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Udstillinger
Når dette blad udkommer, er der al 
mulig grund til at være opmærksom 
på museets aktuelle udstillinger. 
Jeg tror ikke jeg før har set en udstill-
ing fem gange og stadig kan fi nde 
nye detaljer og få nye morsomme 
associationer, som i Ricky Bernsteins 
sprudlende, inspirerende univers 
om ”Køkken Drømme”. At der så i 
samme hus er en spændende, ander-
ledes udstilling af prisvindende Lene 
Bødker - det kalder på en visit.

Succesfuld glas-udfl ugt
Som beskrevet andetsteds i bladet 
har venneforeningen igen inviteret på 
oplevelser med glas. Denne gang en 
heldagstur til det nordjyske, nærmere 
bestemt Lønstrup, Nr. Lyngvig og Aal-
borg. En helt igennem succesfuld tur 
hvor glas-oplevelser blev parret med 
kulinariske ditto.

Én af de kombinationer, som godt kan 
blive en del af kommende tema-ar-
rangementer i venneforeningen, hvis 
ideerne i perspektivplanen kommer 
til at nyde fremme. En anden vigtig 
erfaring var, at næsten 60 medlem-
mer tilmeldte sig i forhold til de 
planlagte 40 pladser. Alle kom dog 
af sted. Det siger noget om interesse 
og behov – et faktum som bestyrelsen 
har fokus på.
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Før vintermørket sænker sig…
Perspektivplanen
Som det blev informeret om i sidste 
nummer af ”Glasposten” er perspek-
tivarbejdet for Glasmuseets Venner 
nu sat i gang. Medlemsundersøgelsen 
gav gode signaler, og bestyrelsen har 
indledt sit arbejde med et 2-dages 
seminar og efterfølgende konkretise-
rende arbejde med ideerne i mindre 
grupper. 
De første forslag til nye aktiviteter og 
tiltag i foreningens liv kan skitseres, 
og det bliver de på anden plads i 
denne udgave af ”Glasposten”. Den 
endelige perspektivplan frem mod år 
2012 vil blive forelagt generalforsam-
lingen til vurdering og kommentering 
i marts måned 2008. Det glæder be-
styrelsen sig til.

Generalforsamlingen 2008
Det kan allerede nu meddeles, at den 
årlige generalforsamling bliver lidt 
senere end normalt, nemlig lørdag 
den 8. marts i Ebeltoft.
Med det valgte tidspunkt er der 
måske en chance for, at vi kan und-
gå sidste års snestorm, der afholdt 
mange medlemmer fra at deltage. Så 
hvis ikke særlige klimatiske forhold 
igen skulle ”spille os et puds”, håber 
vi på godt fremmøde. 
Vedtægtsmæssig indkaldelse med 
dagsorden vil blive meddelt i næste 
nummer af ”Glasposten”.

Nyt medlemskort
Næste gang du modtager et medlems-  
kort til Glasmuseets Venner, så bliver 
det et af de kendte plastkort, som de 
fl este har en del af.

Når venneforeningen nu ”går med 
på vognen” med et elektronisk 
medlemskort, er det for at friholde 
medlemmerne for at skulle hente 
eller udskifte medlemskortet hvert år, 
men også for at få en mere sikker og 
entydig registrering af medlemmerne. 
Vi får en mere holdbar løsning, hvor 
medlemmernes indbetalinger og 
eventuelle deltagelse i glaslotteri 
løbende bliver opdateret, således at 
vi kan beholde vores medlemskort 
år efter år. Ved besøg på museet eller 
køb i butik m.m. føres kortet igennem 
den velkendte kortlæser. Enkelt for 
medlemmerne og enkelt for museets 
personale og foreningen. 
Denne nyskabelse vil blive iværksat 
fra årsskiftet 2008 og medlemsår/
kontingentår vil fremover følge 
kalenderåret.                                 

Med venlig hilsen
Mogens Kaalbye



Forside: 
Lene Bødker: Udsnit af ”Entrance”, fra 2005.
Foto: Anders Sune Berg
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Sommerens store, internationale 
udstilling ”Young Glass 2007”nær-
mer sig sin afslutning, og det er 
tid til at løfte sløret for vinderne af 
publikumskonkurrencen, som blev 
udskrevet ved udstillingens start. 

Intet mindre end 4671 gæster hav-
de taget imod opfordringen til at 
stemme på deres personlige favorit 
blandt de 64 finalister i museets 
tredje Young Glass-konkurrence! 

Selv om stemmerne fordeler sig flot 
på stort set alle værker, tegnede der 
sig hurtigt en tydelig tendens under 
optællingen: Publikums klare favo-
rit var Yoshiko Okadas ovnstøbte, 
sandblæste og guldbelagte værk 
Homage to Shel Silverstein ”The 
Missing Piece”, som i alt fik 549 
stemmer. Blandt publikums favorit-
ter var desuden Raven Skyrivers 
gigantiske reje Jumbo Shrimp, 
Ned Cantrells Astronaut og Karen 
Nyholms Confidence, samt tre af de 
fire prisvindere, udnævnt af Young 
Glass-juryen: Koichi Matsufujis 
Baby with a silver folded crane, 
Sean Alberts Intentionally Random 
Line Study og Jeff Wallins portræt 
The Great Romantic.

Tekst: Pia Strandbygaard Frandsen

And the winner is…

Blandt de mange, der havde stemt 
på Yoshiko Okada, blev følgende 
udtrukket som de heldige vindere af 
publikumskonkurrencen:

Jens K. Kvist, Rønde
Vinder af en frokost for to 

i Glascaféen

Poul Bolet, Ebeltoft
Vinder af et medlemskab for to 
personer til Glasmuseets Venner

Sven Øvre, Holbæk
Vinder af et medlemskab for to 
personer til Glasmuseets Venner

Homage to Shel Silverstein 
"The Missing Piece”, 2006 af Yoshiko Okada

Glasmuseet ønsker vinderne hjer-
teligt tillykke og takker de mange 
engagerede deltagere i publikums-
konkurrencen! 
”Young Glass 2007” har fået massiv 
presseomtale og mange rosende ord 
med på vejen, siden udstillingen 
åbnede på Glasmuseet Ebeltoft den 
8. juni 2007.                               

VINDERE AF PUBLIKUMSKONKURRENCEN - YOUNG GLASS 2007

VINDERE



Lene Bødker har i de seneste år 
slået sit navn fast ude i verden. I 
samme periode har hun målret-
tet arbejdet med værker til solo 
udstillingen, ”Lene Bødker” på 
Glasmuseet Ebeltoft.

Lene Bødker har i sit kunstneriske 
arbejde taget mange udfordringer 
op. Hun har udfordret både sig 
selv og glasset. Hun har også arbej-
det i store formater, bl.a. har hun 
stået for kunstneriske udsmyknin-
ger på politigården i Randers og 
LO´s hovedsæde på Islands Brygge 
i København.

Tekst: Dagmar Brendstrup · Foto: Anders Sune Berg

Kraftfuld kunst
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I forberedelserne til udstillingen i 
den nye fløj på Glasmuseet Ebeltoft 
har Lene hentet inspiration i livet, 
naturen og forgængeligheden.
Kunstneren udtrykker sig næsten 
altid i glas. Men sjældent i det pæne 
blanke glas. Hendes objekter, skulp-
turer og relieffer er bearbejdede. 
Nogle groft med hammer og mejsel, 
så overfladen ser helt levende ud. 
Andre værker er slebet, poleret og 
kan være belagt med bladguld.

”Glas er for mig indbegrebet af let-
hed, elegance og skrøbelighed. Jeg 
kan godt lide at udfordre materialet, 

så det fremstår med en styrke og 
dybde, der udstråler indre kraft og 
substans”, har Lene Bødker tidligere 
på året sagt til JP.

Glaskunstens Oscar
I de seneste år har Lene Bødker 
deltaget i udstillinger i USA, Paris 
og Tyskland. Og så er hun den 
første dansker, der har modtoget 
den eftertragtede, japanske glaspris 
”Kanazawa Glass Award”. Lene 
Bødker modtog i august prisen, der 
kun bliver uddelt hvert tredje år, 
og er glaskunstens svar på filmens 
Oscar.  

”Section” er titlen på det værk, der overbeviste dommerpanelet om, at Lene Bødker skulle have 
”The Grand Prize”. Værket er støbt i glas og bearbejdet med hammer og mejsel.

”Cylinder”

Lene Bødker

U
dsnit af ”Tim

e M
easure”



600 ansøgere fra 37 lande bejlede 
om den internationalt anerkendte 
”Kanazawa Glass Award 2007” og 
sendte dias med et værk af sted til 
Japan. 75 gik videre. Og juryen, 
der består af internationale fagfolk, 
kårede Lene Bødker som vinder af 
konkurrencen og kvitterede med 
den enestående ”Grand Prize” - den 
fornemste pris af dem alle foran 

både guldmedaljen og de fire sølv-
medaljer. 
”The Grand Prize” i Kanazawa er 
den største, internationale hæders-
bevisning, man som glaskunstner 
kan drømme om. Med prisen føl-
ger ud over æren og 1 million 
yen (50.000 kr.) en invitation til at 
deltage i den store udstilling ”The 
International Exhibition of Glass 

Kanazawa 2007” på det velestime-
rede Notojima Glass Art Museum. 

Der er rigtig god grund til at komme 
og opleve udstillingen med Lene 
Bødker. I forbindelse med åbningen 
den 8. december vil kunstneren vise 
rundt i udstillingen. I marts vil Lene 
Bødker holde et foredrag om sit 
arbejde.                                    

Dagmar Brendstrup

”From Within”
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Tekst: Mogens Kaalbye 

Perspektiver i venneforeningen
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Så har venneforeningen påbegyndt 
opstigningen mod 2012!
Medlemmernes opbakning og besty-
relsens egne ideer er nu begyndt at 
udmønte sig i en række ideer og 
nye tiltag, der skal gøre det endnu 
mere attraktivt at være medlem af 
Glasmuseet venner.

På den årlige generalforsamling i 
marts måned vil medlemmerne bli-
ve præsenteret for den færdige per-
spektivplan, der kan udbygges i takt 
med behov, energi og økonomi hen-
over perioden 2008-2012. Nedenfor 
skal nogle af de væsentligste tiltag 
kort opsummeres til inspiration.

Venneforening 
for hele Danmarks 

Glasmuseum

· Udvikling af mere selvstændig 
 og aktiv hjemmeside
· Mere information via hjemme-
 side om glas/udstillinger, 
 arrangementer, bogudgivelser 
· Information via mail til 
 medlemmer
· Etablering af elektronisk 
 medlemskort
· Videreudvikling af ”Glas-  
 posten”

· Igangsætning af årlige   
 markedsdage
· Flere dag- og weekend 
 arrangementer med geografi sk  
 spredning.
· Flere foredragsrækker/
 studiekredse
· Flere muligheder for 
 udlandsture
· Arrangementer der indtænker 
 glas med andre oplevelser.

2012

· Udbygning af kontakt/partner- 
 skab med glasverdenen i ind- 
 og udland (kunstinstitutioner,  
 gallerier, værksteder, venne- 
 foreninger)
· Årlige markedsføringsaktiviteter
· Udbygget pressekontakt
· Udarbejdelse af logo for 
 venneforeningen
· Velkommen til 1000 nye 
 medlemmer

· Etablering af en aktivitets-/
 arrangements-gruppe på 
 Sjælland
· På sigt en bredere geografi sk  
 repræsentation

· Bidrage aktivt til at fastholde 
 Ebeltoft som Danmarks glasby
· Tiltrække nye unge 
 glaskunstnere
· Genudgivelse af publikationen  
 ”Glasruten”

· Flere fælles aktiviteter 
 og markedsføring
· Udbygning af samarbejdet 
 med fondsbestyrelsen
· Udbygning af frivillig hjælp
· Synlighed på museet 
 – informationsskab m.m.
· Styrkelse af sponsorarbejdet

SAMSPIL MED MUSEET ORGANISERING EBELTOFT SOM GLASBY

MARKEDSFØRING MEDLEMSSERVICE ARRANGEMENTER

VISION



USA viser en 40 cm høj skulptur i 
blæst glas, hvor slibningen gennem 
farvelagene giver karakterfulde 
skygger og liv i de mennesker, 
som ”Where there's smoke” 
indeholder. Rent bogstaveligt 
er der også skygge på Tchai 
Munchs hat i glas og med 
fjer. Kunstnere fra 13 
lande er repræsenteret 
i udstillingen, der åb-
ner sidst i novem-
ber og kan ses til 
midt i marts.    

Dagmar 
Brendstrup
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Tekst: Dagmar Brendstrup

Skyggesider

H
artm

an G
reb, Tyskland

Det er spændende hver eneste gang 
Glasmuseet Ebeltoft skal sammen-
sætte en udstilling af værker fra 
museets permanente samling. 

Den permanente samling rummer 
værker fra mere end 600 kunstnere 
fra omkring 50 lande. Denne gang er 
valgt værker, der kan leve op til den 
dobbelttydige titel, ”Skyggesider”, 
der giver mulighed for at vise en 
lang række små og store skulpturer,
fade og skåle og paneler.

Ligesom glas er et fantastisk mate-
riale til at reflektere lyset kan det 
også kaste skygger. Sådan er nogle 
af værkerne som f.eks. Hiroshi Mit-
suishis ”Form Composed of Four 
Blue Elements”. Australske Ede 
Horton har to støbte glasformer i 
sort og hvidt. Mens Lisabeth Sterling, 

Lisabeth 
Sterling, USA. 
”Where 
there's smoke”

Paula Bartron, USA. ”Square Holes”
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Tekst: Pia Strandbygaard Frandsen

Efterårsferie på Glasmuseet

Glasmuseet summede af liv i efter-
årsferien. Der var flot tilstrømning 
til museets aktiviteter såvel som til 
de to aktuelle udstillinger. Ricky 
Bernsteins komiske figurer fra barn-
dommens køkken fik det store smil 
frem hos både ung og gammel, 
mens de spændende Young Glass-
værker fortsat vakte overraskelse og 
beundring hos museets gæster.
Blandt aktiviteterne var især gra-
vering af æblemedaljoner og drik-
keglas et hit. Børn fra nær og fjern 
sad dybt koncentreret over arbejdet 
og forlod stolte teltet i haven med 
deres fine glasmedaljoner om hal-
sen eller et flot udsmykket drikke-
glas under armen. Teltet var beman-

det af hjælpsomme medlemmer fra 
Glasmuseets Venner, der guidede 
og vejledte de ivrige børn. 
Populær var også Hanne Thorgaards 
tegneserieworkshops. I tre dage var 
biblioteket fyldt med tegneglade 
børn, som lavede deres egne stri-
ber med sjove historier om æbler, 
dyr og boksere! Som en del af 
Børnekulturugen blev der også i 
biblioteket dagligt vist et program 
med internationale tegnefilm for 
både børn og voksne.  
Sidst men ikke mindst var aftenar-
rangementet ”Go’ nat på museerne 
- Æblejagt i mørket” en stor succes. 
Over 100 børn og voksne havde 
fundet lommelygterne frem for at gå 
på jagt efter de tre glasæbler, der var 
gemt i museets mørklagte udstil-
lingsrum. Stearinlys i vinduer og på 
gulvet skabte en hyggelig og hem-
melighedsfuld atmosfære til stor 
begejstring for både store og små. 
Æblejagten var arrangeret i samar-
bejde med Ebeltoft Museum og 
Fregatten Jylland. De tre heldige 
vindere kan se frem til gratis fami-
lieudflugter til de tre museer med 
præmien, familiebilletter med et års 
gyldighed til de tre attraktioner, i 
hånden.   

Pia Strandbygaard Frandsen

Foto: Jørn Bech

Glaskulinarisk tur t

Man skal være hurtig, hvis man 
vil have en plads, når Glasmuseets 
Venner tilbyder rejser og busture 
– det ved vi, der har prøvet at 
nøle med tilmeldingen et par dage. 
Denne gang havde arrangørerne 
Anna Mary Sieverts og Jørn Bech 
hyret en dobbeltdækker bus hos 
Syddjurs Busselskab, så der var god 
plads til alle 52 tilmeldte og deres 
skrøbelige indkøb på hjemturen.
Klokken var alt for tidlig, humøret 
højt, vejret perfekt og forplejningen 
i bussen fortrinlig, da vi kørte mod 
Lønstrup. Her blev vi af praktiske 
grunde delt i 2 hold. 
I Lønstrup holder Leif Vange og 
fru Aase til i ’Glashuset’. Værksted 
og butik i den ene ende af huset 
og restaurant i den anden. Vi så 
Leif trylle med glasset, farverne og 
kemikalierne og skabe et af sine fos-
siler. Vi så, hvordan en opfindsom 
glaspuster klarer sig, når han må 
arbejde uden assistenter - hvorfor 
en firkantet pedalspand bestemmer 

På bustur med ’glasvennerne’ 
søndag den 7. oktober 2007.
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ur til Vendsyssel
størrelsen på hans karafler - hvordan 
han både kan spare på energien 
i ovnen og få ro i værkstedet. Alt 
sammen krydret med muntre anek-
doter, bl.a. at han i starten af sit glas-
pusteri ofte slog et smut ind omkring 
den nedlagte Rubjerg Kirkegård og 
bad til højere magter om, at resul-
tatet af anstrengelserne med glasset 
ville blive bare lidt bedre end dagen 
før. Han må have været der mange 
gange.

På den gamle strandfogedgård 
få km derfra hersker ’knægtene’, 
Anders Vange og Rune Kristensen.  
Glasmageriet foregår i kostalden, 
og de flotte ting er udstillet i båsene. 
Rune var ikke hjemme, så Anders 
blev assisteret af Mikkel, da de viste 
os, hvordan de støber glasrelief-
fer med indlagte blæste objekter. 
Resultatet satte fantasien og associa-
tionerne i gang.

Programmet havde noget kryptisk 
lovet ’tankning i spændende omgi-
velser. Vestenvind og storm’. 
Heldigvis udeblev stormen, men 
ellers holdt det. Jørn gav ’en lil-
le én’, dobbeltkorn på hæg, ved 
Mårup kirke. Den gjorde godt, mens 
vi kunne se kirken stå der som 
en spøgelsesbygning, ribbet for alt 
inventar afventende sin skæbne få 
meter fra skrænten til Vesterhavet. 
Mon den står til næste år?
Tilbage til restauranten i ’Glashuset’, 
som vi besatte til sidste plads. 
Stedets dygtige personale sørgede 
for en kulinarisk oplevelse ved en 
sen frokost.

Programpunktet med besøg i Mygdal 
hos Marie Peck og Peter Kuchinke 
måtte udgå, men blev erstattet 
af et besøg på Aalborg historiske 
Museum, hvor vi så museets glas-
samling – Jan Kochs værk, mens 
han var leder af museet. En samling 
hovedsageligt bestående af forskel-
ligt brugsglas, der bragte minder 
frem hos os, der er over den første 
grønne ungdom.
I Aalborg havn ligger isbryderen 
Elbjørn. En stolt kæmpe i jernpla-
der og teak fra 1953. Den er taget 
ud af drift for år tilbage, for hvad 
skal man dog bruge sådan én til nu 

om stunder? I stedet er den indret-
tet til restaurant og glasværksted. 
Restaurant i ’maskinen’ og glashytte 
i skorstenen! Vi fik en rundvisning 
på skibet med gode historier om, 
hvordan forvandlingen var sket, og 
f.eks. hvordan en radar kan for-
svinde fra broen på mystisk vis for 
så at dukke op igen flere år efter, og 
om hvordan Rikke Prechts aktivitet i 
glashytten i skorstenen kan blive til 
gulvvarme i restauranten. Her var 
da også lunt og godt, da vi sluttet 
af med en dejlig middag og et godt 
glas vin i de noget utraditionelle 
omgivelser.

Efter en dejlig dag i det nordjyske 
kørte vi igen mod Århus og Ebeltoft 
– og nogle snakkede om, hvad Jan 
Koch mon lægger turplaner om, for 
man skal jo være hurtig!    

Holger Øllgaard Frederiksen
Hedensted

Se fl ere billeder på vores nye hjemmeside: 

www.glasmuseetsvenner.dk



har taget initiativet og inviteret en 
række kunstnere til at give deres 
bud på, hvilke muligheder de ser 
i den flade et sådan sæde byder 
på. Budet til kunstnerne lød: ”Tøm 
hjernen, tænk tingene forfra og lad 
dig ikke begrænse”. 
Rækken af billeder viser spændvid-
den i resultaterne. Her skal særligt 
peges på Tchai Munch, som har 
leveret tre bud på opgaven, som alle 

Tekst: Jan Kock · Foto: Pressalit

Sæder fra fantasiens overdrev
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Nybrud som når ud på fantasi-
ens og legens overdrev er sjældne. 
Men nu har en af landets markante 
virksomheder slået til og kommet 
med et bud på, hvorledes en af 
hverdagens nyttige indretninger kan 
blive til kunst. Det er virksomhe-
den Pressalit i Ry, som gennem 
flere årtier har stået for noget af det 
stilmæssigt sikre og formmæssigt 
gedigne inden for toiletsæder, der 

Nis Øllgaard: Love

Bent Vinkler: A place to sit

Kirribilli af
Tchai Munch

Tchai Munch: AndamookaBarbro Åberg: Mountain range

viser hendes kyndige formsans og 
kunstneriske spændvidde med glas-
set som medie. En fornem præsta-
tion, som lover godt. Kunsten vil 
kunne være til inspiration for det 
gode design.                             
      

Nis Øllgaard: Football

Jesper Kofoed Thomsen: Balloon



Tchai Munch i gang med 
at lægge glasstave op i et 
afbalanceret mønster.

Nis Øllgaard: Disco

Bess Kristoffersen: Nautilus

Nis Øllgaard/Vagn Iversen: 
SkildpaddeBess Kristoffersen: Cocoon

Jesper Kofoed Thomsen: 
Customize

Børge Aaby: Concordia wood

Nis Øllgaard: Disco Tchai Munch: Coolangatta
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Glas kan være så meget. Men 
grundlæggende er det et uorganisk 
materiale, som er sammensat af en 
række stoffer, oftest sand, kalk og 
soda, som almindeligvis forekom-
mer i krystallinsk form. Ved opvarm-
ning smelter det til en letflydende 
substans. Ved en ukontrolleret afkø-
ling over lang tid vil der igen dannes 
krystallinske strukturer. Men ved en 
kontrolleret afkøling kan man opnå, 
at der ikke dannes krystaller og at 
stoffet forbliver i en amorf form, det 
vi kalder for glas. Man taler om en 
underafkølet væske. 

Glas har den særlige egenskab, at 
det ikke skifter fra flydende til fast 
form ved en bestemt temperatur. 
Netop denne egenskab at glas har 
en glidende overgang fra flydende 
til fast form, et smelteinterval, gør 
det muligt at bearbejde materialet 
fx ved blæsning eller støbning. Glas 
begynder at blive blødt ved tempe-
raturer på omkring 500 grader og 
er tyndflydende ved temperaturer 
på omkring 1500, lidt efter hvilken 
glastype det er tale om. Er tempera-

Tekst: Jan Kock 

Teknikken bag glasset #1

turforskellen mellem den flydende 
og faste tilstand på glasset lille, 
taler man om et kort glas, er det 
modsatte tilfældet benævnes glasset 
langt. Det sidste betyder, at man har 
længere tid til at manipulere glas-
set, inden det igen skal indvarmes. 
Det er mængderne af de forskel-
lige råmaterialer, der anvendes ved 
smeltningen, der giver glasset de 
meget forskellige egenskaber.

Af de tre komponenter er sand 
det glasdannende element. Oftest 
anvendes der rent sand, det vil 
sige kvarts. Dette stof smelter ved 
en temperatur på omkring 1700 
grader. Denne høje temperatur gør 
det dyrt at smelte og besværligt at 
bearbejde. For at nedsætte smelte-
punktet kan man tilsætte et flusmid-
del. Almindeligst er det at anvende 
soda eller potaske. Soda var engang 
en del af enhver husholdning, da 
det blev brugt som opvaskemiddel 
og potasken ligeså, da det blev og 
bliver brugt ved kagebagning.
Endelig for at gøre glasset holdbart 
tilsættes en stabilisator oftest i form 
af almindeligvis kridt, men også 
magnesium, blymønje, dolomitkalk, 
feldspat og en række andre stof-
fer kan anvendes alt efter hvilken 

egenskab, man ønsker ved det fær-
dige glas. Derudover kan tilsættes 
en række andre komponenter. Et 
lutringsmiddel i form af fx salpeter 
ellers arsenik letter smeltningspro-
cessen. 
Da det meste sand er lettere for-
urenet af jern, som medfører et 
let grønligt glas, som kendes fra 
sodavandsflasker og rudeglas kan 
man tilsætte et affarvningsmiddel 
som fx brunjernsten. Det resulterer 
i et neutralt, klart glas. Det er i vir-
keligheden en komplementærfarve 
man tilsætter for at få det neutrale 
udseende. 

Ønsker man et farvet glas gøres 
dette ved at tilsætte ilter af tungme-
taller. Således giver kobolt typisk 
en blå farve, mangan rød, kobber, 
jern, nikkel, krom, titan, selen, uran 
cerium, kul, guld o.s.v giver igen 
andre farver.

Råmaterialer

12
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det er problematisk, grundet den 
giftige mønje. I stedet for er der 
udviklet en række erstatningsglasser 
med nogenlunde de samme egen-
skaber, ofte bærer de navne som 
miljøkrystal.

Tilsammen kaldes de sammenblan-
dede komponenter, som skal læg-
ges i ovnen, for en menge. Denne 
tilsættes ofte glasskår fra en tidli-
gere smeltning for at lette smelte-
processen.
Smelteprocessen kræver relativt høje 
temperaturer og giver en del forure-
ning, som det er dyrt at klare. Derfor 
anvender mange studieglasfolk glas-
skår fra et stort glasværk, hvor man 
magter at klare forureningen. Når 
glas smeltes igen kan det desuden 
ske ved lavere temperaturer. På det 
seneste er der etableret en egentlig 
produktion af færdigsmeltet glas, 
som er beregnet til gensmeltning 
hos studieglasfolket. De leveres 
som små pudeagtige stykker med et 
tværmål på en til to centimeter.
Andre glasfolk anvender de såkaldte 
pellets, som fx leveres af Philips. Det 
er et halvfabrikat. Når mengen er 
klar kan smeltningen begynde, men 
mere om det i et kommende num-
mer.                                         

Hvis målet et opakt eller ugennem-
sigtigt glas kan tilsættes stoffer der 
danner små lysbrydende, mikro-
skopiske krystaller. Almindeligvis 
bruges kryolit eller tinaske og tra-
ditionelt har man anvendt brændte 
knogler, benaske og taler derfor om 
benhvidt glas.
I dag indgår der desuden ofte en 
lang række andre stoffer i glas for at 
for bedre glassets kvalitet. 

Glas kan grupperes efter sine egen-
skaber:
Sodaglas, potaskeglas, kaliglas, hel-
krystal, halvkrystal, borsilikatglas, 
optisk glas foruden en lang række 
mere tekniske glastyper. Sodaglas er 
kort og billigt glas velegnet til fla-
sker og rudeglas. I studieglasbevæ-
gelsens barndom var det den slags 
glas man smeltede. Det var billigt 
og let. Enkelte studieglasfolk bruger 
stadig ruder og flasker til at smelte, 
selv om det er et kort glas og det 
derfor skal arbejdes hurtigt.

Potaskeglas også kaldet bøhmisk 
krystal er et langt glas og derfor 
nemmere at bearbejde. Hel- og 
halvkrystal er tilsat blymønje og 
giver et flot og strålende glas. I 
dages bruges det ikke meget, da 

Tekst: Jørn Bech

Julemarked i 
glasbyen Ebeltoft

13

Teknikken bag glasset #1

LØRDAG DEN 1. DECEMBER
Kl. 10 - 16
Leif Møller Nielsen
Glasmuseets Hytte

LØRDAG DEN 1. & SØNDAG DEN 2. DECEMBER
Kl. 10 - 15
Moeslund Glas 
(Louisa og Henrik Moeslund)
Stockflethsvej 3

LØRDAG DEN 1. & SØNDAG DEN 2. DECEMBER
Kl. 10 - 15
Glaspusteriet Møller og Rønholm 
(Claus Møller og Helle Rønholm)
Kystvejen 169, Egsmark Strand

SØNDAG DEN 2. DECEMBER
Kl. 12 - 14
Steffen Dam, Micha Karlslund, Marianne Buus, 
Lotte Thorsøe og Susanne Jøker Johnsen
Mølbjergvej 3, Handrup

LØRDAG DEN 8. DECEMBER
Kl. 9 - 15
Møhl og Drivsholm Glas 
(Trine Drivsholm og Tobias Møhl)
Stockflethsvej 13

LØRDAG DEN 8. DECEMBER
Kl. 10 - 12
Ebeltoft Glas 
(Tchai Munch og Finn Lynggaard)
Nedergade 19
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workshop in a former cowshed, with work on 
show in the stalls.
“Tanking up, west wind and storm” in the 
programme proved to be schnapps near Mårup 
church, only a few feet from the subsiding edge 
of the cliffs. It may not be there next year! The 
party enjoyed a late lunch at the restaurant run 
by Leif Vange’s wife, Aase. The planned visit to 
Marie Peck and Peter Kuchinke was replaced 
by a visit to the museum in Aalborg, where the 
utilitarian glass revived memories of younger 
days. The former icebreaker Elbjørn lies in 
Aalborg harbour, and the party were able to see 
how Rikke Precht’s activities in the glass studio 
provide floor heating for the restaurant above, 
where a good dinner was served before the bus 
returned to Århus and Ebeltoft.

Pages 10-11 Seats
One of Denmark’s outstanding manufacturers, 
Pressalit, has shown how an ordinary utilitarian 
object can become art when subjected to the 
extremes of playful imagination. Artists were 
asked to “Empty their brains, start from the very 
beginning and go beyond any limits.” Tchai 
Munch contributed three solutions, all marked 
by her unwavering sense of form and style.  

Pages 12-13 Glass and technique: 
 raw materials
Jan Kock describes how glass is made by melt-
ing sand, lime and soda, which when melted 
and cooled under careful control, produce an 
amorphous supercooled fluid. There is an inter-
val where it is possible to form the glass, e.g. by 
blowing or moulding. Other components are 
added, depending on the type of glass required, 
to reduce the melting temperature, extend the 
interval when the glass is workable, to pro-
duce a clear, colourless glass or add different 
colours. “Short” soda glass is slightly greenish 
and often used for bottles and window panes. 
It was used in the early days of studio glass, 
and some artists still use it. Glass with potash 
or Bohemian crystal is workable for a longer 
period, and red lead can be added to give bril-
liance, but today, less poisonous substitutes are 
often preferred.
The various components are melted together to 
form what is called a batch, which may include 
previously melted broken glass or cullet to 
facilitate the smelting process. It is easier for 
large-scale glass works to provide the necessary 
protection for the environment, and they can 
now supply studio glass blowers with ready-
smelted glass as a semifinished product.

Page 2  Leader
The Chairman, Mogens Kaalbye, writes that 
work to realise the visions of the perspective 
plan has begun with a two-day seminar, and 
further details are given later in the magazine.
The AGM 2008 will be held later than usual 
in the year, on 8 March, and the Chairman 
hopes it will be well attended. Official notice 
and the agenda will appear in the next issue of 
Glasposten.
Ricky Bernstein’s lively exhibition, “Kitchen 
Dreams”, is warmly recommended, and Lene 
Bødker’s solo exhibition also calls for a visit.
The one-day “Glass and Culinary” trip to 
Northern Jutland was a success, and further 
events combining glass with other themes will 
be organised if they win support in the perspec-
tive plan. The Committee noted the implica-
tions when sixty members put their names 
down for the trip – and all went – although it 
was originally planned for forty.
Following a common trend, the Friends of 
the Glasmuseum Association will be issuing 
electronic membership cards in 2008. This will 
facilitate registration of membership, participa-
tion in the glass lottery, and members’ purchas-
es in the Glasmuseum shops. From 2008 the 
subscription year will follow the calendar year.

Pages 4-5   Lene Bødker
In recent years Lene Bødker has made her 
name in the world, while at the same time 
working on her solo exhibition entitled “Lene 
Bødker”. As an artist, she has taken up many 
challenges to herself and the glass. She has also 
decorated the police headquarters in Randers 
and the Confederation of Trade Unions (LO) 
HQ in Copenhagen. When she expresses her-
self in glass, she often works on the surface, 
perhaps with a hammer and chisel, perhaps 
polishing it or applying gold leaf. She says 
glass is essentially light, elegant and fragile, but 
she likes to bring out its inner depth to reveal 
strength and substance. She has exhibited in 
the USA, Paris and Germany, and is the first 
Dane to receive the coveted Kanazawa Glass 
Award from Japan, where her work was exhib-
ited at the Notojima Glass Art Museum. The 
exhibition “Lene Bødker” opens in Ebeltoft on 

8 December, when the artist will guide visitors 
round the exhibition.

Page 6 Visions in Perspective
Members’ suggestions and the Committee’s 
ideas are taking shape in a series of plans for the 
next five years. Members will hear about them 
at the AGM under the following headings: 
Arrangements, i.e. more one-day and weekend 
events, study activities and trips abroad, and 
greater geographic spread; Interaction with 
the Museum, with more joint activities, spon-
sorship and voluntary support; Organisation, 
with greater geographical spread; Marketing, 
to extend contacts with glass communities in 
Denmark and abroad, press contacts, and a 
logo; Service to Members as information in 
various media and a new membership card; 
Strengthening Ebletoft’s status as a glass town.  

Page 7  Exhibition: Shadows
Many exciting exhibitions are selected from 
the Museum’s permanent collection of work by 
over 600 artists from about 50 countries. The 
works in “Shadows” show glass used in the play 
of dark areas and reflected light. Artists from 
13 countries are represented, including Hiroshi 
Mitsuishi, Japan, Ede Horton, Australia, Lisabeth 
Sterling, USA and Tchai Munch, Denmark. The 
exhibition can be seen from late November to 
mid-March.

Page 8 Autumn holiday
During the busy autumn break guests were 
amused by Ricky Bernstein’s “Kitchen Dreams” 
and admired “Young Glass”. Children engraved 
medallions or decorated glasses, while the 
cartoon workshop and cartoon films were 
also popular. Another success was the late 
night opening, arranged jointly with the Frigate 
Jylland and Ebeltoft Museum, with a torchlight 
hunt for apples. 

Pages 8-9 Bus trip to Northern Jutland 
 on 7 October
Seats are quickly sold out when the Friends 
of the Glasmuseum organise bus trips. This 
time a double-decker was required to carry 
all the passengers and the delicate items they 
purchased on the way. The group made an 
early start in a cheerful mood and the weather 
was perfect. At Lønstrup, Leif Vange demon-
strated how a creative artist works without 
an assistant when necessary, and entertained 
with anecdotes. A few kilometres away, Anders 
Vange and Rune Kristensen have set up a glass 

Text by Christine Andersen 

English Summary



15
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MOGENS KAALBYE
Formand – redaktions-
udvalget
Nygade 7
8400 Ebeltoft
Telefon 9838 1359 
kaalbye@mail.tele.dk

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.
8279 Højbjerg
Telefon 8698 5893 
nurdug@kabelmail.dk

LIS PRIMDAHL
Medlemslister 
og korrespondance
Nørrebakke 15
8400 Ebeltoft
Telefon 8634 3353  
ebeltoft@mail.tele.dk

JØRGEN HOFFGAARD
Konstitueret som kasserer indtil
kommende generalforsamling.
Hybenvej 4, Følle
8410 Rønde
Telefon 8637 0330
bjhoffgaard@hotmail.com

LISE SAXOV
Venneforeningens 
sjællandsrepræsentant
Arnevangen 40
2840 Holte
Telefon 4550 5660  
lise.saxov@get2net.dk

ANNA MARY SIEVERTS
Suppleant
Odinsvej 8,
8230 Åbyhøj
Telefon 8615 1309  
sivhc@stofanet.dk

NED CANTRELL
Suppleant - Bestyrelsens 
glaskunstner og fagmand
Banegårdsgade 6b st.tv.
8000 Århus C
Telefon 5644 1140  
ned@nyholmcantrell.dk
Nyholm Cantrell Glas
Klostergade 70 B · 8000 Århus C
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www.glasmuseetvenner.dk.
E-mail: glasvenner@glasmuseet.dk.

Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren 
eller formanden.

Medlemskab · Årligt kontingent
Personligt . . . . . . . . . . . . . . kr. 250,-
Ægtepar/samlever  . . . . . . . . kr. 350,-
Eksklusivt  . . . . . . . . . . . . . kr. 1.500,-
Glaslotteri . . . . . . . . . . . . . . kr. 400,-

Venneforeningens bankkontonummer:
Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31 
eller få et indbetalingskort i receptionen 
på Glasmuseet.
Udland:  IBAN: dk 259360 3085606904
 BIC: KRONDK21

HUSK at melde adresseforandring 
for din egen skyld! 
Hver gang vi udsender en ny 
Glaspost får vi ca. 20 retur.
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Se i øvrigt Glasmuseets aktiviteter på www.glasmuseet.dk og venneforeningens 
nye hjemmeside www.glasmuseetsvenner.dk som løbende opdateres.

GLASCAFÉEN
* Januar - 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
* = aften åbent ved bordbestilling

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

Glascaféen holder gerne åbent udenfor 
normalt åbningstid, hvis der er behov for 
det - ring og forhør nærmere hos Karen 
Kjærgaard på telefon 86 34 12 04.

UDSTILLINGER

YOUNG GLASS 2007
en udstilling af værkerne udvalgt til 
finalen af ”Young Glass” konkurrencen
9. juni - 18. november 2007

RICKY BERNSTEIN - 
KØKKENDRØMME
en udstilling med væginstallationer 
af Ricky Bernstein, USA
22. september 2007 - 24. februar 2008

LENE BØDKER
en solo udstilling med værker af 
Lene Bødker, Danmark
8. december 2007 - 12. maj 2008

SKYGGESIDER
En nyopsætning af den permanente 
samling
8. december 2007 - medio marts 2008

GLASMUSEETS 
UDSTILLINGER 
I UDLANDET

OBSERVATIONER
Ann Wolff, Tyskland/Sverige
09.09.07 - 06.01. 2008 
Stadtmuseum Schleswig, Tyskland

ÅBNINGSTIDER

BEMÆRK NYE 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

Fra februar 2008 er museet åbent 
kl. 10-22 den første onsdag i måneden.

Åbent alle helligdage kl. 10-17.
Den 24., 25. og 31. december 
samt 1. januar er museet lukket.

Glashytten har åbent hver dag i 
museets åbningstid.

Bemærk venligst: 
Ingen udstillinger fra 19. nov. - 8. dec. 2007 
i den nye fl øj.

AKTIVITETER

LØRDAG DEN 1. DECEMBER 2007
Kl. 10.00 - 16.00 
Julemarked i Glashytten. Hyttemester, Leif 
Møller Nielsen, holder julesalg.

SØNDAG DEN 2. DECEMBER 2007
Kl. 10.00 - 13.00 og 14.00 - 16.00
Støbning i Glashytten. Støb en personlig 
julegave i varmt glas - måske et hånd- eller 
fodaftryk til bedstemor og bedstefar?
Pris: kr. 75,- + entré 

LØRDAG DEN 8. DECEMBER 2007  
Kl. 14.00  
Fernisering: Lene Bødker
Udstillingen åbnes af adjunkt, ph.d., Louise 
Mazanti. Kunstneren vil være til stede.
 
SØNDAG DEN 9. DECEMBER 2007 
Kl. 14.00 - ca. 15.00  
Juleværksted med Hanne. 
Julehistorier, glasmaling og julegodter.
Pris: kr. 25,- + entré

LØRDAG DEN 15. DECEMBER 2007
Kl. 14.00 - ca. 15.00
Juleværksted med Hanne. 
Julehistorier, glasmaling og julegodter.
Pris: kr. 25,- + entré

SØNDAG DEN 16. DECEMBER 2007
Kl. 10.00 - 13.00 og 14.00 - 16.00
Støbning i Glashytten. Støb en personlig 
julegave i varmt glas - måske et hånd- eller 
fodaftryk til bedstemor og bedstefar?
Pris: kr. 75,- + entré

FRA FEBRUAR 2008
Første onsdag i måneden kl. 10.00 - 22.00
Som noget nyt holder Glasmuseet åbent fra 
kl. 10-22 den første onsdag i måneden, hvor 
der vil foregå en række spændende aften-
arrangementer. Hold øje med kalenderen og 
næste nr. af Glasposten, hvor sløret vil blive 
løftet for de første onsdags-arrangementer. 
 


