hvor de både kan 
tage en pause og spise medbragt 
mad. Mange haveinteresserede stu-
derer væksterne og Grethe Hale, der 
er den, der har styr på haven, fortæl-
ler, at mange gæster gerne vil høre 
om bede og planter og i det hele 
taget få sig en god havesnak, inden 
de igen fokuserer på glaskunsten. 
Haven holder ikke sig selv. Der skal 
løbende luges, omplantes, kantes af 
og slås græs.

Engagement og god stemning
Der er ingen tvivl om at den gode 
stemning, der er på Glasmuseet, 
er en væsentlig drivkraft for både 
ansatte og frivillige, hvoraf mange 
har været med i mange år. Tonen er 
god, fortæller Annette, og vi hygger 
os også, når her er travlt. Der er stille 
dage i vinterhalvåret med god tid, 
medens sommersæsonen og især 
ferieperioder kan være ganske travle. 
Så sker der virkelig noget, og det er 
dejligt, når man går hjem med følel-
sen af virkelig at gøre gavn. Det giver 
også fin energi, når publikum gang 
på gang på vej ud fortæller, hvilken 
god oplevelse besøget har været. 
Det at arbejde og opleve sammen 
knytter også folk sammen, og det 

frivillige arbejde på Glasmuseet har 
været rammen for mange nye ven-
skaber. En gang om året tager alle 
ansatte og frivillige på en studietur, 
gerne til en anden kulturinstitution, 
ligesom vi holder en hyggelig jule-
komsammen.

De frivillige er typisk mennesker 
med et overstået arbejdsliv, men 
med overskud og lyst til noget mere. 
De allerfleste, der stikker snuden 
ind for at mærke, hvordan det er at 
være frivillig her, bliver hængende. 
Vi har endda frivillige, der efter 
at være flyttet fra området, holder 
fast i deres engagement og jævnligt 
kommer tilbage fra København eller 
Aarhus for stadig at give en hånd 
med.

Vi er mange frivillige og kan alligevel 
godt bruge flere kolleger. Det ”grå 
guld” holder jo ikke evigt, og der er 
naturligvis løbende nogle af de frivil-
lige, der takker af efter at have gjort 
en god og værdsat indsats. Derfor 
har vi altid døren åben og brug for 
nye personer med mod på og lyst til 
at prøve noget nyt – og ikke mindst 
til at være med i de frivilliges fælles-
skab. Du skulle prøve det!

Er du interesseret eller bare nysger-
rig, skal du blot kontakte Glasmuse-
et, så viser vi gerne frem og fortæller 
nærmere - når coronarestriktionerne 
er overstået. Velkommen!



12

Nede ved havnen i Roskilde, tæt ved 
hvor vikingeskibene er udstillede, 
ligger en markant industribygning 
opført i 1894. Stedet husede byens 
engang moderne gasværk. I dag er 
stedet forvandlet til et levende sted 
for kunst. Her har Skak Snitker med 
stor æstetisk sans indrettet sit kom-
binerede værksted, galleri og butik, 
der bærer navnet Glasgalleriet.

Tekst: Jan Kock

Musikalsk glas - Skak Snitker

Her findes et alsidigt og varieret 
udvalg af, hvad der er udviklet gen-
nem årene. Skak anvender de fleste 
af de almindelige glasmagerteknik-
ker til at fremstille sine glas, men 
derudover har han gennem årene 
udviklet en række egne teknikker, 
der gør, at han klart skiller sig ud 

fra mange af de andre glasfolk. En 
af hans egne teknikker er gjort i det, 
han kalder ”nap” teknik. Her pustes 
først et tilpas stort emne til fx en 
vase. Emnet køles noget af, mens 
det sidder på piben. Derpå anfanges 
et nyt, kraftigt lag glas. Herpå kan 
der så strøs eller sigtes glaspulver 
i farver efter ønske. Desuden kan 
det kraftige glasemne modelleres 
eller ”nappes” med en tang, som 
Skak selv har fremstillet til formålet. 

Galleri, værksted og butik. Glasgalleriet i det forhenværende gas-
værk i Roskilde.

Skak Snitker - en garvet glasmand.

Hvid strakt vase, 55x40 cm. 1996.

Skovlysninger, 22x25 cm. 1980.
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Slutresultatet er et værk i voldsom-
me former og i rige farver, der kan 
spille i mange toner. 
En anden teknik er benævnt ”klippe-
klistre”, hvor elementer udformes og 
sættes sammen ofte under anven-
delse af fraklip og itugåede dele fra 
tidligere arbejder.

Skak er en af pionererne inden 
for dansk studioglas. Sammen med 

kollegaerne Per-René Larsen (i dag 
Fanefjord Glas) og Niels Chr. Olesen 
(i dag Skagen) byggede han i 1976 
en glasovn i haven til Snoldelevgård 
syd for Roskilde. Her gik Skak og 
Per så i gang med at blæse glas, der 
blev solgt under navnet Snoldelev 
Glas. Da det blev efterår, flyttede 
de dog ovnen ind i den ledige grise-
stald på gården. År senere gik de to 
hver til sit. Skak arbejdede en noget 
turbulent periode på Christiania 
Glaspusteri. Fra 1987 er han tilbage 
i Roskilde og indtager byens gamle 
gasværk, hvor han er i dag. Nu gled 
navnet Snoldelev Glasbrug ud og 
ind kom navnet Glasgalleriet. I 44 
år har Skak således været aktiv glas-
kunstner. I anledning af sit 40-års 

Skak Snitker
Glasgalleriet · Sankt Ibs Vej 12

4000 Roskilde · Tlf. 4635 6536

www.glasgalleriet.dk

Mail: glasgalleriet@mail.dk 

Aktuelle åbningstider er på hjemmesiden

”Skønvirke”-napskål, 22x19 cm. 2005.

Linseformet optikfad, 48x23 cm. 2002.

jubilæum blev der udgivet en bog 
om hans virksomme liv. Titlen er: 
”Fyrre år ved glasovnenes lys – med 
solen i ryggen”. Den kan købes på 
Skaks hjemmeside til en pris af 135 
kroner plus forsendelse.

Klippe-klistre fad, 50x30 cm. 2014.

Optikfad, 50x10 cm. 2016.

Pærekaraffel og tilhørende glas. Modellen er fra tiden 
på Snoldelev Glasbrug, men fremstilles stadig.



and almost 100 studio glass artists are now 
active in in Sweden. Glasakademin, an asso-
ciation for independent glassmakers founded 
in 2000, established a collection of Swedish 
studio glass with work by about 70 artists. It 
has been housed at Smalands Museum since 
2008.
Gunnel Holmér has prepared a 256-page 
catalogue of this collection, with portraits of 
all the artists, descriptions of their work, and 
interviews with more than 20 of them. Holmér 
gives an overview of developments and exter-
nal infl uences on Swedish glass, and mentions 
the Nordic Glass exhibitions held in the Nor-
dic countries in turn, where Finn Lynggaard 
was one of the driving forces behind the fi rst, 
in 1978. The book is illustrated with photos by 
Jörgen Ludwigsson, and can be ordered from 
Kulturparken Samlandic.

Page 10 Volunteering at the Glasmuseum
Hans Ringmacher fi nds there is nothing old or 
dusty about Ebeltoft Glasmuseum of modern 
glass, but it could not exist without volunteers 
like himself. Annette Bjerre says she looks for-
ward to her regular half-day a week, when she 
is one of 35-40 volunteers who welcome visi-
tors in the reception and man the shop. Ticket 
sales and the shop are important sources of 
income for the museum. Volunteers also act 
as guides and assist with the many different 
activities. There are some seasoned children’s 
guides too, but more volunteers are always 
welcome.

Page 12 Musical glass – Skak Snitker
Skak Snitker has a combined workshop, gallery 
and shop in the former Roskilde gasworks, with 
a varied selection of his work down the years. 
He uses most of the usual glassmaking tech-
niques, and some of his own. For large items 
such as vases with layers of colour between 
gathered layers, he may use a ‘pinch’ (nap) 
technique of modelling with tongs. In ‘cut and 
paste’, elements are formed and assembled, 
possibly using leftovers or broken pieces from 
earlier work. 
Working with Per René Larsen and Niels Chris-
tian Olesen, Skak Snitker was one of the pio-
neers of Danish studio glass. In 1976 they built 
an oven in the garden at Snoldelevgaard south 
of Roskilde, moving into the former pig stall 
in the autumn. They later split up, and Skak 
Snitker worked for a time at Christiania Glas-
pusteri. He came to the gasworks in Roskilde 
in 1987. A book was published to celebrate his 
40-year jubilee, which can be ordered from his 
website.

Page 2 Birgit Engsig, the Chairman, writes:
She hopes members can accept the cancella-
tion of the annual general meeting planned for 
13 March because of Covid-19 restrictions. A 
new date will be announced in Glasposten, on 
the website and by mail as soon as a meeting 
can be held safely.
Tours planned for 2020 were all cancelled, but 
please be patient! Although the future is uncer-
tain, tours will start again.
The Glasmuseum has invested in a new sales 
management system to make work easier for 
volunteers and employees, which requires new 
membership cards. They will be sent with Glas-
posten 2 or 3, and until then the present cards 
will remain valid. The museum is completely 
closed again, and it is not known when it can 
reopen, but we can look forward to new exhibi-
tions and activities with glass.
New apple trees have been planted in the 
garden, and a new foreman and assistant are 
needed in the glass workshop. Jean Thebault 
and Lou-Alexandrine Le Jolivet are returning to 
France after six years, and the Committee wish-
es them well. The management has contacted 
two British candidates, although efforts to ar-
range work and residence permits are compli-
cated by Brexit.
Its opening hours, when permitted, can be seen 
on the website, and the Committee hopes nor-
mal life can soon start again after the pandemic.

Page 3  Tobias Sode receives Finn 
 Lynggaard’s Award 2021
Finn Lynggaard’s Award, supported by the 
Friends of the Glasmuseum, was won by To-
bias Sode, who hopes to join a Master Class 
with Dante Marioni at North Lands Creative in 
Scotland. Tobias Sode plans to concentrate on 
Venetian glass techniques, which are a chal-
lenge to the most skilful. 
He grew up on Bornholm in a family interested 
in glass, and trained at the Glasskolan at Ko-
sta in Sweden, then as an apprentice in various 
glass workshops and with recognised artists. He 
has taught at Bornholm Folk High School, and 
is at present employed at Baltic Sea Glass, in 
charge of unica production. He looks forward 
to bringing new skills back to Bornholm, and 
eventually to opening his own glass workshop. 

Page 4 The pleasures of collecting glass
Lone Willadsen fi nds that much of the enjoy-
ment from the glass in her home comes from 
memories it brings back. The pieces are not all 

major works by recognised artists. Small, amus-
ing pieces with artistic expression and good 
craftsmanship are equally enjoyable. Lone and 
Carsten Willadsen’s interest in glass started 
with a job in Ebeltoft, and a colleague who in-
troduced them to the Glasmuseum. Their fi rst 
two wineglasses came from Norway, blown 
by a friend’s daughter. Kjell Engman’s angel 
is a reminder of the opening of his exhibition, 
Angels’ City, near Göteborg. Two small frogs 
and a sloth were bought in a workshop in Costa 
Rica, a few days after the couple had seen the 
animals live in the wild. The latest acquisition 
is a vase, made as they watched by Leif Vange 
in Lønstrup. Besides the glass in her home, 
Lone enjoys wearing her glass jewellery.

Page 6 The Study – Marie Retpen and 
 Begitte Lynge Andersen
Artist and designer Marie Retpen from Denmark 
specialises in glass, while Australian-Danish 
Begitte Lynge Andersen trained in textiles and 
interactive design. Their exhibition, The Mar-
guerite route: a real person has many rooms’ is 
a narrative in a series of installations. It explores 
the transition between public and private, or 
inner and outer life, in different rooms: those 
we like to show, those not normally seen, and 
some where we may show more than people 
want to see. The room titles are pictograms, 
seen along the Danish Marguerite Route for 
tourists.
The installations are a dialogue, where the art-
ists stimulate and inspire each other. Jørgen 
Dickmeiss has composed music that changes 
according to the narrative in each room.
Marie Retpen trained at Kosta Glasskolan 
and the Royal College of Art in London. Her 
work in blown glass with other materials often 
expresses ‘poetry from daily life’. She has re-
ceived a number of awards and is represented 
in collections in Japan and the USA as well as 
at Glasmuseet Ebeltoft, Hempel Glasmuseum 
and Kunsthal Charlottenborg.
Begitte Lynge Andersen trained at the Kolding 
School of Design. Her work focuses on her sur-
roundings, everyday necessities and repetitions, 
often combining print processes and atypical 
techniques. She has exhibited at judged exhibi-
tions in Denmark, and in the USA, Germany, 
Japan and France.

Page 8 Studio Glass in Transition
Many friends of the Glasmuseum will have 
seen the exhibition of Swedish glass through 
the centuries at Smålands Museum/Kulturpark-
en Småland. Studio glass appeared in Sweden, 
pioneered by Åsa Brandt, some 50 years ago, 

Text by Christine Andersen 

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

Grundet den aktuelle COVID-19-situation 
og museets aktuelle nedlukning henvises 
til museets hjemmeside, hvor aktiviteter 
og udstillinger opdateres løbende.

AKTIVITETER

WALKING IN THE VOID
Philip Baldwin & Monica Guggisberg.
12. juni 2020 - 30. maj 2021

NYT I SAMLINGEN
Værker tilgået samlingen indenfor 
de seneste fi re år. 
27. maj 2020 - 30. maj 2021

MARGUERITRUTEN - ET ÆGTE 
MENNESKE HAR FLERE RUM
Study-udstilling med Marie Retpen 
og Begitte Lynge Andersen.
29. marts - 30. maj 2021

MAESTRO
Soloudstilling med Lino Tagliapietra
12. juni - januar 2022

UDSTILLINGER

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

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

02.01-26.03: 10-16 ONS-SØN* 
27.03-25.06: 10-16 ALLE DAGE 
26.06-29.08: 10-17 ALLE DAGE 
30.08-31.10:  10-16 ALLE DAGE 
01.11 -30.12: 10-16 ONS-SØN*

*Åben alle dage i uge 7. Lukket 24. 25., 
26. og 31. december samt 1. januar.


