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Kære Glasvenner,
Så er vi allerede i 2006 – et år som vil stå 
prentet klart i mange sammenhænge i forbin-
delse med Glasmuseet Ebeltoft og derfor også 
for Glasmuseets Venner, da det er året, hvor 
den længe ventede udvidelse bliver færdiggjort. 
Vi håber selvfølgelig, at det betyder flere 
gæster på Museet og samtidig også flere med-
lemmer til vores forening, men meget mere 
om indvielsen og hvad dertil hører i næste 
nummer af Glasposten. 

Nybyggeriet
Det går fortsat godt med byggeriet, og der 
er nu etableret trappeadgang på forsiden til 
museet, og endvidere er muren rundt om 
museets have næsten færdig. Der arbejdes nu 
på en del indvendige arbejder og desuden er 
byggeriet af den nye Glashytte påbegyndt.
Der etableres – er formentlig allerede sket når 
denne Glaspost er hos dig – adgang fra det 
gamle museum til det nye, og det skal også 
nævnes at GMV ś kontor er flyttet op på 1. sal 
i den gamle bygning (var tidligere direktørens 
kontor).  

Nye tider kræver nye tanker og handlinger.
Bestyrelsen har længe arbejdet med Fondsbe-
styrelsen/direktionen for Museet for at finde 
frem til, hvordan og hvor venneforeningen 
bedst kan støtte i forbindelse med åbningen af 
det nye og større Museum.

Vi har modtaget en liste med forskellige 
områder, hvor Museet manglede penge til 
at færdiggøre projektet. Efter flere møder er 
bestyrelsen nu blevet enig om at bede general-
forsamlingen godkende, at vi udbetaler penge 
til etablering af den nye have mellem de to 
bygninger.
Bestyrelsen er af den opfattelse, at dette vil 
kunne blive til glæde for vore medlemmer 
- ikke kun nu, men også mange år fremover - 
samt selvfølgelig alle andre besøgende.

Endvidere arbejder bestyrelsen sammen med 
Museets direktion om at få et område på 
Museet, hvor GMV kan have materiale lig-
gende for derigennem at blive mere synlige for 
de besøgende.

Bestyrelsen har endvidere opfordret til et tæt-
tere samarbejde med Fondsbestyrelsen, da det 
er helt givet, at et større museum også kræver 
et meget målrettet markedsføringsarbejde, da 
det er af afgørende vigtighed, at der kommer 
flere besøgende på Museet.
Fondsbestyrelsen har indvilliget i dette og 
der etableres hurtigst muligt et møde de to 
bestyrelser imellem, hvor der forhåbentlig 
kan udformes en fælles strategi for arbejdet 
omkring Glasmuseet Ebeltoft.

Fondsbestyrelsen har fremsat ønske om at 
adgangsbetingelserne for Glasmuseets Venner 
blev justeret i henhold til tidens krav og ikke 
mindst set i lyset af åbningen af det nye og 
større Museum.
Vi har i bestyrelsen vist forståelse for denne 
anmodning og fremsætter derfor nogle 
ændringsforslag til § 3 på den kommende 
generalforsamling. (Se yderligere under indkal-
delse til generalforsamling på side 3)

Udstillinger
Se aktivitetskalenderen på bagsiden.

I næste nummer vil du få oplysninger om 
åbningsudstillingen for det nye museum.
Glæd dig til at læse om denne.

Generalforsamling 2006.
Forhåbentlig ses vi til Generalforsamlingen 
den 25. februar i Sognegården i Ebeltoft.
Dette skulle gerne blive sidste gang vi afholder 
den udenfor Museet. 

Er du med i Glaslotteriet, er der også en god 
grund til at komme – for måske er det netop 
dig, der vinder en af de spændende glasting 
vore ”eksperter” har indkøbt til årets lotteri.
Kom og få en forklaring på, hvorfor netop 
dette glasværk er blevet 
valgt.
Vi ses!  

Med venlig hilsen 
Erling Elsig

Forside: Værket er fremstillet i slutningen af 
1800-årene af de tyske glaskunstnere Leopold 
Blaschka og hans søn Rudolf.

Tekst: Jens Holdgaard.
Et banebrydende år ligger foran os!!
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Foreningen afholder ordinær 
generalforsamling:

Lørdag den 25. februar kl. 13.30
Sognegården, Kirkegade 13, 

Ebeltoft

Ifølge vedtægterne er dags-
ordenen:
1.  Valg af dirigent
2.  Bestyrelsens beretning for det
  forløbne år og planer for det 
 kommende   
3.  Regnskab og budget
4.  Fastsættelse af kontingent
5.  Indkomne forslag
6.  Valg af bestyrelse og 
 2 suppleanter
7.  Valg af 2 revisorer og 
 1 suppleant
8.  Eventuelt
9.  Glaslotteri

Følgende bestyrelsesmedlemmer 
er på valg:
Jan Kock  (villig til genvalg)
Finn Vangsøe (villig til genvalg)
Lis Primdahl  (villig til genvalg)
Karen Lise Krabbe (villig til genvalg)

Bestyrelsen kan meddele at føl-
gende ændringsforslag vil blive 
forelagt på Generalforsamlingen 
under pkt. 5:

Forslag 1:
Bestyrelsen har besluttet at ind-
stille til Generalforsamlingen, at 
Glasmuseet Ebeltoft tildeles 
kr. 134.000, af vores kassebehold-
ning til etablering af haveanlæg med 
belysning i forbindelse med  færdig-
gørelsen af det udvidede museum.

Det skal endvidere bemærkes, at de 
indbetalte beløb i GMV100 ligele-
des vil tilgå Museet til samme
projekt.
Dette skulle betyde, at Glasmuseets 
Venner stort set kan dække etab-
leringsomkostningerne til havean-
lægget.

Bestyrelsen skal hermed anmode 
Generalforsamlingen om godken-
delse af udbetalingen af oven-
nævnte beløb. 

Forslag 2:
Grundet bestyrelsens egne over-
vejelser kombineret med en hen-
vendelse fra Fondsbestyrelsen vil 
vi fremsætte ændringsforslag til § 
3 i vedtægterne, så de livsvarige 
medlemskaber udgår (de allerede 
tegnede ændres naturligvis ikke), 
og der indføres  et nyt eksklu-
siv medlemsskab samt foreslås 
ændrede adgangsbestemmelser til 
Glasmuseet:

Tekst: Glasmuseets Venner. Foto: Jørn Schouboe Bech (Indkøb til Glaslotteriet 2006)

Indkaldelse til Generalforsamling
Ændringsforslag til § 3: 
Enhver, der har interesse for for-
eningens formål, kan optages som 
medlem 
 
Medlemskabet tegnes for et år ad 
gangen. 
 
Kontingentet fastsættes på den årli-
ge generalforsamling. 
 
Personligt medlemskab giver mulig-
hed for at medtage op til 2 gæster 
med 25 % rabat  mod forevisning 
af medlemskort. 

Ægtepars/samleveres medlemskab 
giver mulighed for at medtage op 
til 4 gæster med 25 % rabat  mod 
forevisning af medlemskort. 

Eksklusivt medlemskab er person-
ligt og giver mulighed for at med-
tage op til 6 gæster gratis mod fore-
visning af medlemskort. Desuden 
modtager eksklusiv medlemmer 
omkostningsfrit museets fremtidige 
katalogudgivelser for det pågæl-
dende år foruden andre ydelser 
fastsat af bestyrelsen. 

Kontingent for eksklusivt medlem-
skab foreslås til 1.500 kr. årligt.  

Livsvarige medlemskaber (ordnin-
gen er ophørt pr. marts 2006) kan  
medtage 1 gæst gratis mod forevis-
ning af medlemskort.

Alle medlemskaber giver mulighed 
for at opnå 10% rabat ved køb i 
museets butik og galleri.  

På Bestyrelsens vegne Erling Elsig
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Glasmuseet har fået en eneståen-
de mulighed for at vise en samling 
unikke værker af ganske særlig 
karakter – havets mest betagen de 
væsener – gopler af flere arter og 
på forskellige udviklingsstadier 
samt søblomster og blæksprutter 
– i alt 70 enestående værker af 
ypperlig glaskunst, der den dag i 
dag må betage enhver glasentusiast. 

Værkerne er fremstillet i slutningen 
af 1800-årene af de tyske glaskunst-
nere Leopold Blaschka og hans søn 
Rudolf, der gennem en årrække 
designede og skabte tusindvis af 
bemærkelsesværdigt realistiske 
glas replika af gopler, blæksprutter 
og andre havvæsener. Leopold og 
Rudolf Blaschkas gjorde det derved 

Glasakvariet viser naturens kunst-
værker som tredimensionel højt 
æstetisk og udsøgt nøjagtig glas-
kunst, samtidig med at den fortæl-
ler kompliceret naturhistorie på en 
elegant og indlysende pædagogisk 
måde. 

Glasakvariet ledsages af akvarier 
med levende gopler – til sammenlig-
ning, betagelse og forståelse.  

Udstillingen åbner den 18. marts.

muligt for millioner af mennesker 
verden over, at gå på opdagelse i 
de dybe haves forunderlige verden. 
Siden har værkerne været gemt væk 
i museumsmagasiner verden over. 

Med denne udstilling er det lyk-
kedes at samle et repræsentativt 
ud valg af samlingen og vise den for 
et moderne publikum. Samlingen 
vakte opsigt og begejstring, da den 
i 2002 blev vist på Design Museum 
i London, der har tilrettelagt udstil-
lingen.   

Far og søn

Tekst: Pauline Asingh

Glasakvarium

Se flere fantastiske billeder på: http://eos.sunderland.ac.uk:8080/gateway_to_glass/htmlsite/h_exhibitions_blaschka.htm
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Fra familien til den japanske glas-
kunstner Kyohei Fujita, som døde i 
september 2004, har Glasmuseum 
Ebeltoft modtaget en generøs 
gave, som vil være et værdifuldt 
supplement til de Fujita-værker, 
som museets allerede råder over.

Gaven er en af mesterens såkaldte 
kazaribakos - en lågæske i slægt 
med de traditionelle japanske lak-
æsker - i dette tilfælde ikke som 
lakarbejde, men i glas og med en 
moderne kunstners fortolkning af 
form og dekoration.

Familien Fujita har med denne gave - 
sammen med en tilsvarende flot gave 
til Kunstindustrimuseet i København 
- ønsket at markere Kyohei Fujitas 
veneration for Danmark, som var 
det første land udenfor Japan til at 
vise hans glaskunst, da han i 1975 
deltog i udstillingen “ International 
Studio Glass” i Illums Bolighus i 
København.

Da tanken om et internationalt glas-
museum i Ebeltoft opstod omkring 
1980, var Fujita blandt de første til 
at støtte tanken, og i 1982 - endnu 
før der eksisterede et glasmuseum 
- skænkede han værket “To Traner” 
- en rhombeformet kazaribako med 

lejligheder sponsoreret priser á $ 
5000.- i forbindelse med glasmu-
seets “Young Glass” konkurrencer i 
1987 og 1997.

I 1989 kvitterede Glasmuseum 
Ebeltoft for kunstnerens generøsi-
tet ved at afholde en stor udstilling 
med dennes og den amerikanske 
glaskunstner Harvey Littletons arbej-
der.  

sølv- og gulddekoration - til det 
kommende museum.

Gennem årene har museet modta-
get andre store gaver fra kunstneren 
og råder nu over en fin repræsenta-
tion af hans arbejder fra både Japan 
og Venedig.

Ligeledes har Kyohei Fujita, der 
altid har støttet og opmuntret unge 
glasaspiranters uddannelse, ved to 

Tekst: Finn Lynggaard. Foto: Jørn Schouboe Bech

Kyohei Fujita – Ornamented Box “Rimpa”
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Glasakademin vill vara ett forum för 
svenskt studioglas för att förmedla 
information, inspiration och kunskap. 
Ett museum för svenskt studioglas är en 
av Glasakademins visioner!

Glasakademins Hus i Baskemölla

Sextio glaskonstnärer är medlemmar i 
Glasakademin, alla verksamma i egen regi 
i hyttor och verkstäder i hela Sverige, från 
Smygehuk i söder till Tärnaby i Lappland i 
norr. 

Glasakademin finns sedan år 2000 på: 
www.glasakademin.net, med nyheter från 
glasvärlden, glaskalendarium och konst-
närspresentationer. Glasnätet, en kontakt-
plats för alla glasintresserade drivs också av 
Glasakademin.

I maj 2004 lanserade Glasakademin ett 
Studioglasmuseum på Internet. 

Där berättas det svenska studioglasets 
historia. Tekniker och konstnärer presenteras 
och man kan söka bland bildarkivets 600 bil-

TALES på Museum för Studioglas

Tekst og foto: Projektledare Kerstin Molin.

GLASAKADEMIN

Interiör

Munblåst och slumpat 
Hästhuvud av Eva 
Älmeberg.
Fotograf: Per Bergström
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der. I biblioteket kommenteras aktu-
ell svensk och internationell glaslit-
teratur och tidskrifter. Det virtu-
ella museet visar också utställningar, 
som finns tillgängliga i arkivet efter 
utställningstidens slut. Den aktuella 
utställningen TALES lyfter fram det 
allra nyaste svenska glaset. 

Interiör

Våren 2005 tog Glasakademin ytter-
ligare ett steg mot förverkligandet av 
ett museum för svenskt studioglas 
och kan nu visa studioglas också i 
sinnevärlden.

Åsa Brandt blåser in Glas akademins 
ett-årsjubileum 2001.

I Glasakademins Hus i Baskemölla 
finns en spännande och annorlunda 
samling glasobjekt som deponerats 
av Glasakademins konstnärer. Huset 
innehåller också ett arkiv med tid-
ningsklipp, kataloger, vernissagekort 
etc, ett bibliotek och en bilddatabas. 
Arkivet är tillgängligt för forskare, 
skribenter och andra intresserade.  

Glasakademins Hus finns på Frans 
Löfströms väg 13 i Baskemölla, 
strax utanför Simrishamn. Vi visar 
gärna enskilda och grupper efter 
överenskommelse per telefon 
+46 414 10406

Lampa “Satellit” av Anna Forsling.
Foto:Konstnären

Dubbelvas av Mårten Medbo.
Foto:Konstnären

Dåtid, nutid, framtid. Vas av 
Monica L. Edmondson
Foto:Mikael Rutberg

Sommaräng. Fat av Ulla Forsell.
Foto: Anders Qwarnström
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Tekst: Jan Kock

Holmegaard – en svane fornyer sig
Den, som i disse måneder 
besøger Holmegaard Glasværk 
i Sydsjælland, vil opleve en 
aktivitet, der ikke er set mage til 
i mange år. 

Sådan så byggepladsen på Holme-
gaard ud en dag i december 2005. 
Det nye velkomstcenter dominerer 
med sine karakteristiske vinduer. 
Foto: Henrik Larsen.

Reception og turistmodtagelsen i 
den nye velkomstbygning er ved 
at ligne noget og skal være klar 
til medio 2006. December 2005. 
Foto: Henrik Larsen. et særligt afsnit. Baggrunden herfor 

er en helt unik prøvesamling af, 
hvad der er fremstillet på stedet 
gennem de mere end 175 år værket 
har været i drift. Desuden vil der 
være god plads til særudstillinger 
af moderne glas og andre emner af 
almen interesse inden for design, 
kunst og kunsthåndværk. 

Der bygges en ny velkomsthal på 
mere end 4000 m2, der flyttes om 
på afdelingerne og gamle bygnin-
ger får nye funktioner. Glasværket 
undergår en radikal forandring og 
fremover skal stedet fremstå som 
et oplevelsescenter, hvor glas og 
det at fremstille glas er i centrum. 
Man skal kunne følge produktionen, 
selv prøve at blæse og slibe glas, 
beundre de nyeste frembringelser 
fra Holmegaard og få historiens 
vinge sus omkring glassets historie i 

Cala og andet 
designet af Peter Svarrer.

En meget lækker 
produktbrochure 

fra Holmgaard
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Ud over glasset vil der blive etable-
ret flere andre aktiviteter, således at 
der er nok til en hel dag eller mere 
for hele familien. Af ideer kan lidt i 
flæng nævnes ølbryggeri, vintappe-
ri, lysestøberi, orangeri, andre typer 
af butikker, som har et kvalitets-
mæssigt og designmæssigt niveau 
som Holmegaards, café, restaurant, 
naturpark, som tager sit udgangs-
punkt i den store og mystiske mose, 
der særligt under første og anden 
verdenskrig leverede brænde til gla-
sovnene.

til at gå hånd i hånd med unikt glas-
kunst. Det unikke udvikler det gode 
kunstindustrielle produkt.
Selv om det er vinter, har man på 
fornemmelsen, at der er forår på 
Holmegaard.  

Bag alle disse tiltag står de to nye 
ejere af glasværket Peter Normann 
Nielsen og Steen Gude. De har 
stolte traditioner at leve op til. 
Siden 1920’erne har Holmegaard 
haft formgivere ansat til at udvikle 
såvel kunstglas som brugsglas i en 
kunstindustrielproduktion. Først var 
der Jakob E. Bang, siden kom Per 
Lütken efterfulgt af Michael Bang og 
Torben Jørgensen, for blot at nævne 
de væsentligste. Hver har de ydet 
deres bidrag til at gøre dansk glas 
og dansk design kendt også ude i 
verden. Siden kom Anja Kjær, Allan 
Scharf og Peter Svarrer til. Nu arbej-
des der med en række nye unge 
talenter, som symptomatisk nok er 
domineret af kvinder, og heraf er 
igen en markant del plukket blandt 
den store og stærke skov af meget 
talentfuld studieglaskunstnere, som 
vi med rette kan være stolte af, at vi 
har her i Danmark. 
Med spænding og med store for-
ventninger kan man se frem til, 
hvad Holmegaard kan byde på. 
Den proces, der er sat 
i gang på glasværket, 
er ambitiøs, der skal 
skabes en sund virk-
somhed, som forstår at 
klare sig i den globali-
serede verden, og som 
kan byde på veldesig-
net kunsthåndværk i glas, 
som forhåbentlig kommer 

Attica designet i et samarbejde 
mellem Anja Kjær og Michael 
Bang.

Sinus lampen formgivet af Piet 
Hein.

Scanning fra Holmgaard
produktbrochure 
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Det begyndte i det små.
Nicole: Jeg havde allerede i 1963 
købt bittesmå glas og vaser, der lå 
i udsalgskurve i Den Permanente. 
Det var farvespillet i de mange 
glas, som fascinerede mig, og den 
varme de udstrålede i en grå januar 
måned.
Poul: Jeg havde næsten samtidigt 
købt nogle store pokaler og en 
vase af Kaj Franck i Finland. Også 
her var det farverne og formen, der 
tiltrak.

DINO ROSIN

Jeg var allerede pensionist, og 
vi var for længst gift, da vi på Born-
holm i 1988 helt tilfældigt kom 
forbi et lille husmandssted, hvor 
Pete Hunner og Maibritt Jønsson 
havde en lille udstilling i et driv-
hus. Her faldt vi pladask for et par 
unika-ting med motiver fra USA.

Allerede året efter så vi i Amster-
dam arbejder af en række franske 
glaskunstnere. Studioglas af navne 
som Novarro, familien Morin, 
Erich Schamschula og Jean-Paul 
Raymond af hvem vi hjembragte et 
prægtigt fad.

Herefter gik det hurtigt. Vi 
besøgte værksteder og gallerier fra 
Bretagne til Provence, og på mine 
mange rejser til Bruxelles besøgte 
jeg hver gang et galleri, som også 
havde kunstnere fra Østeuropa.

Foto: Jørn Schouboe Bech

Ej Blot til Lys....

Herhjemme blev vi medlem af 
Glasmuseets Venner og fik øjnene 
op for amerikanske og sandelig også 
danske glaskunstnere. Amerikanerne 
passede ikke til pensionistens pen-
gepung. Men det var dejligt at se, at 
enkelte danskere som Tobias Møhl 
har fået internationalt format.

JEAN-PAUL RAYMOND

MALGORZATA 
DAJEWSKA             

IVO LILL
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Med glasvennerne har vi været 
i Finland, Venedig og på Bornholm. 
Det var hyggeligt og kyndigt sel-
skab, og vor samling voksede. I dag 
melder vore to glasskabe pas, og 
vindueskarme vil snart også gøre 
det. Men vi er ikke mætte endnu. 
I dag lider vi af pladsmangel - det 
gør Glasposten vist også.

En særlig oplevelse var det at 
få besøg af den store initiativtager 

JØRGEN KARLSEN

KYOHEI FUJITA

Finn Lynggaard her på Strandvejen. 
Han kom med en Fujita lågvase, 
som vi havde “fået lov til at købe.”

Et maleri kan renses, restaure-
res, porcelæn kan klinkes... men 
glas kan næsten kun smeltes om. 
Det er så skarpt, men også så sart 
- et symbol på livet.  

Nicole og Poul Schade-Poulsen

TOBIAS MØHL

RENÉ DANIÉL

PETE HUNNER OG 
MAIBRITT JÖNSSON
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Hvert år bliver personalet invi-
teret “ud i verden”. I år gik 
turen til “Louisiana” Museet for 
moderne Kunst og Kunstmuseet 
Ordrupgaard.
35 forventningsfulde medarbejdere 
drog en tidlig onsdag morgen over 
bølgen blå med Mols-liniens smuk-
keste færge. Det “faste” personale 
sørgede omhyggeligt for alles ve og 
vel med kaffe, avec’ er m.m.

Sådan en dag er fyldt med snak-
ken og grinen. Den, som ikke ken-
der så mange, får mulighed for at 
lære de andre nærmere at kende 
- kort sagt, vi rystes godt sammen 
nye som gamle medarbejdere. Med 
så stort et personale er dette guld 
værd.

Selvom turen var vores “fridag” 
kunne vi ikke lade være med at 
optræde som “spioner” i bedste 
forstand: vi ville finde de bedste 
eksempler fra de 2 museer på udstil-
lingsteknik, butiks- og cafeindret-
ning, personalebetjening m.v. - og 
selvfølgelig også bemærke de ting vi 
ikke skal gøre i vores nye museum.

Det blev en lærerig tur. Mange 
gode ideer og altså også en del 
skræmmende oplevelser vedrø-
rende pris og kvalitet på kager og 
kaffe blev indsamlet. Og snakken 
gik over stok og sten på vejen hjem 

Tekst og foto: Laila Bach Sørensen

Medarbejdernes personaleudflugt 2005

til Ebeltoft. Den forstummede dog 
et øjeblik, da vi pludselig fik øje på 
en helikopter nogle meter fra skibet 
nogenlunde i højde med vores små 
Mols-bittere. En sikkerhedsøvelse, 
der ville noget. Vi tror den lyk-
kedes.

Det gjorde vores tur også.
På Louisiana så vi den vidun-

derlige Matisse-udstilling “Et nyt liv” 
fra de sidste år, hvor han arbejdede 
med papirklip. Den udstilling skaber 
livsglæde og eftertanke.

Efter en gedigen frokost 
med udsigt til Sverige drog vi til 
Ordrupgaard. Vi så særudstillingen 
“Gauguin og impressionismen” - en 
stor udstilling, som vi i Danmark 
kan være stolte af. Museets andet 
hit var den nye tilbygning af arkitek-
ten Zaha Hadid. Den gav os stof til 
eftertanke, hvis vi ellers kunne høre, 

hvad vi selv tænkte!
Sådan kan en personaleudflugt 

beskrives af en af deltagerne. En 
anden ville nok have beskrevet den 
med andre ord, Men et er vi alle 
enige om: det er dejligt at mødes til 
personaleudflugt.

Vi er en stor blandet persona-
legruppe som i fællesskab deler 
glæden ved at være et sted med god 
stemning og høj faglig kvalitet. Det 
kan vores gæster også mærke.

På gensyn til julefrokosten.
Og tak til de “faste” for en dejlig 

dag. 

SE HER!!!
Frivillige søges til Glasmuseet til 
reception og butik.
Ring til Anna og hør nærmere. 
Glasmuseet tlf.: 8634 1799.
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To hold så på, da perleglasmageren Connie Sørensen 
demonstrerede perlefremstilling. Først viste hun forskellige 
teknikker, senere lod hun sig udfordre af publikum til at 
fremstille en nissepige med fletninger samt en snemand 
med gulerods tud.

Tekst: Hanne Thorgård. Foto: Jørn Schouboe Bech

Æbleglasmaling 
i efterårsferien

Der hang grønne æbler ned fra loftet, der var Finns smukke 
æbler i fad, der var æbler på podier og i vinduer, og så var 
der 200 glade børn, som malede de flotteste æbler på tre-
kantede glasstykker fra Svane Glas med strålende farver fra 
Schjerning. Der var trængsel, selv om børnene var fordelt 
på 4 hold, så der kom lidt maling på en enkel bedstemoder, 
og der kom også lidt på tøjet, men mest kom der på glasset, 
som blev forsynet med røde, grønne eller gule silkesnore, 
så de nu hænger i mangt et vindue i det ganske land. 
Succesen var hjemme. 

Tekst og foto: Jørn Schouboe Bech

Perlefremstilling 
i julemåneden
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built on the traditions of Danish design and 
generations of famous designers. It will be 
exciting to see how unique designs interact 
with good industrial products, and Jan Kock 
notes that the modern generation is character-
istically dominated by women.

Page 10-11 Friends’ glass collections: 
Nicole and Poul Schade Poulsen describe 
how their glass collection started in a small 
way in 1963 when they were fascinated by the 
play of colours in glasses and vases. Later, they 
came by chance to an exhibition where they 
bought pieces by Pete Hunner and Mai-Britt 
Jönsson. Although as pensioners they cannot 
afford American prices, they have travelled 
in Europe, and as Friends of the Glasmuseum 
discovered glass artists, including some Danes, 
of international format. Finn Lynggaard even 
allowed them to buy a Fujita vase. Glass is for 
them a delicate, irreparable symbol of life. 

Page 12 The staff tour 2005 went to 
the Louisiana Museum of Modern Art and the 
art museum at Ordrupgaard. The ferry trip 
gave the volunteers a valuable chance to get 
to know each other, and at their destinations 
they looked out for good ideas in exhibition 
techniques and service – and also found things 
they should not copy in the new extended 
museum! There were eager discussions on the 
trip home too – except for a moment when a 
helicopter appeared on a level with the ferry 
on an emergency training exercise.
They enjoyed the wonderful Matisse exhibition 
at Louisiana, including the paper cut-outs, and 
Gauguin and Impressionism at Ordrupgaard. 
The museum also has a new building, designed 
by Zaha Hadid, which provided more food for 
thought. 
Thanks to the permanent staff for a wonder-
ful day.

Page 13  Children painted apples on 
glass in the autumn holiday with Hanne 
Thorgaard, using colours and glass provided 
by companies in Ebeltoft.

Page 13  Bead making demonstrated by 
Connie Sørensen in December. Visitors were 
allowed to try their hands at making figures. 

Page 2 Leader
At the opening of 2006 the Chairman observes 
that this year’s major event will be the open-
ing of the long-awaited extension to the 
Glasmuseum, and he hopes to see more 
visitors and more new Friends of the Museum. 
The new building is still progressing well. 
Work has begun on the new workshop, and 
on internal reorganisation.
The Committee has been considering the best 
ways in which the Friends’ Society can support 
the Glasmuseum as it expands from has a list 
of areas where funds must be found to com-
plete the project. Approval has been sought for 
a scheme to establish the garden between the 
two buildings. (Pictures on page 13.)

More effective marketing will be necessary 
to attract more visitors to the larger museum, 
and the Friends’ Society hopes to make itself 
more visible and thus attract new members. A 
proposal to update the conditions of admis-
sion for members and adapted them to the 
larger museum will be discussed at the com-
ing AGM. 

The Chairman invites members to attend the 
AGM, where the winners of the Glass Lottery 
will also receive their prizes. 

Page 3 Notice of the AGM to be held 
on 25 February 2006. 
Agenda including elections to the Committee 
(all retiring members are willing to stand for 
re-election) and a proposal to allocate funds 
for establishment of the museum garden and 
proposed amendments to Clause 3 to adjust 
subscriptions.

Page 3 Glass lottery

Page 4  The Glass Aquarium is a unique 
collection of highly unusual works represent-
ing different jellyfish and sea creatures, created 
in the late 19th century by Leopold and Rudolf 
Blaschka, who made thousands of fascinat-
ing replicas which have been hidden in the 

world’s museums. This exhibition comes for 
the Design Museum in London and is accom-
panied by aquariums with live jellyfish.

Page 5 The family of Kyohei Fujita, 
who died in 2004, has generously donated 
one of his kazaribakos – a Japanese box 
– to the museum as an acknowledgement that 
Denmark was the first country outside Japan 
to show his work. Kyohei Fujita was one of the 
very first to support the idea of the museum 
before it materialised, by donating the first of 
several fine gifts. He sponsored Young Glass 
prizes in 1987 and 1997 and the museum held 
a joint exhibition of his and Harvey Littleton’s 
work in 1989.

Page 6-7 Glasakademin is a forum for 
Swedish glass artists with 60 members and 
an exciting website at www.glasakademin.
net with a calendar of events, news, pres-
entations of artists and many links to other 
glass-related sites. A studio glass museum 
was launched on the Internet in 2004, and 
one of Glasakademin’s visions is to establish 
a museum of Swedish studio glass. Tours can 
be arranged to a collection of glass depos-
ited by the artists at Glasakademin’s House in 
Baskemölla in Sweden where there are also 
archives and a library. 
(Tel.: +46 414 10406.)

Page 8-9 Changes at Holmegaard
In these winter months Holmegaard Glasværk 
is full of activity. A huge new welcome hall is 
being built, while departments are being relo-
cated and new functions assigned to the old 
buildings. In future visitors will be taken on a 
partially hands-on tour of glass production and 
allowed to blow and polish their own pieces, 
so that they can feel the breath of history from 
over 175 years of operations on the site. 
There will be plenty of space for exhibitions of 
modern glass too. 
The glassworks have been taken over by new 
owners, and will provide enough activities 
for a full-day family outing based on Danish 
design and craftsmanship and a nature park 
around the peat bog that at times provided 
fuel for the ovens. To survive globalisation 
Holmegaard must run as a healthy business 

English Summary
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GLASMUSEET EBELTOFT

AKTIVITETER
Lørdag den 25. februar kl. 13.30
Sognegården, Kirkegade 13, Ebeltoft
Foreningen Glasmuseets Venner 
afholder ordinær generalforsamling

Lørdag den 18. marts kl. 14.00
Fernisering: The Glass Aquarium

ÅBNINGSTIDER
(bemærk nye åbningstider)
Januar - marts................ alle dage kl. 10-16
April - juni ..................... alle dage kl. 10-17
Juli - august ..................  alle dage kl. 10-19
September - oktober .....  alle dage kl. 10-17
November - december ..  alle dage kl. 10-16

Den 24., 25. og 31. december samt 
1. januar er museet lukket.

UDSTILLINGER
Klædt på i glas
Spændende værker af 
Kjell Engman, Sverige
8. oktober 2005 - forår 2006

Naturen grebet i glas
Et udvalg af værker fra museets 
permanente samling
8. oktober 2005 - forår 2006

Clear-Cut 
– Verden set gennem glas
indtil 12. marts 2006

The Glass Aquarium
18. marts – primo juni 2006

GLASHYTTEN 2006
Vi håber, at museets nye glasværksted vil 
være åbent fra juni måned. 

GLASMUSEETS 
UDSTILLINGER 
I UDLANDET
Observationer
Ann Wolff, Tyskland/Sverige:

14.10.05 - 29.01.2006 
National Glass Centre, UK

12.03.06 - 21.05.2006
Glashütte Gernheim, Tyskland

04.06.06 - sept. 2006  
Finnish Glasmuseum, Riihimáki, Finland

26.01.07 - 29.06.2007 
Mint Museum, NC, USA

Se i øvrigt alle museets aktiviteter på  www.glasmuseet.dk som løbende opdateres.


