
Nr. 4 ˙ November 2008
GLASPOSTEN



tagelse ved afhentning ved færge, bistand 

til indkvartering m.v. Se nærmere på fore-

ningens hjemmeside for endeligt program 

eller kontakt foreningens sekretær. For del-

tagelse i Vinfestival se mere information:

www.ebeltoft-vinfestival.dk

Som tidligere meddelt vil kommende års 

store glastur mest sandsynligt gå til Hol-

land-Belgien i efteråret 2009. Herudover 

har vennerne i Østgruppen lagt op til fl ere 

spændende udfl ugter, foredrag og arrange-

menter. Følg med på hjemmesiden eller 

annoncering i ”Glasposten.

Partnerskabsaftaler

Som tidligere meddelt vil venneforeningen 

igangsætte partnerskabsaftaler/kontakter 

med gallerier, kunstmuseer, udøvende 

glaskunstnere, andre venneforeninger i 

ind- og udland, med henblik på at skabe 

gode relationer, udveksle nyheder, skabe 

grundlag for besøg og ”markedsføring” af 

partnerne gensidigt. Disse informationer 

og muligheder skulle gerne blive til gavn 

for medlemmerne, og der vil da også ske 

en udvidelse af informationer og linkmulig-

heder på vores hjemmeside, ligesom part-

nerskabsaftalerne gerne skulle give fl ere 

muligheder for at tilbyde udfl ugter/arrange-

menter i kommende år. 

Et mål for 2009 vil være 

etablering af en 30-40 

aftaler.

Med venlig hilsen

Mogens Kaalbye
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Mod et nyt spændende år med glas

Året 2008 blev det år, hvor Vennefore-

ningen tog hul på at realisere nogle af de 

mange nye tiltag, der har været beskrevet i 

foreningens ”Perspektivplan”, og som Ge-

neralforsamlingen nikkede god for i be-

gyndelse af dette år. 

Det har primært været en række praktiske 

og fysiske nye tiltag fra ny hjemmeside, 

elektroniske medlemskort over informa-

tionsskab på museet til udgivelse af ny 

udgave af ”Glasruten” og design af logo for 

foreningen. En række nye arrangements-

tiltag er der dog også blevet plads til i 

forbindelse med museets aftenåbent, - den 

1. onsdag i måneden. Fine arrangementer, 

men med varierende tilslutning. År 2009 

vil helt anderledes lægge op til nye tiltag 

på det arrangementsmæssige og informa-

tive område. Det vil denne leder ”løfte lidt 

af sløret” for:

Arrangementer i 2009

I det kommende år vil ovennævnte ons-

dagsarrangementer blive afl øst af nogle 

mere sammenhængende arrangementer 

omkring weekends, - i første omgang i 

Ebeltoft. Der er planlagt 2-3 weekend-ar-

rangementer. Den første weekend bliver i 

forbindelse med Generalforsamlingen den 

7. marts 2009.

I samme weekend er der Vinfestival i Ebel-

toft med mulighed for at deltage i vinsmag-

ning og temamiddage fredag og lørdag 

samt en glasevent og rundvisning m.v. på 

museet om søndagen. Bestyrelsen og lokale 

venner vil gerne bidrage til at billiggøre del-

Da næste nummer af ”Glasposten” først 

vil udkomme ca. 1. marts, vil denne ind-

kaldelse være den vedtægtsbestemte og 

eneste indkaldelse til årets generalfor-

samling og glaslotteri.

Lørdag den 7. marts 2009 
kl. 10.30 

på Sognegården i Ebeltoft

Generalforsamlingens dagsorden

· Valg af dirigent

· Bestyrelsens beretning for det 

 forløbne år og planer for kommende

· Regnskab og budget

· Fastsættelse af kontingent

· Indkomne forslag

· Valg af bestyrelse og suppleanter

· Valg af 2 revisorer og 1 suppleant

· Eventuelt

· Årets glaslotteri afvikles

Følgende bestyrelsesmedlemmer 

er på valg

Mogens Kaalbye

Ole Thuge (villig til genvalg)

Ned Cantrell (villig til genvalg)

Forslag

Bestyrelsen vil fremsætte forslag  til ved-

tægtsændring om fornyelse og tydeliggø-

relse af foreningens formål og aktiviteter. 

Andre forslag skal være formanden i 

hænde senest 7 dage før generalforsam-

lingen. 

Generalforsamling
2009
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Forside: ”Tandem Fire”, 2008 
af Katherine Rutecki
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En magisk rejse til glassets univers

Efter de sidste kom ombord i 
Kastrup, kunne en bus med næsten 
40 forventningsfulde venner af glas-
museet suse over havet ad Øre-
sundsbroens bløde bue mod det 
skånske og nyde resten af septem-
bers solrige eftermiddag. Turen gik 
gennem et agerland, som har beva-
ret sin oprindelige struktur. Et utal 
af halmballer og nypløjede marker 
vidnede om, at nu var vi i Skåne, 
Sveriges spisekammer. Her produ-
ceres der den samme mængde korn 
som i hele resten af landet. Skånes 
historie var dansk frem til 1658.
Man kan stadigvæk se mange spor 
af danskheden bl.a. i form af beva-
rede firlængede bindingsværksgårde 
og middelalderkirkerne. Den store 
bygmester Christian IV anlagde byen 
Kristianstad, og han fik da også sat 
sit præg på Åhus. Kong Christian 
forblev dog ved sin høje mast, og vi 
blev rystet godt sammen den aften 
på Kastanjelund Kro. 

Smagsprøver på glas og de 
kulinariske specialiteter
Det østligt beliggende Åhus var i 
middelalderen en handelsplads, hvor 
man bl.a. fremstillede glasperler fra 

Glasmuseets venners tur i det sydsvenske og omkring på Bornholm

italiensk terrazzo mosaik. Da den 
blev udsat for svensk plyndringstogt, 
blev dens privilegier inddraget til 
fordel for en ny by Kristianstad - den 
første by i Norden, der er anlagt 
efter renæssancens ideal med regel-
rette gader, med volde og bastioner. 

På vejen til Studio Glashyttan i 
Åhus passerede vi lige en markant 
industribygning fra 1907, et bræn-
deri midt i byen, hvor man fremstil-
ler den kendte Absolut vodka i en 
emballage designet af Bertil Vallien. 
Glashyttan hører til blandt de første 
studioglasværksteder og har nu ek-
sisteret i 31 år. Den blev startet af 
den tysk fødte Hanne Dreutler og 
hendes russiske ægtefælle Arthus 
Zirnsack. De fremstiller for det meste 
massivt mundblæst dekorativt glas, 
hvor de klare dele sættes i kontrast 
til friske farver, og fællesnævneren 
er håndværksmæssig høj kvalitet.

En del af sortimentet er fremstillet 
med graaldekorationer, en teknik, 
som blev opfundet i Orrefors og 
kunstnerisk udviklet af Edvald Hald 
og Simon Gate. Glas behandles med 
gravering, slibning, sandblæsning, 
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Mette Colberg Jensen, afgangsprøve 
Rait Prääts, Estland 
Udsnit af Zora Palovás skulptur, Slovakiet
Matteo Gonet, Schweiz

hvorefter emnet hæftes på piben og 
overtrækkes med flere lag glasmas-
se. Under blæsningen bliver deko-
rationer forstørret og fanget ind i 
glasmassen. Udover Hanne Dreutler 
bliver graalglas designet af sønnen 
Martin og andre fra den yngre gene-
ration. En del af showroomet var 
afsat til en udstilling om moderni-
sten Viktor Emanuel Lindstrand, som 
også har arbejdet med Hanne og 
Arthus, mens de sammen var ansat 
på Kosta. Af alle de udstillede ting 
nævnes en replika af hans funkis-
tekande fra 30’erne. 

Efterfølgende gik turen sydpå gen-
nem bakkede områder med lyngklit-
ter, hvor vi kunne ane badestrande. 
I Kivik kunne Jonas Rooth byde på 
en helt anden oplevelse – vild over-
flod af former i de mest fantasifulde 
linjer og farver. Nu er vi langt væk 

fra det, som man normalt forbin-
der med skandinavisk design og 
dens minimalisme. Hans overdådige 
lysekroner med blomstermotiver og 
guirlander søger inspiration i gusta-
viansk pragtstil. Der er både henvis-
ninger til venetianske teknikker, og 
gennem kontrastfarver som gul med 
sort kant bindes der an til art-deco. 
Livsbekræftende er også hans sø-
anemoner, gopler og andre organiske 
væsener enten i form af lampetter 
eller som fritstående objekter. Lige 
så farvestrålende er hans ”still a live” 
vaser med glasblomster eller kurve i 
glas med glasfrugter fx æbler.

Den saftfyldte udgave omgav os til 
alle sider, da vi begav os mod Kiviks 
mosteri gennem store frugtplanta-
ger. Det er netop her i Österlen, 
at der produceres 70% af Sveriges 
æbler, og æblemarkeder afholdtes 
netop i disse uger. Røde æbler hang 
tunge på grenene, mens de grå skyer 

slæbte sig hen over himmelen. Vi 
havde mulighed for at se op mod 
70 forskellige æblesorter, lære om 
både historiske og de nuværende 
produktionsmetoder af most og 
cider eller finde nogle specialpro-
dukter i mosteributikken.

Österlen er også kendt for sine 
mange varianter af marineret sild 
og ålefiskeriet. Frokosten på fiskere-
staurant Buhrets med sine fisketapas 
– åh, den ene lækkerbid fulgte den 
anden - samt besøget hos fiskehan-
delen med de udsøgte delikatesser 
fra havet blev til turens kulinariske 
højdepunkter og gav os mod til at 
indtage den næste bid af Glasriget. 

Det bliver i familien
Elin Forslund hører til den unge 
generation, som ikke har et så høj-
tideligt forhold til glas og ikke er 
bange for kombinationer med andre 
materialer. For eksempler bruger 

 FORTSAT

En magisk rejse til glassets univers

Martin Múranica, Slovakiet Anna Torfs, BelgienStepán Pala, SlovakietDidier Tisseyre, Frankrig
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hun plastfolier for at give farveef-
fekter til støbt klarglas. På den måde 
skabes fx en vægdekoration i form 
af et helt hav af støbte rosenmoti-
ver. Andre gange arbejder hun på 
fladt glas, der bearbejdes med holo-
grafiske effekter og metalliserende 
overflader. Ved siden af Elins show-
room findes hendes mors butik med 
designer tøj. 

Fra Vik gik turen til Baskemölle, hvor 
Anders Wingård har sit værksted. 
Hans pragtfulde brugsting tyder på, 
at ambitionerne ikke handler om 
at afsøge kunstneriske muligheder, 
men om at lave gedigent håndværk 
– fx robuste og enkle drikkeglas på 
farvet fod.  Også her ser vi en ”fami-
liegeschæft”, under et og samme 
tag dyrkes kunsthåndværket også af 
Anders' datter. Hun fremstiller træ-
sko i friske farver.     
Efter en lidt urolig færgefart fra Ystad 
til Rønne og videre til det nordligt 

beliggende Allinge, kunne vi ind-
kvartere os på Storløkke Feriepark 
for her at fordøje dagens oplevelser 
og samle kræfter til næste dag. Den 
startede med besøg hos Else Leth 
Nissen, der bor uden for Aakirkeby 
i sit fødehjem. Hun er sig selv og 
arbejder helst alene. Gennem årene 
har hun udviklet egne metoder i 
glasset og har intet imod, at proces-
sen er besværlig og langsommelig, 
blot resultatet er i orden. Elses unika 
skiller sig ud pga. lidt aparte former, 
usædvanlige farvekombinationer og 
sandblæste, ofte silhuetagtige fug-
lemotiver, der i gentagelsens glæde 
danner et ornament.
 
Efterfølgende stak vi lige hovedet 
indenfor i Galleri Grødby, som 
udstiller vævede tekstiler og olie-
malerier. Så ventede der os en kær 
oplevelse på Hasle Røgeri på hav-
nen. Selvfølgelig røgning på traditio-
nel vis i åbne skorstene, og mange 
af os smagte for første gang ”Sol 
over Gudhjem” – røget sild med rå 
æggeblomme og groft salt.

Glasbiennalens udstillingsmaraton 
Næste programpunkt var Grønbechs 
Gård i Hasle, som der den 17. sep-
tember slog dørene op for en impo-
nerende udstilling af nutidig euro-
pæisk glaskunst og - design. Pladsen 
foran var sort af mennesker, hvor 
Susanne Jøker Johnsen, projektleder 

bag ”European Glass Context '08” 
biennalen, bød gæster ind for at se 
arbejder af unge kunstnere samt 
industrielt design.
En tydelig tendens indenfor 
”Emerging Artists” kategori er en 
konceptuel tilgang til faget, hvor 
budskaber og historier er mere eller 
mindre eksplicitte i de ofte figura-
tive værker. Nogle af arbejderne 
består af sammenstykkede instal-
lationer, andre grænser op til ”per-
formance”. Andre medier end glas 
- som diverse lyskilder og video 
projektion på glas - er brugt for at 
danne helhed. Materialet glas bli-
ver ofte ”undertrykt” – glasset skal 
”mime” anderledes i en kontekst af 
bløde materialer. Andre gange kom-
bineres glasset med digitalt overførte 
og manipulerede fotografier, hånd-
skrevne manuskripter etc. Næsten 
alt er tilladt fra det æstetiske til det 
syrede, indad, indad, indad for at 
trykke sig ud.

Pipaluk Lake, Danmark Markku Salo, Finland

Fortsættes næste side



6

 FORTSAT

En magisk rejse til glassets univers

To øverste billeder er værker af 
Pernille Braun Jørgensen, Danmark
Kristina Uslar, Estland
Katrin Maurer, Østrig
Geoffrey Mann, Skotland

Hovedprisen på 10.000 € i kategori-
en ”Emerging Artists” gik til Pernille 

Braun Jørgensen. 
Hendes udstillede 
arbejder er et eksperi-
ment med materialets 
grænser, og hun over-
skrider de bredt accep-
terede æstetiske nor-
mer. Hvorfor skal glas-
set per definition være 
smukt? Hvorfor kan 
det ikke ligne indvol-
de? Hvorfor kan man 
ikke have en ”Dracula” 
lysekrone?  

hans støbte skulpturer mindelser om 
bevægelse af fx sving af fugles vinger 
ved landing.

Efter min opfattelse var kategorien 
”Industrial Design” lidt problema-
tisk. Betegnelsen forbindes med mas-
seproduktion, og det kunne ikke 
samtlige udstillede ting leve op til. 
Der var mange spændende vaser, 
service, skåle, fade, vand- og vin-
glas, lamper etc. Mange af dem var 
imidlertid rene unika eller ting, som 
muligvis kunne håndlaves i korte 
serier på udvalgte glasværker. Det 
virkede, som om man har forvekslet 
brugsfunktion med fremstillingsme-
tode. Ellers var det påfaldende, at 
rækken af drikkeglassene og service 
var designet skæve, uensartede og 
asymmetriske. Mange genstande har 
vredne former, hvor dele af objektet 
bliver overdrevet forstørret, har en 
bule ”det forkerte sted” eller alvor 
og selvhøjtidelighed udfordres på 
anden måde. Endelig ses der en 
tendens til at forholde sig til de tradi-
tionelle dekorationsformer og nyfor-
tolke dem fx den klassiske slibning. 
Hovedprisen gik til hollænderen 
Aldo Bakker, som præsenterede en 
gennemarbejdet serie karafler med 
tilhørende glas, enkle og smukke. 

Vi skulle også nå hovedudstillingen 
med de etablerede kunstnere på 
Bornholms Kunstmuseet i Rø. En 
moderne bygning beliggende i et af 
øens smukkeste naturområder ved 
Helligdomsklipperne, og den ska-
ber en arkitektonisk perfekt ramme 
for det, der er så afgørende for 
glas… lyset. Udstillingen rummer 
skulpturelle værker, installationer, 
vægbilleder, relieffer samt objekter 
med reminiscenser til funktionalitet 
af den ypperligste håndværksmæs-
sige kvalitet. Museets direktør Lars 
Kærulf Møller fremhævede, at i alt 
154 europæiske glaskunstnere fra 
30 lande havde deltaget i projektet. 
Reino Liefkes, seniorcurator fra V&A 
Museum, holdt åbningstalen, og pri-
ser blev uddelt.

I kategorien ”Established Artists” 
fik engelske Angela Jarman hoved-
prisen. Hun anvender en krævende 

På den anden side mangler der hel-
ler ikke respekt for krævende klas-
siske teknikker som slibning, pâte 
de verre og andre. En af priserne gik 
netop til Kristina Uslar fra Estland 
for to robuste spolelignende skulp-
turer, som hun kalder ”dataturbi-
ner”. De har markante ekspressive 
former og er netop skabt i de mest 
sublime pâte de verre teknikker. 
Skotten Geoffrey Mann, som har 
fået WCC’s pris, kombinerer glasslib-
ning eller formstøbning med com-
puter 3D animationer. I optiske glas-
blokke anvender han ”laserætsning” 
for at afbilde brøkdele af sekunders 
bevægelser i røgslør eller andre flyg-
tige materialer. Tilsvarende giver 

Bornholms Kunstmuseum. Forrest Wilken 
Skurk, Tyskland, på væggen Eva Moos-
brugger, Østrig

Aldo Bakker, Holland



2 værker af Angela 
Jarmen, England.
Vinder af ”Established 
Aartists” kategorien.
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teknik ”lost wax cast”, og bearbejder 
elementer fra naturen, som hun for-
størrer og repeterer. Hendes stærkt 
skulpturelle udtryk underbygges 
med spændende teksturer og kon-
traster, også farvemæssigt. Tematisk 
bearbejdning af naturen – både i 
konkrete og i mere abstrakte, orga-
niske former var en gennemgående 
tendens blandt ”de etablerede”. Der 
var også fremragende eksempler på 
mere abstrakte værker, fremstillet 
enten af slebet lamineret, ”fused” 
eller formstøbt glas, hvor kunstnere 
ofte arbejder med konkave og kon-
vekse former og optiske virkninger.

På den anden side manglede der 
ikke arbejder, som bestræber sig på 
at kommentere en social kontekst 
eller være en politisk manifesta-
tion - ofte også med en humoristisk 
undertone. Kunstnerisk selvstændig-
hed udstråles i kompositioner, hvor 
effekten opnås ved at sammensætte 
eller gentage formmæssigt beslægte-
de elementer. Glasset kan jo kombi-
neres med andre materialer, uden at 
materialets særpræg undertrykkes.  
Der er ikke plads her til en dybere 
analyse af disse tre store og omfat-
tende udstillinger, men selve navnet 
European Glass Context frister til 
at spørge sig selv, hvor meget er 
glaskunsten forbundet med geogra-
fiske og regionale rødder? Hvad er 
forholdet til andre kunstarter? Er 

der stadigvæk nogen enklaver 
og nationale skoler i denne 
globaliserede verden? 

De fleste af biennalens 
værker tyder på, at de fleste 
kunstnere tænker på tværs af lan-
degrænser og regionale skel. Dog 
kunne man spore nuanceforskelle 
i æstetiske normer, fx hvordan de 
fortolkes af de skandinaviske eller 
sydeuropæiske kunstnere, hvordan 
man forholder sig til de traditionelle 
fremstillingsmetoder og dekorations-
former. 
Det kunne man filosofere over eller 
diskutere med andre under galla-
festen på Hotel Balka Strand. Her 
opstod med ét et sandt internationalt 
mødested for næsten 400 glaskunst-
nere, museumsfolk og kuratorer, gal-
lerister og glassamler, journalister og 
andre fagfolk. Emner som glasstu-
dio-bevægelsen, forholdet til glas-
produktionen, samt landenes kultur 
og traditioner i en globaliseringsop-
tik, var tema i flere foredrag på en 
international konference, som blev 
afholdt de næste to dage. 

Gløden fra Bornholm
Vor dag begyndte hos Svend Holst-
Pedersen, som fortalte, hvordan han 
tabte sin hjerte for glas, skiftede kar-
riere og blev som den første årgang 
færdig med sin uddannelse på Glas- 
og Keramikskolen på Bornholm. På 

sit værksted ”Stationen” i Rø for-
klarede han, hvordan han arbejder 
med sandstøbning, viste os træ-
former og forklarede, hvordan han 
til sidst bearbejder objekter, efter 
de har været nogle dage i afspæn-
dingsovnen.   

Fortsættes næste side
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Efterfølgende var der tid til at besøge 
flere kunsthåndværkere i Listed – og 
se det nye indenfor tekstilkunst, kera-
mik og smykkekunst. Eftermiddagen 
gav mulighed for at udforske Gud-
hjem på egen hånd. Her skal man 
selvfølgelig besøge Glasrøgeriet – et 
sted, hvor det hele startede for 30 
år siden. Initiativtager var Mogens 
Dam og Torben Jørgensen, som byg-
gede de første ovne i Snogebæk 
røgeri og året efter i 1978, åbnede 
Gudhjem glasrøgeri. Begge steder 
støder man på flere navne fra de 
år. I dag arbejder Pernille Bastrup 
i glasrøgeriet. Hun var blandt de 18
udstillere af Bornholms glas på Gud-
hjem Museum, hvor vi var til ferni-
seringen. Det er en imponerede 
udvikling, som studioglasset er gen-
nemløbet her – både med hensyn til 
de tekniske faciliteter, som glasværk-
steder har i dag, og med hensyn 
til den håndværksmæssige kunnen. 

Om det vidnede de fleste udstillede 
unikaarbejder. Mange af dem søger 
stadigvæk inspiration i de klassiske 
brugsformer som fade, skåle eller 
vaser. 

At Bornholm er et af de vigtige 
europæiske centre for glas og kera-
mik forstærkes af, at her ligger den 
eneste danske anerkendte uddan-
nelsesinstitution med glas og kera-
mik som det centrale omdrejnings-
punkt. Et af beviserne på skolens 
enestående uddannelse på et højt 
kunstnerisk niveau er en udstilling i 
Svanekegården, hvor afgangselever-
ne viser værker. Det var en glædelig 
overraskelse at konstatere, at heller 
ikke de yngste årgange svigter den 
håndværkmæssige tradition, sam-
tidig med at de ikke er bange for 
at eksperimentere og afsøge nye 
udtryksmuligheder inden for glasset. 

Mens de helt unge har en kon-
ceptuel tilgang til faget, holder de 
fleste andre ”glasfolk” sig til de lidt 
mere traditionelle værdier, og de 
fremstiller også brugsting. At man 
kan være innovativ i form, komme 
med nyt design og friske farvekom-

binationer vidner Evelyn Sivertsens 
ting om. Fra hendes værksted, som 
er beliggende i en 200 år gammel 
bindingsværkejendom i Nexø, tog 
vi til Snogebæk havn, hvor Charlie 
Meaker tog imod os i sit rummelige 
”Inferno Glassstudio”. Efter 30 år er 
han stadigvæk fascineret af materia-
let og de udfordringer, som det giver 
i dets glødende tilstand. Hans hånd-
værksmæssige formåen deler han 
ud af til elever på Design Skolen i 
København, hvor han underviser om 
vinteren. Han arbejder primært med 
brugsting, og hans lidt usædvanlige 
farvekombinationer i dominerende 
stærke toner tyder på, at han ikke 
nødvendigvis er opvokset indenfor 
den skandinaviske farveskala. 

I Svaneke var der atter mange mulig-
heder at fornemme, hvad der rører 
sig i dansk kunsthåndværk, og vi 
besøgte både Pernille Bülows og 
Torben Esmanns værksteder og ud-
stillingsgallerier. Bülows skabelses-
proces er drevet af en fascination 
af, at materialet forandres fra noget 
blødt og glødende til det hårde og 

László Lukácsi, Ungarn

Hanne Enemark, Danmark
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kolde. Hun har en evne til at udvikle 
nogle meget personlige designs, som 
hun og hendes medarbejder omsæt-
ter til smukke, funktionelle glas. 
Også Esmanns, lidt mere robuste 
glas, tager udgangspunkt i brugen. 
Der er mere omsætning i disse end
i de mere fri kreationer, som han 
også beskæftige sig med.              

Det sidste besøg var hos Baltic Sea 
Glass hos Pete Hunner og Maibritt 
Jönsson. På vej til dem fik vi lige 
set en af de andre bornholmske se-
værdigheder – rundkirken i Øster-
lars, hvor det åndelige og religiøse 
muligvis var kombineret med en 
forsvars- og opbevaringsfunktion, 
når fjenden kom og ville plyndre. 
Vejen førte os gennem et kuperet 
landskab. Mørk jord vekslede med 
grønne pletter med lysegrønne spi-
rer. Vintersæden var på vej op. En 
koloristisk kontrast til den blå him-
mel bekræftede vores forståelse for, 
hvorfor så mange kunstnere føler 
sig tiltrukket af øen, der er omrin-
get af et til tider meget barskt hav. 
Endnu et fagligt højdepunkt på turen 

var at følge med i fremstilling af 
en af Petes og Maibritts store og 
håndværksmæssigt ret komplicerede 
unika. Den skabelse kræver samspil 
og forståelse. Udover deres ”dans 
med glas” kunne vi høre smuk musik 
og nyde lækker frisk mad og et glas 
hvidvin. Værksted og galleri med 
store glaspartier og ovenlys ligger 
helt ved kysten, og derfor var det en 
total sanseoplevelse, hvori gløden, 
brusende vand og skyer på himme-
len forenedes. 

Pete og Maibritts historie er en for-
tælling om succes, hvor det takket 
været talent, flid, samt ikke mindst 
organisatorisk- og erhvervsmæs-
sig sans er lykkedes at opbygge 
en blomstrende forretning. Mange 
kunstmuseer kunne være lidt mis-
undelige på, at Baltic Sea Glass har 
mellem 80.000 og 100.000 gæster 
om året. Man har besluttet at out-
source produktionen af de mas-
seproducerede ting til Slovenien. 
En trebenet vase med sort elastik er 
en så stor designmæssig succes, at 
den sælges i Momas butikker i New 

York og Tokio. Pete og Maibritt har 
nu fået luft til at beskæftige sig mere 
med unika og små serier, som er 
inspireret af plante- og fugleverden, 
bier, havet og andre ting i nærheden 
af deres værksted. 

Hos Baltic Sea Glass blev også det 
årlige danske glasfolks møde holdt. 
Flere af de forskellige faglige arran-
gementer, workshops osv., der var 
arrangeret i forbindelse med Euro-
pean Glass Context biennalen, kun-
ne fortjene deltagelse. Men ak, 
næste morgen tidligt måtte turen gå 
hjemad. Der var dog lige tid til et 
stop i Ystad, hvor en gruppe svenske 
kunsthåndværker og designere er 
ved at etablere sig i en gammel bin-
dingsværksgård fra 1540 i Per Helsa 
kvarteret. På det tidspunkt var man-
ge af os allerede så fyldte af oplevel-
ser, at det ikke blev til så meget mere 
end en kop kaffe og ønsket om bare 
at sidde i bussen igen, lukke øjnene 
og lade filmen om glød og glas fra 
Bornholm køre igen og igen.       

Pavla Rossini

Maibritt Jönsson og Pete Hunner i gang med at fremstille et smukt fad



Tekst: Dagmar Brendstrup 

Råt design i nyopsætning på Glasmuseet Ebeltoft
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Det bugner med store, små, snoede, 
krøllede, stilrene, enkle, grimme, 
smukke, fantastiske og impone-
rende værker i magasinerne under 
udstillingslokalerne på Strandvejen 
i Ebeltoft. Værkerne har i årenes løb 
været præsenteret på mange forskel-
lige måder – men aldrig tidligere i 
den nye fløj.

Museet har i samarbejde med det 
nystiftede koncept- og udstillings-
firma HeARTWORKS udvalgt de 
mange værker til udstillingen. 
I stedet for de traditionelle podier er 
der valgt rå og uforfinede materialer 
som kontrast til det skrøbelige glas 
og de meget enkle og rene udstil-
lingslokaler. Som en skygge fra de 
tildækkede vinduer mod nord, lidt 
hævet over gulvet, vil jernplader 
brede sig ind i rummet og danne 
god baggrund for museets større, 
skulpturelle værker.
Tanken er, at museets gæster får 
en sammenhængende oplevelse af, 
hvordan museet smelter sammen fra 
kælder, via stueetagen og til første 
sal. En meget simpel belysning på 1. 
sal til en stor serie af mindre værker, 
vil næsten give det indtryk, at man 
er i kælderens mørke magasiner. 

For at gøre oplevelsen total, hel-
støbt eller forvirrende, er der lavet 
en video fra museets aflåste og 
sikrede magasiner. Lyddesignerne 
”Scenescape” har komponeret lyden 
til videoen. 
HeARTWORKS består af designer 
og konceptudvikler Hans Thyge 
Raunkjær, arkitekt Hans Gjerding og 
visuel designer Jacob Christensen.
Glasmuseet Ebeltofts permanente 
samling af moderne internationalt 
glas er i årenes løb vokset, så den i 
dag består af mere end 1500 vær-
ker, doneret eller udlånt af knap 
700 internationale kunstnere. 
Er en kunstner først udvalgt til 
at være med i samlingen, kan 
kunstneren supplere eller 
udskifte sine værker. 

Museet og museets Kunstneriske råd 
er hele tiden opmærksom på, hvad 
der sker på den internationale glas-
scene og inviterer kunstnere til at 
indgå i samlingen. Hvert år søger 
kunstnere verden over ligeledes om 
at blive optaget i samlingen. Af-
gørende for optagelse i samlingen 
er, at den kunstneriske kvalitet er 
i orden, og at samlingen hele tiden 
afspejler aktuelle tendenser og 
strømninger indenfor moderne in-

ternational glaskunst.  
  Dagmar Brendstrup
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Markku Salo, Finland
The Princes of Maine, 

The Kings of 
New England 1986

Jens Gussek, 
Tyskland
Salomes Basket, 2003

Rachel Ravenscroft, 
New Zealand

The Generous Basket, 2003

Katherine Rutecki, USA
Tandem Fire, 2008.
A recent addition to the 
permanent collection



Jaroslava Brychotvá/Stanislav Libensky, Tjekkiet
Space II, 1992
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Joel Philip Myers, USA
Ørding Solnedgang, 1993

Luke Jacomb, 
New Zealand
Patu (Club), 2008
A recent addition 
to the museum’s 
permanent collection

Masayo Odahashi, 
Japan
Silent Pool I, 2006

Dale Chihuly, USA
Vermillion Persian set with Black Lip Wraps, 1989
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I alle Glasmuseets bro-
churer og annoncer ser vi 
en muskuløs og lidt sve-
dig mand siddende foran 
smeltediglen og med piben 
i arbejde. Vi ved jo godt, 
at det er Glasmuseets hyt-

LEIF MØLLER NIELSEN
· Født på Østerbro i København 1971
· Katolsk skole og student fra 
 Rysensteen 1990
· Støvring Højskole
· Arbejdet som vicevært og lys- 
 og lydmand i fi lmbranchen i 4-5 år
· Uddannet på Kosta Glasskolen, 
 Sverige 2002
· Forpagter af Glashytten og hyttemester 
 ved Glasmuseet i Ebeltoft 2005
· Kæreste med Christina og indehaver 
 af LMN&X GLASS

Og så tilløbet
Københavnerliv, skolegang, FDFer, og 
campingliv og svømning. Hvad skulle 
man blive? Så et ophold på en højskole, 
der afdækkede min kreative side. Havde 
en drøm om noget med teknik – bruge 
hænderne - lydmand måske! Det blev 
det så i en spændende fi lmbranche, indtil 
skuldrene var godt ødelagte af at slæbe 
det tunge grej. Herefter kom ideen om at 
blive glaspuster. 

At blive glaspuster
Grundlaget og ”kørekortet” fi k jeg på 
Glasskolen i Kosta i Sydsverige. Det var 
3 hårde år, med teknik og teknik og træ-
ning af teknik, men også træning med 
egen øvelse og selvforståelse. Udvikling-
en som glaspuster eller måske glaskunst-
ner sker først herefter. For mig har det 
formet sig på tre måder og er sket gennem 
stadig udforskning af både materiale og 
mig selv, i praktik hos andre glaspustere 
og endelig i sommerskoler i udlandet.

Inspirationen
Min inspiration kommer fra de nære ting 
i naturen og omgivelserne - i form og 
farver. Jeg prøver mig frem og bruger nok 
min ubændige nysgerrighed i processen. 
Jeg lader mig gerne inspirere af andre, 
og mit samspil med Christina har vist 
mig, at kunsten fi nt kan fremkomme i et 
teamwork. Jeg ser mig selv som en dygtig 
håndværker. Jeg har ikke nogle specielle 
budskaber, men tingene skal have en god 
idé, være lækre og gerne brugbare.

Drivkræfterne
Jeg er nok et åbent og ligefremt men-
neske, modtagelig og ukompliceret. Jeg 
har en ubændig nysgerrighed, en positiv 
og glad tilgang til verden og nok en god 
del hjælpsomhed. Jeg kan glæde folk ved 
at gøre tingene brugbare og funktionelle.

Hyttemester og selvstændig

Det er dyrt og besværligt at starte sit eget 

glasværksted. Derfor har det været en 
kæmpe fordel at kunne begynde som 
hyttemester på museet, med et stort pub-
likum og fi ne faciliteter. Især efter at vi 
har etableret egen forretning i glashytten. 
Det er fi nt at kunne give publikum oplev-
elser - det giver megen god respons. 

Ambitionen
Mine visioner? Jeg er selvstændig med 
eget glasværksted  sammen med Christi-
na. Jeg har videreført nogle af de glasting 
jeg kan, men... jeg laver fl ere unika-glas. 
Jeg har udviklet mange fl ere sider i min 
teknik og form. Og det tror jeg på!

temester gennem de sidste 3 år, og 
vi ved jo også, at det er Leif Møller 
Nielsen, glaskunstner og forpagter 
af Glashytten i museets have, – men 
hvem er manden og mennesket bag, 
og hvem er kvinden, der både står 
bi, men også selv kan? 

Det har jeg sat mig for at finde ud af 
gennem denne lille portrættegning. 
Hvad de kan præstere i smukke og 
unikke glasværker til beskuelse og 
til brug, vil jeg overlade til læseren 
at beskue på de medfølgende bil-
leder.

Tekst: Mogens Kaalbye

”Hvem er manden bag smeltediglen…



 
situationer og vil gerne 
opleve. Min ø-opvækst 
har nok bidraget til et
ukompliceret og til-
pasningsdygtigt men-
neske. Tingene skal 
ikke gøres mere kom-
plicerede end nød-
vendigt. Jeg tror også 
disse drivkræfter rækker 
ind i mine resultater som glas-
puster. Jeg har stor farveglæde, søger 
det feminine og romantiske, og så kan 
jeg lide at få respons fra publikum.

Hyttemester og selvstændig
Der er meget at lære, så det er den 
hårde vej, og man må tage det sure 
med det søde. Men der er megen hjælp 
at hente. Det bliver lange dage, når 
der både skal pustes og produceres, 
underholdes og ekspederes, slibes og 
bogføres i de sene aftentimer. Men det 
er sjovt og en livsstil der passer mig.

Ambitionen
Mine visioner? Jeg er selvstændig med 
eget glasværksted sammen med Leif. 
Jeg er blevet en meget bedre glaskunst-
ner. Jeg har fastholdt mit mod til at 
udforske nye muligheder teknisk og 
designmæssigt. Vi er endnu bedre til 

at spille sammen i frembringelse af 
unikke glas. Det ordløse, under-

støttende samspil er til 
stor glæde og giver gode 
resultater. Er det ikke 

teamwork? 

13

 
Og så tilløbet
Stille ø-liv, udforskning af natur, fod-
boldspiller og trommeslager i skole-
orkestret på bedste drengemanér. 3 år 
i gymnasium i Ålesund, med tegning, 
form og farve som hovedfag. Jeg havde 
altid tegnet, og det var tidligt klart for 
mig, at jeg skulle have noget med teg-
ning og design at gøre. Drømmen var 
der tidlig: designer, fotograf – glaspus-
ter? Efter fi skegarn og aupair-job blev 
Kolding Kunsthåndværkerskole valgt 
for de næste 3 år - keramik og glas.

At blive glaspuster
3 år på Glasskolen i Kosta med teknis-
ke færdigheder, der formede en gedi-
gen håndværker. Så kom udfordringen 
med at have mod til at praktisere og 
omsætte sine ideer i former og farver. 
Kodeord: Praktik- praktik - praktik. Jeg 
ved ikke, hvornår jeg er udlært, eller 
om jeg nogen sinde bliver det!

Inspirationen
Jeg søger min inspiration i dagligda-
gen, i alt hvad jeg ser og fornemmer. 
Jeg har stor forkærlighed for farver og 
nok det lidt romantiske. Jeg ser mig 
selv både som en god håndværker og 
som en kunstner, der lige er ”født”. Der 
er meget at lære. Jeg vil gerne lære folk 
at bruge alle deres sanser.

Drivkræfterne
Ligesom Leif er jeg et  
glad menneske med en po-
sitiv tilgang til mennesker og

CHRISTINA HELLEVIK
· Født på Lepsøy ved Aalesund i Norge 1981
· Lilleskole på øen og student 
 fra Aalesund 2001
· Form og farve, musik og fodbold
· Arbejdet på fi skegarnsfabrik og 
 au pair i Monaco
·  Uddannet på Designskolen i Kolding 2004
·  Uddannet på Kosta Glasskolen, Sverige 2007
·  Ansat som medhjælper i Glashytten 2007
·  Kæreste med Leif og partner 
 i Glashytten og LMN&X GLASS
· Assistent ved Tobias og Trine 2008

   - og hvem er kvinden bag.”
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While the younger generation still respect the 
traditions of craftsmanship, they are not afraid to 
try new forms of expression in their art.
The final visit on Bornholm was to Baltic Sea 
Glass, which owes its success to the talent, 
business sense and hard work of Pete Hunner 
and Maibritt Jönsson over the years. The group 
watched them make one of their large and 
complex unique pieces, and enjoyed a meal 
and a glass of wine in the beautiful setting of the 
workshop by the sea. 

Page 10 Outbreak
The magazines at the museum are bursting at 
the seams with amazing and impressive pieces 
– large and small, ugly, beautiful, simple or intri-
cate, and over the years the permanent collec-
tion has been exhibited in many different ways, 
but never before in the new wing.
Together with the newly established company 
HeARTWORKS, the museum has made a large 
selection for an exhibition to be set up against 
a background of unworked raw materials to 
contrast with the fragility of the glass. Instead of 
podiums, metal plate will provide a base for larg-
er sculptural works, while on the first floor, very 
simple lighting over a series of smaller pieces will 
recreate the impression from the magazines. To 
complete the picture, a video has been made in 
the dim, secure magazines themselves.
Glasmuseet Ebeltoft’s permanent collection con-
sists at present of more than 1500 items contrib-
uted by nearly 700 artists from round the world.

Page 12 Double portrait – the Studio   
 Manager and his partner
A portrait of Leif Møller Nielsen, the man in 
the picture, who grew up in Copenhagen and 
worked with sound and lighting in films before 
spending three hard, but rewarding years at 
the Glasskolan, Kosta. He has been at the 
Glasmuseum since 2005 and runs his own busi-
ness, LMN&X GLASS. He enjoys outdoor life and 
draws his inspiration from nature and his sur-
roundings, driven by irrepressible curiosity. 
His partner, Christina, grew up on the Norwegian 
island of Lepsøy, interested in colours, music and 
football. She worked in a factory and as an au 
pair before training at Designskolen Kolding and 
Glasskolan in Kosta. She likes to plan her work 
more than Leif does, but both consider them-
selves craftsmen and value what they learn from 
others and from interacting with their audience.

 

Page 2  Leader
The Chairman, Mogens Kaalbye, observes that 
in 2008 the Friends of the Glasmuseum began 
to carry out the Perspective Plan approved at the 
AGM. Chiefly practical steps have been taken, 
such as developing the new website and logo, 
but new types of arrangements have also been 
tried out. In 2009 there will be further new activ-
ities, especially at weekends, one in connection 
with the AGM and a wine festival in Ebeltoft.
The main glass journey will probably be a visit 
to the Netherlands and Belgium in the autumn, 
and several activities are being planned for the 
Eastern group. The Friends Association hopes to 
set up partnerships with galleries, active artists 
and other museums during the year, to exchange 
news and visits.
The AGM will be held on Saturday 7 March 
at 10.30 am in the parish community centre. 
Agenda:
· Election of the Chairman
· The Committee’s report and 
 proposals for the next year
· Accounts and Budget
· Subscriptions
· Proposals submitted
· Election of the Committee and substitutes
· Election of two auditors and one substitute
· Any other business
· Glass lottery

The Committee proposes a change in the regula-
tions to update and clarify the Association’s pur-
poses and activities. Other proposals must reach 
the Chairman not later than seven days before 
the meeting. Mogens Kaalbye, Ole Thuge and 
Ned Cantrell have served their term of office and 
are all willing to stand for re-election.

Page 3 The Glass journey to Sweden 
 and Bornholm and the Biennale
The tour started in a rural part of Sweden that 
was Danish until 1658, and the group visited a 
series of glass studios. At Studio Glashyttan in 
Åhus, Hanne Dreutler and her Russian husband 
Arthus Zirnsack were among the very first to 
make studio glass, and still work with the graal 
technique, together with their son Martin. At 
the next stop, in Kivik, Jonas Rooth’s Venetian 

techniques and contrasting colours with refer-
ences to art deco were a complete contrast to 
the Scandinavian minimalist style. Elin Forslund 
takes an informal approach to glass, combining 
it with other materials to add colour, or work-
ing with holographic effects. Anders Wingård is 
chiefly interested in fine craftsmanship. 
After crossing from Sweden to Bornholm, the 
group visited Else Leth Nissen, who works alone, 
and has patiently developed her own elaborate 
techniques and unique glass pieces in striking 
colours and motifs. Visiting the biennale was 
something of a marathon, starting with European 
Glass Context 08, organised by Susanne Jøker 
Johnsen and showing young artists and industrial 
design. Emerging Artists showed a clear trend to 
wards a conceptual approach and other materi-
als in combination with glass. The main prize-
winner, Pernille Braun Jørgensen, challenged 
the accepted view that glass must be beautiful. 
However, there was no lack of respect for clas-
sic techniques, and Estonian Kristina Uslar won 
a prize for her data turbines, while Geoffrey 
Mann from Scotland combined glass with com-
puter animations. The Industrial Glass category 
included many fine utilitarian articles, but not 
all of  them were suitable for mass production. 
Among new interpretations of traditional designs 
and decorations, Aldo Bakker won the prize 
for his beautiful carafes and glasses. The art 
museum in Rø was a fine architectural setting 
for the main exhibition of Established Artists, 
where Reino Leifkes held the opening speech. 
The first prize went to Angela Jarman for her lost 
wax sculpture. 
Several works reflected themes from nature 
and organic forms, but there were also abstract 
pieces, or even political or social comments, 
not without humour. The title theme, ‘European 
Context’, raises the question of how closely glass 
art is connected with geographical roots in a 
globalised world, but different nuances can be 
observed between Scandinavian and southern 
European approaches to production methods 
and decoration. Finally, the group visited some of 
the artists established on Bornholm, which is an 
important European centre for glass, now partly 
thanks to the Glass and Ceramic School. Svend 
Holst Pedersen in Rø was one of the school’s first 
graduates, and Pernille Bastrup runs Glasrøgeriet, 
which was started 30 years ago. Charlie Meaker 
maintains his enthusiasm for glass after 30 years, 
and passes it on to the students he teaches. 

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.  300,- 
Ægtepar/samlever . . . . . . . . .  kr.  425,- 
Eksklusivt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 1.800,- 
Glaslotteri  . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 400,- 

Venneforeningens bankkontonummer:
Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31 
Sparekassen Kronjylland
Banknr.: 9360, konto: 3085606904
eller få et indbetalingskort i 
receptionen på Glasmuseet.
Udland:  
IBAN: dk 259360 3085606904
BIC: KRONDK22

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 også Glasmuseets aktiviteter på 
www.glasmuseet.dk og venneforeningens 
hjemmeside www.glasmuseetsvenner.dk 
som løbende opdateres.

GLASCAFÉEN

* Januar lukket, 
   ..............dog åbent i weekender kl. 11-16
* Februar - 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
* = aftenåben ved bordbestilling

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

Glascaféen holder gerne åbent udenfor 
normal åbningstid efter ønske - ring og 
hør nærmere hos Karen Kjærgaard på 
telefon 86 34 12 04.

UDSTILLINGER

antARCTIC - PETER BREMERS
Separatudstilling med den hollandske 
kunstner Peter Bremers
11. oktober 2008 - 19. april 2009
 
UDBRUD! / OUTBREAK!
Værker fra Den permanente samling 
iscenesat af HeARTWORKS, Århus 
22. november 2008 - 19. april 2009
 
THE GIFT
Det første ”STUDY”-projekt med kunst-
neren Karen Lise Krabbe, Danmark
22. november 2008 - 20. februar 2009

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

Åben kl. 10.00 - 22.00 onsdag den 5. 
november og onsdag den 3. december. 
Åben alle helligdage samt i vinterferien. 
Lukket den 24., 25., 31. december samt 
1. januar.

ARRANGEMENTER

ONSDAG DEN 3. DECEMBER 2008
JULERIER I VÆRKSTED OG MUSEUM 
Fra kl. 19.00
Glaskunstnere fremstiller julepynt og 
andre skønne ting. Julestemning, glögg 
og julesalg i butikkerne.
Gratis efter betalt entré til museet 
Tilmelding: tlf. 86 34 17 99 
eller e-mail: psf@glasmuseet.dk

LØRDAG DEN 22. NOVEMBER 2008
Kl. 14.00
UDBRUD! / OUTBREAK! - FERNISERING
Åbning af udstillingen Udbrud! / Outbreak! 
med værker fra Den permanente samling.

AKTIVITETER

LØRDAG DEN 29. NOVEMBER 2008
Kl. 10.00 - 16.00
JULEMARKED I GLASHYTTEN 
Julesalg af glas, fremstillet af Leif Møller 
Nielsen og Christina Hellevik

LØRDAG DEN 6. DECEMBER 2008
Kl. 10.00 - 13.00 og 14.00 - 16.00
STØBNING
Støb en personlig julegave - en flot figur 
eller måske et aftryk af din egen hånd? 
Figuren kan hentes næste dag.
Pris: kr. 75,- (+ entré til museet)

LØRDAG DEN 13. DECEMBER 2008
Kl. 10.00 - 13.00 og 14.00 - 16.00
STØBNING
Støb en flot, personlig julegave. 
Figuren kan hentes næste dag.
Pris: kr. 75,- (+ entré til museet)

1. - 23. DECEMBER 2008
Kl. 10.00 - 16.00
NISSEJAGT
Tag hele familien med på nissejagt 
i museets udstillinger og deltag i 
lodtrækningen om flotte præmier.
Gratis efter betalt entré til museet.

Udover forskellige særaktiviteter tilbyder 
museet året rundt hele familien at gå på 
opdagelse i udstillingerne med et sjovt 
opgaveark i hånden. Spørg efter arket 
i receptionen.


