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Jubilæum – fødselsdag og fond
Som bekendt er det 25 år siden at Glas-
museet Ebeltoft så ”dagens lys”.
Et jubilæum, som ikke mindst den utræt-
telige iværksætter – dansk glaskunsts nes-
tor Finn Lynggaard – har hovedparten af 
æren for.
At Finn så i dette jubilæumsår runder de 
80 år den 11. januar – også med en sepa-
ratudstilling ”STATUS 80”, gør det jo ikke 
mindre festligt.

Men et er her-og-nu. Noget andet er at 
kunne hylde Finn også i fremtiden!
Tanken om et fond til ære for Finn - en 
fond, der over en årrække kunne uddele 
et legat til en udøvende glaskunstner, 
blev omsat til handling.

Glasmuseet Ebeltoft og Glasmuseets 
Venner satte sig i spidsen for en indsam-
ling af midler til en fond, der skulle bære 
navnet ”Finn Lynggaards Fond”, og som 
forhåbentlig kan indsamle så mange mid-
ler, at der årligt kan uddeles et markant 
rejselegat til en dansk glaskunstner, med 
henblik på rejser i forbindelse med vi-
dereuddannelse og studiebesøg.

I skrivende stund er indsamlingens re-
sultat ukendt, men med den meget store 
forhåndsinteresse fra glasvenner, institu-
tioner og glaskunstnere i ind - og udland, 
er jeg sikker på, at vi får en fond, som 
i en årrække kan bidrage til at stimulere 
glaskunstnere til ny inspiration og dygtig-
gørelse. Se, dette vil være en fødsels-
dagsgave, der vil knytte Finn Lynggaards 
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Et festligt glasår

navn yderligere til moderne glaskunst og 
til tilblivelsen af Danmarks Glasmuseum 
i Ebeltoft.
Glasmuseets Venner vil være stolte af at 
kunne bidrage hertil.

Generalforsamling
Når dette nummer af ”Glasposten” ud-
kommer, vil vi være tæt på årets general-
forsamling, som bekendt fi nder sted, 

lørdag den 27. februar 
kl. 13.00 i Sognegården, Ebeltoft

Generalforsamlingen er indkaldt i god 
tid, nemlig i ”Glasposten” nr. 4/09, så 
denne lille notits er blot en reminder og 
en anbefaling om at mødes med andre 
glasvenner ved denne lejlighed.
Udover den formelle generalforsamling 
vil vi få besøg af Anne Merete Grønlund, 
som gennem et indlæg vil causere over 
”Dansk glaskunst i USA – hvad vises 
hvor, og hvordan sælges det”.
Det vil således være optakt til den kom-
mende glastur til USA, men også til det 

årlige glaslotteri, der i år har markant 
fl otte værker til udlodning.

Fugl Phønix
I dette nummer af ”Glasposten” vil der 
være en beskrivelse af den forandring, 
som Glasmuseet har undergået.
Det har været en fornøjelse at følge om-
kalfatringen af specielt den gamle del af 
museet ”Toldboden”, der nu har smidt 
sin ham, og opstået nyrenoveret inde og 
ude, med nye udstillingslokaler, ny butik, 
”hejseværk” og en totalt renoveret loftse-
tage med mange udfoldelsesmuligheder.

Tillykke med det ”nye” museum siger 
Venneforeningen og kvitterer i øvrigt med 
en gave på kr. 40.000 kr. til forskønnelse 
af museumshaven.

Med ønsket om et 
oplevelsesrigt nyt glas-
år!

Med vinterlig hilsen
Mogens Kaalbye

Mogens Kaalbye overrækker på vegne af Venneforeningen Dagmar Brendstrup en check.



Forside: Angela Jarman, Growth II, 2009.
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Tekst: Thomas Skousen

Glaskunst i Skåne 
- spændende udflugt! 
Lørdag den 8. maj 2010 afholder 
Glasmuseets Venner en heldags 
bustur til 3 af de bedste glashytter 
i Skåne. Det drejer sig om:

Studio Glashyttan i Åhus, der frem-
stiller små og store skulpturer i tykt 
glas, og vi hører om arbejdsgangen, 
der omfatter både blæsning, slib-
ning og polering. 
Glashyttan i Sølvesborg, der blæser 
og ovnformer glas. Anette Ohlsson 
viser os sine forunderlige skulpturer 
med eghjorte, kolibrier, laks og ko-
raldyr. Endvidere drikkeglas, vaser 
og netskåle.
Eldoluft Glasstudio i Båstad, der 
blæser vaser, skåle og skulpturer, 
ofte i to-tre farver i romantisk sam-
klang. Richard Rackman fortæller 
om studioglassets vilkår, der er helt 
anderledes end i Danmark.

Tilmelding 
Tilmeldingen skal ske senest den 28. 
februar til Thomas Skousen på mail: 

thomas.skousen@devoteam.dk eller 
på telefon 45 80 38 03. 

Pris for udfl ugten
Prisen er kr. 500 for medlemmer (kr. 
620 for gæster) indbetales til Glas-
museets Venner (bank reg-nr. 9360, 
konto-nr. 30 85 60 69 04 eller få et 
girokort fra Glasmuseet). 
Prisen dækker bustransporten fra/
til Helsingborg, frokost i Kristian-
stads Golfklub (varm ret, salat, en 
øl/sodavand, kaffe med kage) og 
kaffe i glashytten i Båstad. Pengene 
tilbagebetales, hvis der tilmelder sig 
fl ere, end der er plads til.

Tid og sted
Vi mødes i Helsingborgs færgeter-
minal, hvor bussen samler os op kl. 
10.00. Forventet hjemkomst til Hel-
singborg kl. 19.30. Flere oplysnin-
ger om mødested, færgetider, par-
kering i Helsingør m.v. udsendes til 
deltagerne ca. en uge før turen.

På gensyn GMV Østgruppen

Jeg er overvældet! 
Da det ikke er muligt at takke hver 
enkelt, sender jeg på denne måde 
en varm tak til alle, som var med til 
at gøre dagen uforglemmelig med 

hilsner, blomster, gaver og - ikke 
mindst - med bidrag til Finn Lyng-
gaard Fonden. Hjertelig tak!

 Finn Lynggaard
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Der er kunst, der er pågående og 
meget direkte. Kunst, der provoke-
rer og sætter tanker i gang. 
Og så er der kunst, der drager én, 
der er insisterende, overraskende, 
fyldt af nærvær og kraft. Kunst som 

bevæger én og efterlader én med ro 
og varme. 
Det er så dejligt at blive efterladt 
med en varm og fredfyldt fornem-
melse. Og måske noget, vi har 
endnu mere brug for i en tid, hvor 

Tekst: Dagmar Brendstrup

Masayo Odahashi på Glasmuseet 

virkelighedens billeder byder på så 
meget dramatik i naturkatastrofer, 
krige og økonomiske rutscheture. 
For slet ikke at tale om de mange 
videospil, der næsten alle er fyldt 
med tju-bang og dramatik 
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Masayo Odahashis værker er alt 
det modsatte af heftig tju-bang og 
drama. Jeg husker tydeligt første 
gang, jeg stod overfor tre af Masayo 
Odahashis skulpturer. De var på 
deres blide måde meget stærke og 
insisterende. De efterlod mig med 
en næsten meditativ ro. 

Indehaveren af det tyske Galerie 
B, Barbara Koppelstätter, var også 
påvirket af de meget elegante figu-
rer med det indadvendte blik. Ved 
et møde i 2007 blev vi hurtigt enige 
om at lave en udstilling sammen. 
Masayo Odahashi var med på ideen 
om denne fælles udstilling mellem 

et galleri og et museum. Masayo 
har siden arbejdet intenst med den 
imponerende serie skulpturer, som 
vi ser her. Arbejdsprocessen er lang 
og omstændelig. den fysiske proces 
tager flere måneder. 

Inspirationen til værkerne henter 
Masayo fra historier, fotografier og 
ofte fra hverdagsbegivenheder. 
Det er en helt speciel oplevelse at 
gå en tur med Masayo Odahashi. 
I forbindelse med udstillingens 
åbning i Baden-Baden for nogle 
måneder siden havde jeg den for-
nøjelse. Mens jeg var optaget af de 
historiske bygninger, var Masayos 

blik helt andre steder. Hun faldt i 
forundring over en detalje på en bil, 
iagttog en bøjning på et vandrør. 
Hun fotograferede og lagde mærke 
til helt utroligt mange små detaljer. 
Denne intensitet var fantastisk at 
opleve. 

”Det indadvendte blik” er udstillin-
gens meget rammende titel. Der er 
også udgivet et katalog, hvor hoved-
teksten er skrevet af indehaveren af 
Tutsek stiftelsen i München Dr. Eva 
Marie Fahrner-Tutsek. Stiftelsen har 
en stor samling af moderne glas. 

Dagmar Brendstrup 

Masayo Odahashi, ”Calm of Water”
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Tekst: Dagmar Brendstrup · Foto: Hans Ringmacher

Toldboden renoveres

På fire måneder har dygtige hånd-
værkere renoveret og opdateret arki-
tekt Hack Kampmanns fine gamle 
bygning. Bygningens ejer Syddjurs 
kommune har brugt 3,7 millioner 
kroner på projektet. 

Takket være god forberedelse fra 
kommunens arkitekter i Team 
ejendomme, god byggestyring og 
arbejdsomme håndværkere er det 
hele stort set på plads. Som det ses 
af Hans Ringmachers billeder, har 
vi fået meget for pengene. 

Flotte sprossevinduer, nyt tag og et 
”nyt hus” midt i bygningen til den 
længe ønskede elevator er nogle af 
de største poster i projekter. 

På grund af elevatoren er der lavet 
lidt om i ruminddeling. På museet 
synes vi, der er lavet mange fine 
løsninger. 
Vi håber gæsterne vil føle sig godt 
tilpas i de nye rum. Et af de nye og 
større rum er butikken, som indret-
tes mod syd i stueetagen. Butikken 
nyindrettes og åbner midt i februar. 

Indretningen af loftsetagen er også 
langt. Dette fantastiske rum skal 
huse Glasuniverset og sanserum-
met. Selve grundlokalet er klart i 
løbet af januar, så der kan holdes 
møder. Heartworks er i gang med 
det store projekt med Glasuniverset 
og sanserummet. Vi glæder os til at 
præsentere det færdige projekt for-
mentlig i løbet af efteråret 2010. 

Arbejdsmarkedets Feriefond har 
givet 3,5 millioner kroner til dette 
projekt.
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Tekst: Pia Strandbygaard Frandsen

FLORA - botaniske 
 oplevelser i kunst og have

Glasmuseets store sommerudstil-
ling ”FLORA - botaniske oplevel-
ser i kunst og have” tematiserer 
naturen i al sin mangfoldighed, 
som den opleves og omsættes i 
kunsten og som den findes i det 
fri. 

I den romerske mytologi er Flora 
gudinden for blomster og forår, 
og udstillingen vil da også emme 
af blomster, liv, glæde og energi. 
Men den vil også snige en lille, 
tankevækkende sten ned i skoen 
på den eftertænksomme gæst i 
form af værker, der behandler 
mere problematiske emner som 
genmanipulation og kloning.

I udstillingen deltager elle-
ve markante kunstnere fra ind- 
og udland: Ulla Forsell (Sverige), 
Kimiake Higuchi (Japan), Angela 

Jarman (England), Finn Lynggaard 
(Danmark), Marcoville (Frankrig), 
Debora Moore (USA), Stacey Neff 
(USA), Colin Ronnie (England), Karli 
Sears (Canada), Monika Rubaniak 
(Polen) og Amy Rueffert (USA). 

De elleve kunstnere arbejder meget 
forskelligt men har dog én ting 
til fælles: Fascinationen af naturen 
og glasset. Samlet under ét fælles 
tema træder forskellighederne eks-
tra tydeligt frem og demonstrerer 
glassets mange udtryksformer.

Udstillingen vil præsentere en bred 
vifte af værktyper fra klassiske, 
brugsorienterede former som blæste 
fade og skåle til frit formede skulp-
turer og vægobjekter.

Hos nogle kunstnere er inspiratio-
nen fra naturen tydelig. Det gælder 
for eksempel Kimiake Higuchi, hvis 
grønne fingre og kærlighed til køk-
kenhaven har resulteret i en serie 
imponerende kålblade i fuld stør-
relse, Debora Moore, der omsætter 
sin mangeårige interesse for orki-
déer til mystiske og dragende væg-

skulpturer, og den franske kunstner 
Marcoville, hvis meterhøje, fantasi-
fulde palme- og baobabtræer refe-
rerer til eksotisk natur, som den kan 
opleves i bl.a. Afrika. 
Også hos Ulla Forsell og Finn 
Lynggaard er naturinspirationen 
tydelig i valget af blomster som et 
tilbagevendende og evigt inspire-
rende motiv.

Ulla Forsell, ”Botanica”, 2008-2009

         Stacey Neff, 
      ”Etude #14”, 
    2009
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Hos andre er referencen til naturen 
mindre udtalt og udtrykkes i et 
abstrakt formsprog. Det er tilfæl-
det hos Colin Rennie og Angela 
Jarman, som begge på hver sin 
måde interesserer sig for krydsfel-
tet mellem natur og videnskab, og 
kredser om emner som biomedicin, 
genmanipulation og kloning. Også 
Karli Sears, som skaber skulpturelle 
objekter og smykker inspireret af 
mikrobiologiske elementer, frø og 
blomsterkroner, benytter sig af et 
abstrakt, næsten minimalistisk form-
sprog. Også Stacey Neffs organiske 
vægobjekter og Monika Rubaniaks 
smukke, udendørs skulpturer hører 
til i denne ende af skalaen.
Endelig indtager Amy Rueffert sin 
helt egen ubestemmelige position 
mellem det konkrete og det abstrak-
te med sine nostalgiske, fortællende 
objekter, der inkluderer gammel-
dags overføringsbilleder og refe-
rerer til victorianske arketyper fra 
hjemmet.

Udendørs vil havearkitekt Kjeld 
Sloth omsætte museumshaven til et 
stramt system af individuelle bede, 
der tilgodeser udstillerne og samti-
dig passer til bygningerne. Det bli-
ver til 13 kvadrater plus tre kvadra-
tiske blomsterenge, som beplantes 
af kreative og havekyndige fagfolk. 
I havepavillonen vil der være akti-
viteter, der passer til de forskellige 

temaer, gæsterne har mulighed for 
at deltage i.

Med udstillingen præsenterer Glas-
museet et forfriskende og tankevæk-
kende blik på naturen, som den 
opleves og omsættes til glas af en 
række samtidige kunstnere OG som 
den kan formes, opleves og ikke 
mindst duftes i det fri. 

Udstillingen kan ses på Glasmuseet 
Ebeltoft fra den 27. marts - 29. sep-
tember 2010.

På www.glasmuseet.dk offentliggø-
res program over aktiviteter i forbin-
delse med udstillingen.

Amy Rueffert, ”Apple” (Logging Truck in 
Blue Roses), 2008

Kimiake Higuchi, ”Caulifl ower”, 1996

Monica Rubaniak, ”Cocoon”, 2007
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Hvad og hvem er 
STUDIO STRANGE? 

Studio Strange er de nye forpagtere 
af Glasmuseet Ebeltofts glashytte. Vi 
overtager pr. 1. januar 2010, og fra 
ca. medio februar vil der i museets 
åbningstid være aktiviteter i værk-
sted og butik. 

Studio Strange består af Pernille 
Knudsen & Theis Strange. Vi har 
bl.a. arbejdet i Skandinavien og 
Australien og har rejst meget, før vi 
mødtes på Glas og Keramikskolen 
på Bornholm i 2003. For 2 år 
siden flyttede vi til Frankrig, hvor 
vi startede og drev glasværkstedet 
Fluïd med to kollegaer. Nu er vi til-
bage i Danmark, og glæder os meget 
til at deltage aktivt på den danske 
glasscene, og ikke mindst komme i 
gang med at etablere os i Ebeltoft. 

Hvad laver 
Studio Strange? 
Vi er af den 
overbevisning, at 
selvom det naturligvis 
også handler om hånd-
værksmæssig kvalitet, så 
er det stilmæssige og per-
sonlige udtryk samt idéerne 
bag produkterne mindst lige så 
tungtvejende faktorer. 
I Studio Strange er et af nøgleor-
dene humor. Vi prøver at huske, at 
vi laver glas, fordi det er sjovt og 
spændende og fantastisk og og og 
og og og.... 
Vi kombinerer vores skandinaviske 
træning og baggrund med en udtalt 
farveglæde, gennemarbejdede for-
mer og en overraskende detaljerig-
dom. 

Men faktisk: I stedet for at læse en 
kilometerlang beskrivelse her, så 
kom på besøg i hytten på Glasmuse-
et Ebeltoft, eller gå ind på vores 
hjemmeside www.studiostrange.dk, 
hvor vi præsenterer glas, idéer, pro-
jekter samt løbende annoncerer alle 
arrangementer, nyheder og særhe-
der. Hjemmesiden forventes at stå 
klar i slutningen af februar 2010. 

Afslutningsvis vil vi nævne, at vi er 
meget glade for at skulle til Ebeltoft, 
og at vi ser frem til samarbejdet 
med Glasmuseet, hele netværket 
omkring dette og ikke mindst de 
frivillige hjælpere, som er tilknyttet 
museet! 

Mange varme hilsner og ønsket om 
et formidabelt 2010 til alle. 

Pernille & Theis 
alias STUDIO STRANGE 

Tekst: Pernille Knudsen og Theis Strange

STUDIO STRANGE 
- de nye hyttemestre
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Desværre lykkedes det ikke under-
tegnede at få Tróndur til Randers, 
men vi laver arrangementet uden 
kunstneren.
Mød Færøernes store fabulerende, 
multikunstner Tróndur Paturssons 
skønne værker i Randers. Tróndur 
arbejder med lys og glas. Således 
rummer Sparekassen Kronjyllands 
hovedsæde fem monumentale 
glasmalerier foruden en udsmyk-
ning med fugle, og på Randers 
Kunstmuseums er et af de markante 
værker: Tróndur Paturssons instal-
lation ”Kosmisk Rum”. Her går den 
besøgende ind i rummet og føler 
suset ved fornemmelsen af de uen-
delige dybder.

ONSDAG DEN 3. MARTS 2010

Tekst og foto: Jørn Bech

Vær med og se Tróndur 
Paturssons værker i Randers

KL. 14.00 mødes vi på Kultur-
historisk Museum. Kunstmuseet lig-
ger i midtbyen på 2. sal i Kulturhuset, 
Stemannsgade 2, 8900 Randers C. 
(Stor P-plads bag museet!) Her vil 
vi få en rundvisning af Finn Terman 
Frederiksen, hvor vi bl. a. skal se 
”Det kosmiske rum”. Finn har skre-
vet en bog om Tróndur samt en 
artikel, der kan læses i UD-tryk nr. 
2, 2000. Find den på: 
www.randerskunstmuseum.dk

KL. 16.00 mødes vi alle foran
Sparekassen Kronjyllands Hoved-
sæde, Tronholmen 1, 6960 Randers 
SØ. (Den store ”hvide” bygning på 
venstre hånd, når du kører over 
broen).
Her vil vi få en rundvisning i byg-
ningen, bese den megen kunst, 
der er blevet købt ind, se på den 
meget specielle arkitektur. Efter 
gennemgangen byder Sparekassen 
på lidt til ganen - ost og vin. 
Arrangementet er slut klokken 19.30.

For at arrangementet i Sparekassen 
Kronjylland kan gennemføres, skal 
vi være 30 personer.

Se tilmeldingskupon på side 13

”Kosmisk Rum”, Randers Kunstmuseum.

Udsnit af P-hus Tróndur, Vejle

1992 Glasmalerier, 
 Rønbjerg Feriecenter. 
1995 Stål og glas (havdyb), 
 Køge Kultur og Kultur-
 center Profilen. 
1998 Udfører maleri, 
 Kastrup Lufthavn.
1999 Glasmaleri-udsmykning,    
 Danmarks Naturfredsnings-
 forening, København. 
1999 Glasudsmykninger,
 Middelfart Sygehus.
1999 Glasudsmykninger,     
 Frederikshavn Sygehus.
2000 Udfører altertavle 
 (glasmaleri), 
 Tornbjerg Kirke, Odense. 
2000 Udfører glasudsmykning,    
 Bryghuset, Herning.
2002 Glasfugle-udsmykning,
 Kastrup Lufthavn.
2003 Udfører glasfugle-
 komposition, børne-
 afdelingen på Rigs-
 hospitalet i København.
2004 Vinduer i Vor Frue Kirke,    
 Svendborg samt 
 P-Huset i Vejle.

Andre af Tróndur Paturssons 
større værker i Danmark:



Tekst og foto: Jørn Bech

Fyn-turen
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Søndag den 2. maj går turen til 
rigets midterste ø det skønne Fyn.

Afgang fra Glasmuseet i Ebeltoft 
klokken 07.00 med opsamling ved 
Musikhuset i Århus 07.45.
Vi starter besøgene i Svendborg, 
hvor vi deler os op i 2 hold. Det ene 
besøger det skønne, romantiske røde 
bindingsværkhus, hvor Bente Sonne 
holder til med ”Glasblæseriet” på 
1. sal. 
Bente vil lave en demonstration 
for os, og derefter er der åbent hus 
i butikken med de mange skønne 
naturinspirerede ting. 
www.glasblaeseriet.dk

Det andet hold besøger Bentes 
søster, keramikeren Ulla Sonne, der 
bor 200 meter længere nede ad 
gaden ligeledes i et smukt gam-
melt rødt hus. Ullas udgangspunkt 
har altid været naturen og dens 
ufattelige mangfoldighed af farver 
og former. 5 rejser til Oman fra 
1999-2008 har fået Ulla til at udfor-
ske havet og det fantastiske dyreliv 
på strandene. Rokkeæg, skallus og 
Argonauter har fundet vej til hendes 
formsprog, sammen med havsnegle-
nes inspirerende farvesætning.
www.ullasonne.dk

Der byttes midtvejs.

Sulten nærmer sig og vi kører hen 
til et hyggeligt sted og spiser. Her 
støder dagens sidste, men ikke min-
dre inspirerende glaskunstner sig til 
vores selskab, en for glasvennerne 
nok ukendt person til i dag, multi-
kunstneren tidligere keramiker nu 
glasskulptør, der har lavet mange 
udsmykningsarbejder for virksom-
heder og institutioner i hele landet, 
har et næsten ubegrænset spille-
rum vedrørende materialevalg, lige 
fra lertøj til sten, glas, kobber og 
bronze mm, laver fantastiske unikke 
skulpturer i glas og kobber, lader sig 
inspirere af naturen, så man kan se 
elvene fosse, lyset spejle sig i glet-
sjere osv., nemlig Ivan Boytler.

Efter endt besøg hos Ivan, vil han 
muligvis ledsage os til Odense, hvor 
han vil vise os eller få en anden til 
det, sin kæmpe glasskulptur, som 
står hos ”Energi Fyn”. 
For at overholde hviletidsbestem-
melsen for vores velkendte chauffør 
fra Sveriges- og Hollandsturen Per 
Langhorn må vi nu vende næsen 
hjemad.

Ankomst Århus  19.45
Ankomst Ebeltoft   20.30

Turens pris 500 kr. inkluderer bus, 
kaffe/te & rundstykker i bussen samt 
spisning. Ikke medlemmer 600 kr.

Med venlig hilsen
Jørn Bech

Her er nogle link vi anbefaler og en speciel opfordring til at se videoen.
www.fyens.dk/article/1000961:Bolig--Hans-Glas
www.tvkorup.dk/udsendelser/2007/29-4-07/kunstudfl ugt.htm
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Tilmelding til Fyn-turen
Jeg /vi ønsker at deltage i turen til det fynske
SØNDAG DEN 2. MAJ 2010 Kuponen (eller kopi heraf) sendes 

senest 1. marts 2010 pr. post eller 
mail til: Jørn Bech, Skelhøjevej 7, 
8400 Ebeltoft. Telefon 8637 7010.
E-mail: jbech@privat.dk

Beløbet 500 kr./person ved 30 per-
soner bedes indbetalt på: 
Indbetalingskort FI-kode 73, 
kontonummer 828 704 31 
eller på check eller net-bank: 
Banknummer: 9360, 
Kontonummer: 3085606904 

HUSK at skrive FYN-TUREN og 
NAVN ved indbetalingen!

Navn 

Adresse 

Postnr. By

Telefon

E-mail

Antal personer Medlemsnummer

Står på i (sæt kryds)  Ebeltoft   Århus

Tilmelding til Randers-turen

Jeg /vi ønsker at deltage i turen til Randers

KULTURHISTORISK MUSEUM & SPAREKASSEN KRONJYLLAND
ONSDAG DEN 3. MARTS KLOKKEN 14.00

(Se omtalen af turen på side 11)
Af hensyn til maden i Sparekassen 
og eventuel samkøring vil jeg gerne 
have en tilbagemelding om, hvor 
mange I kommer senest mandag den 
22. februar, så mailer jeg lige en tur-
liste til jer, hvis man er interesseret i 
at køre med nogen, eller vil slå sig 
sammen. Er der nogen, der ikke har 
en mail, ringer jeg til jer. 
Turen er gratis.

Kuponen (eller kopi heraf) sendes 
senest mandag den 22. februar 2010 
pr. post eller mail til: Jørn Bech, 
Skelhøjevej 7, 8400 Ebeltoft. Telefon 
8637 7010.
E-mail: jbech@privat.dk

Navn 

Adresse 

Postnr. By

Telefon

E-mail

Antal personer Medlemsnummer

TILM
ELD
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G
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U
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N
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G
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U

PO
N



14

Landscape artist Kjeld Sloth has set up a 
system of beds in the museum garden, both 
suited to the exhibitors and a complement to 
the buildings. There will be different activi-
ties linked to special themes in the pavilion, 
so there will be a refreshing view of nature 
through sights, sounds and not least, perfumes 
in the open air. 

Pages 10 Studio Strange
Pernille Knudsen and Theis Strange, part-
ners in Studio Strange, have taken over as 
the new managers of the Glass Studio at 
the Glasmuseum and are looking forward to 
their new assignments. They met at the Glass 
and Ceramic School on Bornholm in 2003, 
and had previously travelled and worked in 
Scandinavia and Australia. 
They have recently worked for two years in 
France, and returned to Denmark to take over 
the studio in Ebeltoft. They believe in good 
craftsmanship and personal expression, and 
one of their keywords is humour. They work 
with glass because they enjoy it and… invite 
guests, instead of reading long descriptions, to 
visit them, or at least their website at www.
studiostrange.dk

Page 12 Visit to Funen
On Sunday 2 May a visit to Funen is being 
organised, and a coach will take those ta-
king part to visit the sisters Bente and Ulla 
Sonne in Svendborg. Bente Sonne works at 
Glasblæseriet, where she will give a demon-
stration, while a short distance away her sister, 
ceramicist Ulla Sonne, draws inspiration from 
colours and shapes in nature, such as the 
colouring of sea snails. Several visits to Oman 
have also influenced her form language. 

After lunch the group will be joined by an 
artist whom they may not know: Ivan Boytler, 
whose works include decorations for buildings 
and institutions across the country, using mate-
rials such as stone, ceramics, glass, copper and 
bronze. In unique, nature-inspired sculptures 
in glass and copper the light is clearly reflected 
from cascades or glaciers. The final visit will 
be to one of his giant sculptures in glass, which 
was made for Energi Fyn.

 

Page 2 Leader
The Chairman observes that in 2010 it will be 
25 years since the Glasmuseum saw the light 
of day, and it is also the year Finn Lynggaard 
celebrates his 80th birthday. To mark the 
occasion, a special exhibition will be set up at 
the Glasmuseum: STATUS 80. The proposed 
gift from the Friends of the Glasmuseum 
Association, in the form of a travel fund to 
support young Danish glass artists, has also 
materialised through generous donations from 
friends in Denmark and abroad. This is the 
type of gift Finn will appreciate, and it will link 
his name to the Glasmuseum as its founder.

The AGM will be held very soon after this 
number of Glasposten appears, and official 
notice was given in the last issue. The meeting 
will be followed by a talk on Danish glass art 
in the USA, looking ahead to the coming glass 
journey, and the draw to find this year’s win-
ners of the glass lottery.
Later in the magazine is an article about 
the alterations to the old building and the 
improvements to the garden funded by a 
donation from the Friends’ Association.
The Chairman sends New Year greetings.

Page 3 Swedish studios in Scania
On Saturday 13 May the Eastern group is 
planning a day trip to three glass studios in 
Scania. Studio Glashyttan in Åhus produces 
sculptures in thick glass, and the group will 
hear how. Anette Ohlsson from Glashyttan in 
Sølvesborg will show her sculptures of insects 
and animals, as well as glasses and bowls. 
Vases, bowls and sculptures are also made 
at Eldoluft Glasstudio in Båstad, and Rickard 
Rackman will describe the conditions glass 
studios work under, which are very different 
form those in Denmark.

Pages 4  Masayo Odahashi
In contrast to glass that is assertive and pro-
vocative, Dagmar Brendstrup finds Masayo 

Odahashi’s work is insistently alluring and 
moving, leaving a warm sensation of calm. The 
sculptures gently counter all the excitement 
and drama of crisis and natural disasters in the 
modern world. Dagmar Brendstrup tells how 
she and Barbara Koppelstätter, owner of the 
German Galerie B agreed in 2007 to set up an 
exhibition together. Drawing inspiration from 
stories, photos and everyday events, Masayo 
Odahashi has worked patiently for months 
on the demanding process necessary to make 
the sculptures shown in this exhibition. Aptly 
been named Inner View, it is accompanied by 
a catalogue written by Dr. Eva Marie Fahrner- 
Tutsek of the Tutsek Foundation in Munich.

Pages 6  The “Toldboden” refurbished
The owners of Hack Kampmann’s fine old 
building, the Syddjurs local authority, have 
spent 3.7 million Danish kroner on refur-
bishments and alterations, while the Labour 
Market Holiday Fund has contributed 3.5 mil-
lion. Careful planning by the architects, good 
management and efficient workmen have led 
up to highly satisfactory results. 
The attic has been fitted with four-paned 
windows to create more space, and restruc-
turing of the rooms has created a well for the 
long-wished-for lift. The lower storey will be 
complete in January, so that meetings can be 
held there, and the shop will be refitted in 
February. Heartworks are setting up a glass 
universe in the attic, and Dagmar Brendstrup 
looks forward to the completion of the project 
sometime in the autumn. 

Pages 8  FLORA
The big summer exhibition, inspired by botany 
in art and in gardens, celebrates Flora, the 
Roman goddess of flowers and spring. Among 
the sensual bursts of joyous energy indoors 
and out there are also a solemn, thought-
provoking references to gene-manipulation 
and cloning. It is a highly varied selection 
of work by eleven very different artists from 
Scandinavia, Europe, the USA and Canada. 
In some pieces the inspiration from nature is 
direct and obvious, while in others it is more 
abstract, or crosses over into the fields of sci-
ence and medicine. 

Text by Christine Andersen 

English Summary



15

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

VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2010

MOGENS KAALBYE
Formand
Medl. af 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
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! 
Har du ikke opgivet din e-mail-adresse, 

så fremsend den venligst til sekretæren: 

jbech@privat.dk

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

UDSTILLINGER

ANIMA ANIMUS
Fællesudstilling med værker af 
Emma Woffenden og Tord Boontje. 
Glas, tekstil, fotografi  og video. 
2. oktober 2009 - 14. marts 2010

STATUS 80 - FINN LYNGGAARD
Separatudstilling med værker af Finn 
Lynggaard. Glas, keramik og maleri.
11. januar - 7. februar 2010

DET INDADVENDTE BLIK - MASAYO 
ODAHASHI
Separatudstilling med Masayo Odahashi, 
Japan.
12. februar - 13. juni 2010

FLORA – BOTANISKE OPLEVELSER 
I KUNST OG HAVE
Gruppeudstilling med 11 internationale 
kunstnere. Indendørs og udendørs samt 
botanik i museumshaven.
27. marts - 29. september 2010

GLASMUSEETS VENNER

RANDERS-TUREN
Se Tróndur Paturssons værker i Randers.
Onsdag den 3. marts kl. 14. 

USA KALDER APRIL 2010
Reserver allerede nu datoerne 
9. - 19. april 2010

FYN-TUREN
Søndag den 2. maj 2010 

UDFLUGT TIL SKÅNE
Lørdag den 8. maj 2010 

AKTIVITETER 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. - december .... (mandag lukket) kl. 10-16
 
* Museet er åbent alle dage i vinterferien (uge 
7 og 8) - også mandag.

GLASCAFÉEN

I januar er caféen lukket alle hverdage. 
I weekenderne dog åben fra kl. 11-16
* Nov, dec, feb, marts ......alle dage kl. 11-16
* April, maj, juni .............. alle dage kl. 11-17
  Juli ..............................  alle dage kl. 10-22
* Aug, sep, okt ...............  alle dage kl. 11-17
* = aftenåben ved bordbestilling

Brunch hver lørdag og søndag kl. 10-12.
(Husk at bestille bord.)

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

SØNDAG DEN 7. FEBRUAR
”Særlige søndage” med rundvisning
Kl. 14.00
Guidet tur rundt i udstillingerne.
Gratis efter betalt entré til museet.
Ingen tilmelding. ”Caféens tallerken med 
3 små lækkerier” for kr. 100,- serveres fra 
kl. 12. Husk at bestille bord. 

FREDAG DEN 12. FEBRUAR
Fernisering: Det indadvendte blik / 
Masayo Odahashi
Kl. 17.00
Udstillingen åbnes af Jørgen Schou-
Christensen.

ONSDAG DEN 17. + 24. FEBRUAR
Bedsteforældredag
Gå på opdagelse i museets udstillinger 
sammen med børnebørnene. Klokken 14 
fortæller vores børneguide tre små histo-
rier, knyttet til Masayo Odahashis fi gurer. 
Slut evt. af med friskbagte boller og 
kakao i Glascaféen.
Gratis entré for børn ifølge med en 
betalende voksen.

TORSDAG DEN 18. FEBRUAR
Støbning
Kl. 10-13 og 14-16
Støb dit eget lille kunstværk i værkstedet.
Figuren kan afhentes næste dag.
Kr. 75,- + entré til museet.

FREDAG DEN 26. MARTS
Fernisering: FLORA - botaniske oplevelser 
i kunst og have. 
Udstillingen åbnes af skuespiller Ghita 
Nørby.


