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Glasmuseet i Ebeltoft har i det forgang-
ne år i enhver henseende levet op til 
sin målsætning om at være et interna-
tionalt museum for moderne glas. Mu-
seet har i høj grad vist sin spændvidde, 
idet der har været udstillinger af utal-
lige former for glas, lavet med mange 
forskellige teknikker. Dermed er der 
i årets løb vist udstillinger, der skulle 
kunne være af interesse for alle typer 
af besøgende.
Men det spændende opdager man jo 
først, når man kommer indenfor, og 
sommeren var måske for god til muse-
umsbesøg, i hvert fald kom der ikke så 
mange som forventet; en anden titel på 
sommerens store udstilling ville måske 
have lokket fl ere til. Er de potentielt be-
søgende opmærksomme på den bred-
de, der rent faktisk har været i museets 
udstillinger? Turisterne kan ikke vide, 
hvor spændende det er at gå på Glas-
museet! Andre, der besøger Ebeltoft, 
og dermed er potentielt besøgende på 
Glasmuseet, reagerer når man nævner 
et besøg på museet som en anbefalet 
ferieaktivitet, at Glasmuseet har de da 
besøgt, - det var bare sidste år eller for-
rige; mange glemmer at udstillingerne 
skiftes ud, eller de ved det simpelthen 
ikke, at der regelmæssigt skiftes ud 
med nye, spændende udstillinger; ikke 
alle er opmærksomme herpå, og nav-
nene på udstillingerne giver ofte ikke 
mening for den, der ikke følger med i 
glasverdenen. Glasposten hjælper jo 
kun dem, der interesserer sig for glas, 
da det er et blad primært skrevet til 
medlemmerne af Glasmuseets Venner.

Sørens samling, udstillingen fra foråret, 
tiltrak mange og glædede en stor del 
af de besøgende med en form for gen-
kendelsens glæde, idet de udstillede 
Holmegaards glas mindede om noget, 
man havde haft i eget hjem eller set i 
forældrenes hjem.

Andre af årets udstillinger vakte helt 
andre reaktioner.
Scandinavian Glass, Starting All Over 
var sommerens store udstilling, hvor 
man kunne se objekter fremstillet af 
fl ere end 70 nordiske kunstnere. Ud-
stillingen var tankevækkende og havde 
netop til hensigt at rejse spørgsmål om, 
hvor nordisk glaskunst er på vej hen. 
Spørgsmålene, der dannede grundlag 
for udstillingen, var mange, og der var 
meget, og meget forskelligt at se på.

I udstillingerne, der åbnede i dette efter-
år, viser museet en anden stor bredde. 
Udstillingen Blå, hvortil der i museets 
egen samling er fundet blå genstande 
eller rettere glasobjekter med blåt, er 
på fornemste vis forsynet med kunst-
genstande i blåt hentet hos udvalgte 
internationale glaskunstnere. Opsæt-
ningen er en smuk ramme om de blå 
glas, og man har kunnet høre mange 
besøgende spontant udbryde: ”Hvor er 
her smukt!” ja, også selv om man som 
undertegnede slet ikke specielt bryder 
sig om glas i blåt.

Andre reaktioner hører man fra besø-
gende til efterårets studyudstilling Re-
strain and Release med Maria Koshen-
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kovas værker, der er stærkt inspireret af 
japansk bondage. Udstillingen er pro-
vokerende i sin opsætning, fantastisk 
stærk og ganske afgjort et besøg værd. 
Urovækkende i sin egen skønhed.

Den tredje af efterårets udstillinger har 
sin helt egen rytme. Rolig sejler fl åden 
af smukke både, vikingeskibene produ-
ceret af Nanna Backhaus Brown og An-
drew Brown i samarbejde med snedke-
riet Egeværk i Hundested. Skibene, der 
hver især har eget navn, sejler stolte af 
sted i Dronningesalen, og viser hvor 
smukt håndværket og samarbejdet 
mellem glas og træ kan udformes. Ud-
stillingerne Mapping Denmark viser 
herved på fornem vis eksempler på, 
hvad der foregår andre steder i landet.

Glasmuseet har budt Glasmuseets 
Venner mange glæder i de forgangne 
år, - vi ønsker blot at mange fl ere vil 
få del i oplevelserne. Min opfordring 
er, at man som medlem skal hjælpe 
alle, man møder, til at få en oplevelse i 
Glasbyen Ebeltoft.
God fornøjelse med opgaven. Du kan 
give et gavekort til museet i julegave 
til dem, du holder af eller blot invitere 

venner og bekendte 
med på museet. 
Gode oplevelser 
venter. God jul til 
alle og tak til museet 
for den store spænd-
vidde.
Med venlig hilsen
Karen Siune

Spændvidden er stor
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AART architects: Visualisering - stemning 
ved udvidelsen af Glasmuseet Ebeltoft.
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Tekst: Jan Kock

Kunstneren H.A. Brendekilde 
- Danmarks første 
glasdesigner/-kunstner

Man betragter som oftest arkitek-
ten Jacob E. Bang, som den første 
egentlige glasdesigner/-kunstner i 
Danmark. Han bliver i slutningen af 
1920’erne ansat på Holmegaard og 
virkede der i godt 10 år.
Men egentlig er det ikke hele sand-
heden for Fyens Glasværk i Odense 
(1874-1990) skal reelt have æren for 
at have ansat den første af slagsen.

Glasværket i Odense fremstillede i
tiden omkring 1900 overordentligt
mange genstande i opalglas. Denne 
glastype blev også anvendt til vaser, 
fade, skåle og andet bordservice, og
det var mere end oplagt, at den 
hvide flade fint kunne bruges til pyn-
telige dekorationer. På den måde 
kunne en bestemt form sælges i 
flere varianter. 

Mange af de former, som værket 
udbyder er anonyme i designet, 
og er formentligt gjort af værkets 
egne kræfter. Men omkring 1901 tog 
glasværket kontakt med kunstmale-
ren H.A. Brendekilde. Frem til juni 
måned 1904 leverede Brendekilde 

et større antal signerede forlæg, hvor 
mange vides ikke, men omkring 150 
forlæg er bevaret til i dag. Desværre 
er Brendekildes designede glas og 
dekorationer i den færdige udgave 
usignerede. Så kun med en sig-
neret tegning i hånden kan man 
sikkert sige at formen er gjort af 
Brendekilde.
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Processen har været den, at 
Brendekilde leverede signerede 
tegninger til Glasværket og dis-
se så, lige som de mange andre 
anonyme forlægstegninger, af en 
anden hånd er blevet omsat til teg-
ninger, som alle er usignerede. De 
er formentligt bl.a. blevet brugt af 
værkets handelsrejsende på deres 
ture rundt i landet.
Disse pragtfulde tegninger er 
ved at blive gjort tilgængelige af 
Glasshistorisk Selskab Aalborg 
*1976. Der er udvalgt op imod 
400 til en tryksag i format A4, der 
udkommer efter nytår. Alle med-
lemmer af Glashistorisk Selskab vil 
få tryksagen som årsgave. Se www.
gsa.dk

Litteratur: Brendekildes glas – form 
og dekoration for Fyens Glasværk, 
red. Gertrud Hvidberg-Hansen. 
Odense 2004.

Pionererne inden for designet 

dansk glas før 1925 er i alt 

væsentlig:

· Carl Frederik Liisberg, 

 Fyens Glasværk, 

 ca. 1896-ca.1900

· Ladislav Morávek, 

 Aarhus Glasværk, 1901 

· H.A. Brendekilde, 

 Fyens Glasværk, 1901-1904 

· Svend Hammershøj, 

 Holmegaard Glasværk, 1905 

1. Brendekildes signerede tegning.
 Initialerne HAB ses i højre kant midt for. 
2. Brendekildes original omsat til glas-
 værkets anonyme tegning.
3. Det færdige produkt med påmalet  
 motiv.

Julen står for døren og traditionen 
tro afholder Glasmuseet julesalg i 
weekenden 1.-2. december i muse-
ets åbningstid. Her er der mulighed 
for at gå på jagt blandt 2. sorterings-
glas og nedsatte varer fra museets 
sortiment af glasdesign, som sælges 
fra butikken. Kom og rod i kas-
serne og gør en god handel. Årets 
julesalg foregår samme weekend, 
som mange af de omkringliggende 
glasværksteder holder julemarked, 
så sæt god tid af til at finde masser 
af glasgaver til nissepriser! 

Vi synger julen ind
Lørdag 1. december får museet 
besøg af Ebeltoft Kirkes Projektkor, 
som kl. 14 synger julen ind ved 
en lille uformel koncert midt i 
museets udstillinger. Ebeltoft Kirkes 
Projektkor er et blandet kor på ca. 
30 medlemmer. Koret øver ugentligt 
i Ebeltoft sognegård og medvirker 

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Vinteraktiviteter 
på Glasmuseet 
Ebeltoft

2
3
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ved gudstjenester på særlige høj-
tider, såvel som ved egne koncer-
ter. Repertoiret spænder fra klassisk 
samt nyere kirkemusik, over danske 
sange til revy- og popmelodier. Ved 
koncerten på Glasmuseet synger 
koret arrangementer af danske jule-
salmer, julemusik fra Skandinavien 
samt engelske Christmas carols. Og 
så får publikum også mulighed for 
at synge med på en julesang under-
vejs. Koncerten indgår i museets 
initiativ, ”Djurslands stemmer”, som 
i vintermånederne præsenterer ama-
tørkor fra Djursland ved små, uhøjti-
delige koncerter af ca. 20-30 minut-
ters varighed. Koncerterne afvikles 
midt i udstillingen, og publikum 
finder sig til rette, hvor de nu bedst 
kan, - der opstilles ikke stole. 

Særlig søndag 
Søndag 2. december er – som årets 
øvrige 1. søndage i måneden – 
”Særlig søndag” på Glasmuseet. 
Her inviteres alle med på en hyg-
gelig rundvisning gennem museets 
udstillinger helt gratis, når entréen 
til museet er betalt. Denne søndag 
byder på gode fortællinger om far-
ven blå, japansk Shibari og serien 
af smukke Glasskibe skabt af glas-
kunstnerne Nanna Backhaus-Brown 
og Andrew Brown i samarbejde 
med Møbelsnedkeriet Egeværk, 
inspireret af de gamle vikingeski-
be. Alle er velkomne, og det er 

ikke nødvendigt at tilmelde sig på 
forhold. Større grupper bedes dog 
booke en separat guide.

It’s a Blue World
Har man lyst til at komme lidt læn-
gere omkring farven blå, byder vi i 
januar på filmvisning i anledning af 
udstillingen, BLÅ. Se Torben Skjødt 
Jensens portræt fra 1990 af den dan-
ske maler, Hans Henrik Lerfeldt, og 
hans kunstneriske univers i filmen 
”It’s a blue world” søndag 27. januar 
kl. 14. Det blå tema afsluttes med 
et foredrag om ”Den blå time” og 
Skagensmalernes forhold til dette 
fænomen søndag 24. marts, hvor 
museumsinspektør, Mette Harbo 
Lehmann fra Skagens kunstmuse-
er, holder foredrag om emnet på 
Glasmuseet.

I januar, nærmere bestemt onsdag 
den 30., afholdes desuden årets 
første forfattermøde under titlen 
”Ord om onsdagen”, arrangeret i 
samarbejde med Syddjurs Bibliotek. 
Denne aften møder vi den dan-
ske forfatter, Jens Blendstrup, som 
blandt andet er kendt for sin per-

sonlige og humoristiske skildring 
af forholdet til faderen i romanen, 
”Gud taler ud”, som blev filmatiseret 
sidste år.

Seniorakademi
I de første måneder af 2019 kommer 
det til at handle om Amerika, når 
vi sammen med Syddjurs Folke-
universitet inviterer til en ny omgang 
Seniorakademi.
Anledningen er forårets soloudstil-
ling med den amerikanske kunstner, 
John Moran, som tager det moder-
ne, amerikanske samfund under 
kærlig behandling. Første foredrag 
i rækken finder sted torsdag den 24. 
januar kl. 10-12. Alle er velkomne! 
Det endelige program og oplysnin-
ger om tilmelding annonceres på 
Glasmuseets hjemmeside og www.
syddjursfolkeuniversitet.dk.
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Tekst: Dan Mølgaard

Glasmuseet Ebeltoft 
- i takt med tiden
Siden Glasmuseet Ebeltoft første 
gang slog dørene op i 1986, har den 
erklærede ambition med museets 
arbejde været, at museet skal fun-
gere som et internationalt samlings-
punkt for udvikling og formidling af 
moderne glaskunst.

Her, mere end 30 år senere, er 
ambitionen den samme, men både 
glas- og museumsverdenen ændrer 
og udvikler sig, hvorfor Glasmuseet 
Ebeltoft skal afspejle dette. Vi er 
derfor klar til at tage næste skridt 
i udviklingen af museet, og har 
derfor, med støtte fra Glasmuseets 
Venner og Syddjurs Kommune, 
afviklet en arkitektkonkurrence og 
udpeget et projekt, der udvider og 

nydefinerer museet. 

Ideen er at skabe en ny fløj, 
der forbinder museets ind-

gangsparti og glasværk-

stedet. Med et forrygende blik ud 
over Ebeltoft Vig, kronet af en stor 
rund tagterrasse. Intentionen med 
udvidelsen er at give museet en 
række nye muligheder i forhold til 
både formidling, udstilling og drift. 
Den planlagte udvidelse nytænker 
hele museets indgangsparti, udvider 
og omdefinerer glasværkstedet, fri-
gør udstillingsrum i det eksisterende 
byggeri og udvider arealerne for 
publikumsbetjening, butik og café. 
Realiseres projektet i fuldt omfang, 
etableres der en overdækket pavil-
lon i haven, som dermed kan blive 
omdrejningspunkt for udendørs 
arrangementer.
 
Det umiddelbart mest markante ele-
ment er den store cirkelformede tag-
terrasse, der giver hele bygningen 
en overraskende grundplan, der på 
den ene side respekterer det strenge 
klassicistiske formsprog, som er slået 

an i Hack Kampmanns oprindelige 
bygning, og på den anden side rum-
mer overraskelsen og pirrer nysger-
righeden. 
Nybyggeriet forholder sig til place-
ringen ud mod det store åbne areal 
og Ebeltoft Vig vest for museet. Et 
areal, der indgår som et element i 
udviklingen af en samlet helheds-
plan for hele havnefronten, der i de 
kommende år vil ændre sig markant. 
Byggeriet søges finansieret gen-
nem fundraising og andre eksterne 
bidragydere. 

· Udvidelsen er tegnet af

 AART architects.

· Udvidelsen er på 300 m2 +  

 kælderarealer, som ikke er

 tilgængelige for publikum.

· Den forventede anlægspris: 

 15 millioner kroner.
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Helheds- og situationsplan over museumsudvidelsen. Skitse tegnet af AART architects.

Philippa Beveridge, Father Crown. 
Foto: Joan Soto

Rui Sasaki, Weather Chandelier 3Allerede nu...
...kan man sætte kryds i kalenderen, 
hvis man vil deltage i åbningen af 
de to vinterudstillinger ”Murmur” og 
”Nyctophilia”. De ferniseres begge 
fredag 25. januar 2019 kl. 17.00. 
 
Philippa Beveridge – Murmur
Det engelske ord ”murmur” betyder 
”at mumle”. Men det henviser også 

til lyden af en sagte susen, brusen 
eller summen. Brugt som substantiv 
anvendes ordet, ”murmuration”, om 
dét fænomen, vi i Danmark kalder 
Sort sol – enorme stæreflokke, der 
samles og bevæger sig over him-
len i varierende formationer som 
én organisme. Med afsæt i dette 
fænomen bygger Philippa Beveridge 
i Study-udstillingen på Glasmuseet 
videre på et fortløbende projekt, der 
involverer små fjer af glas, som med 
tiden – og med publikums hjælp - 
samles til større formationer og figu-
rer. Figurer, som netop tilsammen 
formulerer en slags mumlen eller 
en summen. Om sit eget arbejde 
siger kunstneren, at det handler om 
”tidens gang og opståede erindrin-
ger, fravær og forskydninger, det 
flygtige og forbigående”. 

Rui Sasaki og Nina Westman – 
Nyctophilia
Nina Westman og Rui Sasaki er 
kunstnere fra hver deres del af ver-
den. Westman er fra Sverige, Sasaki 
fra Japan. Men de har en fælles in-
teresse for selvlysende glas. Begge 
kunstnere undersøger lys, hvor det 
ikke er til stede. Hver for sig har de 
eksperimenteret og arbejdet med 
fluorescerende og fosforescerende 
glas, og på det seneste har begge 
undersøgt, hvordan neon og plas-
mateknikker kan anvendes i forsøget 
på at frembringe lys, hvor der elles 
er mørke. På Glasmuseet præsen-
teres de to for første gang sammen, 
når de i vintermørket på magisk vis 
får glasset til at lyse op.  
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Farver og former er noget essen-
tielt for Rikke Precht, som siden 
2008 har haft sit smagfuldt ind-
rettede glasværksted og butik lig-
gende ved Strandvejen i Lønstrup.

Virksomheden ligger helt ud til 
vejen og virker meget indbydende. 
Der er særligt fokus på gedigent 
brugsglas. Således er der drikkeglas i 
mange former og farver. Markant er 
høje slanke drikkeglas med halvkug-
leformet kumme i varme farver, høj 

Tekst: Jan Kock

Glaspusteriet 

RIKKE 
PRECHT

Rikke Precht i gang i glaspusteriet.
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balusterformet farvet stilk og klar 
fod, der ses mellem mange andre 
varianter. En specialitet er krakeleret 
glas, der er en gammel teknik, som 
Rikke har taget op igen. Teknikken 
er i princippet enkel og gøres ved 
at den opblæste kumme endnu sid-
dende varm på piben, kortvarigt 
stikkes ned i en spand vand. Ved 
denne pludselige temperatursænk-
ning krakelerer glasset, og mange 
revner er synlige i glasset. Som 
sådan kan glasset ikke længere bru-
ges. Men ved at fange nyt glas an 
oven på den krakelerede del, bliver 
emnet igen stabilt, samtidig med at 
de mange frakturer forbliver synlige.

Krukker i afslappede former.

Farvemodsætninger mødes.

Ud over karakterfulde unikaarbejder 
og som sagt gode brugsglas med 
sjæl, ses også karafler og drikkeglas 
med indprægede personlige logo’er, 
som særligt er tænkt som firmaga-
ver. En specialitet som ikke mange 
andre værksteder gør. Børn kan få 
lavet aftryk i glas af deres hænder 
eller fødder. Man kan også selv prø-
ve at puste enten i forbindelse med 
fx et firma- eller et foreningsbesøg 
eller en polterabend.

Hvis nogen mener at huske, at 
Rikke har blæst glas i Sæby, er det 
rigtigt. Det gjorde hun fra 1997 
til 2003. Efterfølgende havde hun 
frem til 2007 værksted i skorste-
nen på isbryderen Elbjørn, som lå 
forankret i Aalborg havn. Endelig i 
2008 åbnede hun så det nuværende 
værksted i Lønstrup.

Der er meget at komme efter. Man 
finder værkstedet på Kystvejen 49, 
Lønstrup, 9800 Hjørring. Tlf.: 4110 
1123, www.rikkeprecht.dk

Skål i farver og på klar fod. 

Karaffel og tilhørende glas med præget logo. 
En specialitet for Rikke. 

Glaspusteriet Rikke Precht, 
som det præsenter sig for den 
forbikørende/gående.
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Midt i september drog en gruppe 
på 17 medlemmer af Glasmuseets 
Venner til Venedig for at deltage i 
The Venice Glass Week, som er en 
festival med fokus på venetiansk 
glas. 

Festivalen består af mere end 200 
arrangementer, udstillinger, åbne 
værksteder mv. fordelt rundt om i 
Venedig og på Murano. Fra festi-

valens side var der udarbejdet et 
program med en kort beskrivelse 
af arrangementerne. Desuden var 
alle arrangementsstederne markeret 
med en rød mærkat i vinduet, så det 
var bare om at være vågen og kigge 
indenfor. Vi blev indkvarteret på et 
hotel tæt på Markuskirken, hvor vi 
boede meget centralt og let kunne 
opsøge glasstederne i Venedig og 
tage båden til Murano. 
Første eftermiddag besøgte vi 
Palazzo Querini Stampalia, hvor 
der ifølge (vores opfattelse af) pro-
grammet skulle vises et lysshow. 

Carlo Scarpa lamper

Carlo Scarpa i Olivettihuset

Mieke Groot

Palazz Querini Stampala, 

biblioteket.

Tekst: Lisbeth Lund · Foto: Jørn Bech

Tur til Venedig september 2018

Mattia i bænken og Marco ser på.

Udstillingsrummet 
hos Salvadore.

Palazzo Querini Stampala



Palazz Querini Stampala, biblioteket.

Olivettiforretningen.

Første hold 

klar til afgang 

til lufthavnen.

Lysshowet viste sig at være en instal-
lation med berømte citater skre-
vet i neon på Palazzo’ets facade. 
Installationen kunne bedst beses i 
mørke. Til gengæld fik vi en rund-
visning i Palazzo’et, som bl.a. inde-
holdt et bibliotek med mange fine 
gamle bøger om Venedig og om 
glassets udvikling. Desuden var den 
nederste del af bygningen renoveret 
i 1950’erne af den berømte arkitekt 
Carlo Scarpa. Sådan kan Venedig 
nemt overraske.

Med de mange arrangementer rundt 
omkring i byen, viste det sig hurtigt 
at være mest hensigtsmæssigt, at 
vi fulgtes ad om formiddagen til 
de lidt større ting, og efterfølgende 
splittede op i mindre grupper om 
eftermiddagen. 

Jellyfish af Daniela Forti.

Med den samlede gruppe 
så vi blandt meget andet:
· Glas af Davide Salvadore.
· Demonstration af brødrene 
 Mattia and Marco Salvadore.
· Glas af Carlo Scarpa, 
 udstillet hos Olivetti.
· Fornem udstilling af glas
 på Hotel Bauer Palazzo.

I en mindre gruppe fik vi en eksklu-
siv rundvisning hos Louis Vuitton, 
der bl.a. havde en flot vægdekora-
tion lavet af ituslået glas fra Venini.
Ud over alle glasoplevelserne fik vi 
naturligvis også tid til at nyde en kop 
kaffe på Markuspladsen, vi fik god 
italiensk mad og vin, og ikke mindst 
nød vi det hyggelige samvær med 
andre glasvenner. 

Lisbeth Lund

Udstillingsrummet 

hos Salvadore.

11



12

Tekst: Jan Kock

Moderne glaskunst i 
danske kirker. En billedguide.

I mange af landets kirker stråler vin-
duerne i alle regnbuens farver, fordi 
de er forsynet med glasmosaikker. 
Siden 1950’erne er omkring 200 af 
landets omkring 2000 kirker blevet 
beriget med nye værker udformet 
af en række af landets markante 
kunstnere. Arbejderne er ofte liv-
fulde i farverne og gerne bygget op 

over væsentlige passager i Bibelen 
altså en slags bibelcitater i glas. Ud 
over en kunstner medvirker oftest 
en glarmester, og dominerende 
blandt disse er glasmester Per Steen 
Hebsgaards, som holder til i Præstø.
 
I 50’erne og 60’erne var det vær-
ker i blokglas støbt ned i cement, 

som var dominerende. Et fornemt 
og samtidigt tidligt eksempel på 
dette er Preben Hornungs 12 meter 
lange værk fra 1956 i De Danske 
Sukkerfabrikkers administrations-
bygning i København. Brugen af 
blokglas blev efterhånden trængt 
i baggrunden af mere traditionelle 
mosaikruder, hvor de enkelte dele 

Øverst: Faxe Kirke bygget 1492. Set fra nord. 
Nederst: Bemalet glasmosaik i korets østvæg. 
Kunstner: Peter Brandes 2014. Til venstre 
Jomfru Maria og til højre disciplen Johannes.
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bliver holdt sammen af blyspros-
ser. I de senere årtier er man også 
begyndt at holde de enkelte dele 
sammen ved limning, hvor man ofte 
limer det hele op på en klar rude.
Almindeligvis er det farvede mund-
blæste ruder fremstillet på traditionel 
vis, man bruger til glasmosaikkerne. 
Yderligere suppleres billederne ofte 

helt eller delvis af malede partier, 
som efterfølgende påbrændes for at 
gøre farverne holdbare.

Denne kunstskat er emnet for Ole 
Villadsen nye bog: Moderne glas-
kunst i danske kirker. En billedguide. 
På baggrund af en kort indledning 
gennemgås værkerne i den enkelte 

Mosede Kirke 
opført 1978. 

Arkitekt Holger 
Jensen.

Markant i Mosede Kirke er et 12 meter langt bånd med et organisk mønster gjort i farvede ruder sammenholdt af blysprosser. Kunstner: Mogens Jørgensen 2001.

kirke. Hver kirke præsenteres på to 
sider. Kort og præcist beskrives vin-
duerne og deres samspil med den 
øvrige bygning. Ved ældre kirker er 
rammerne som oftest givne, hvor-
imod glasmosaikker kan indføjes 
som en integreret del ved nybyggeri. 

Guiden kan varmt anbefales. Bogen 
er rigt illustreret og er på 464 sider 
i et praktisk format, pris 399 kr. og 
udgivet på forlaget Frydenlund. Kan 
købes i boghandlen og bestilles på 
www.frydenlund.dk 
Hvis man vil have en bredere histo-
risk ramme, skal man supplere den-
ne bog med den tidligere bog fra 
Ole Villadsens hånd nemlig: Dansk 
glaskunst – glasudsmykninger i kir-
ker og i det offentlige rum. Forlaget 
Frydenlund 2012. Tilsammen udgør 
de et godt stykke værktøj.



a baluster stem and clear foot stand out among a 
variety of others. Rikke has revived an old crackled 
glass technique. The hot blown glass is dipped in 
water, so that it cracks. Clear glass is gathered over 
the piece to stabilise it for use, leaving the crack-
led pattern visible. Rikke also makes glassware 
with stamped logos as business gifts, and casts of 
children’s hands or feet. Visitors can book to blow 
glass themselves, e.g. for a company visit or even a 
stag or hen party. Rikke Precht has previously had 
a workshop in Sæby, and on the former ice-breaker 
ship Elbjørn.

Page 10 Trip to Venice, September 2018
A group of 17 members visited the Venice Glass 
Week, a festival with more than 200 events and 
open workshops in the city and on Murano. The 
group stayed close to St Mark’s Basilica, and on the 
fi rst afternoon expected to see a light show at the 
Palazzo Querini Stampalia. This was best seen af-
ter dark, but the group toured the Palazzo and its 
library with many books about Venice and its glass. 
The whole group visited larger exhibitions in the 
mornings, and divided into smaller groups in the 
afternoons. Among other things, they saw glass by 
Davide Salvadore, a demonstration by the brothers, 
Mattia and Marco Salvadore, glass by Carlo Scarpa 
and a fi ne exhibition at the Hotel Bauer Palazzo. 
Some visited Louis Vuitton and saw a mural of bro-
ken glass from Venini. And of course, they enjoyed 
good company and Italian food and wine.

Page 12 Modern glass in Danish churches
Since the 1950s, new works by striking artists 
have enriched about 200 Danish churches, often 
with biblical themes in glass. Besides the artists, 
a glazier is usually involved, predominantly Per 
Steen Hebsgaard from Præstø. Glass blocks cast 
in cement dominated in the 1950s and 1960s. A 
fi ne example is Preben Hornung’s 12-metre piece 
for the Danish Sugar factories. This technique gave 
way to more traditional stained glass windows held 
together by lead. In recent decades gluing has been 
used to hold the sections together, with the whole 
work glued to a clear pane. Normally, the coloured 
glass is traditionally produced and hand-blown, 
sometimes with painted sections which are fi red to 
make the colour durable. Ole Villadsen’s new book 
is a picture guide to these treasures, with a short in-
troduction and two pages for each church. Concise 
descriptions explain how the windows interact with 
the rest of the building. The setting is often fi xed in 
older churches, while in newer buildings the glass 
can be an integrated part of the whole. Warmly rec-
ommended, the book is available from bookshops 
or the publisher. The author gives a wider historic 
background in an earlier book on Danish glass dec-
orations in churches and public spaces.

Page 2 Karen Siune, the Chairman, writes 
about the diversity of exhibitions at the Glasmu-
seum in the past year. For many visitors, Sørens 
Samling brought back memories of Holmegaard 
glass which they or relatives had owned. Works by 
more than 70 artists in Scandinavian Glass, Start-
ing All Over, successfully raised many questions 
about the future of Nordic glass. Visitors fi nd Blue, 
from the permanent collection, attractive, even if 
they are not especially keen on blue glass. In con-
trast, Maria Koshenkova’s Restrain and Release, 
inspired by Japanese bondage, is provocative and 
disturbing, while Mapping Denmark is different 
again: graceful Viking ships with glass by Nanna 
Backhaus Brown and Andrew Brown, and wooden 
keels by the Egeværk workshop. There were fewer 
visitors than expected in the hot summer, and the 
Chairman hopes Friends of the Glasmuseum will 
invite new friends and give gift cards as presents. 
She thanks the museum for its diversity and wishes 
everyone a happy Christmas.

Page 3 HA Brendekilde
 - Denmark’s fi rst glass designer
The architect Jacob E. Bang, who worked at Hol-
megaard in the 1920s and 30s, is often regarded 
as the fi rst glass designer in Denmark. In fact Fy-
ens Glasværk in Odense employed a designer 
even earlier. Vases, bowls and tableware were 
produced in vast quantities, and decoration could 
provide variations on a single form. Designs were 
often anonymous, but in 1901 – 1904 the painter, 
HA Brendekilde, delivered an unknown number 
of patterns. Working drawings were used by sales-
men, and the completed glass was unsigned, but 
about 150 signed patterns still exist today. About 
400 drawings will be reproduced in a book to ap-
pear in the New Year, published by the Glass His-
toric Society Aalborg.

Page 4 Winter activities at the Glasmuseum
The traditional Christmas sale will be held on 1 – 2 
December, with seconds and glass at reduced pric-
es. Many nearby glass workshops have their sales 
at the same time.
On Saturday 1 December Ebeltoft Church Project 
Choir will Sing Christmas in with a mixed reper-
toire of classical and newer music, Danish hymns 
and English carols. It will be a short, informal con-
cert in the Djursland Voices series.
2 December is Special Sunday, with a guided tour 
of the museum and exhibitions.
It’s a blue world, fi lm, 27 January. Torben Skjødt 
Jensen’s portrait of the artist Hans Henrik Lehfeldt.

The Blue hour, 24 March. Lecture by Museum Di-
rector Mette Harbo Lehmann on the Skagen Paint-
ers.
Words on Wednesday, 30 January, with Syddjurs 
Library. Meet Jens Blendstrup, the author. Senior 
Academy in 2019 will focus on the USA in con-
nection with the exhibition by American artist John 
Moran. First lecture on 24 January. See the com-
plete programme and register on the Glasmuseum 
website and www.syddjursfolkeuniversitet.dk

Page 6 Glasmuseet Ebeltoft 
 - keeping up with the times
Since its opening in 1986, the Glasmuseum’s 
declared ambition has been to serve as a meet-
ing place showing international glass art and dis-
seminating knowledge. The ambition is the same 
30 years later, but both glass and museums have 
changed, and Glasmuseet must keep up. With 
support from the Friends of the Glasmuseet and 
Syddjurs local authority, an architectural contest 
was held and a project chosen to expand and re-
defi ne the museum. A new wing will rearrange the 
entrance and connect it to an expanded workshop, 
café, shop and service areas. In the present build-
ings, more space will be freed for exhibitions. A cir-
cular roof terrace and covered pavilion for outdoor 
arrangements complete the plan, in harmony with 
the classic Hack Kampmann building and future 
plans for the harbour area.
Design by AART Architects: area 300m2 + base-
ment. Estimated cost DKK 15 million.

Forthcoming exhibitions to open on January 25:
Philippa Beveridge - Murmur
The word murmurations means the rustling sound 
of what is called the ‘Black Sun’ in Danish: starlings 
fl ying in fl ocks at sunset. In the Study, Philippa Bev-
eridge’s ongoing project involves small glass feath-
ers which, with visitors’ help, will be assembled in 
formations with a kind of murmur. The artist says 
her work is about passing time, memories, shifts 
and overlaps, and transience.

Rui Sasaki and Nina Westman - Nyctophilia
Two artists from different sides of the world, Rui Sa-
saki from Japan, and Nina Westman from Sweden, 
are both interested in luminous glass, studying light 
where it is not present. Both experiment with fl uo-
rescent and phosphorescent glass, using neon and 
plasma techniques to produce light. They are in-
troduced together at the Glasmuseum, with magic 
light in the winter darkness.

Page 8 Rikke Precht
Since 2008, Rikke Precht has had a glass workshop 
in Lønstrup, where she makes fi ne practical glass 
objects. Tall drinking glasses in warm colours, with 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Medl. af redaktionsudvalget
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Webmaster
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BIRGIT ENGSIG
Rønnehaven 14
8400 Ebeltoft
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birgit@engsig.be

PREBEN FISKER
Skolevej 6
8400 Ebeltoft
Telefon 8634 4560 
Mobil 5150 1960 
fiskerw@privat.dk

ANNELISE KROGH
Suppleant
Krystalgade 6, 4
1172 København K
Telefon 3314 7788
annelise.krogh@youmail.dk

GLASPOSTENS REDAKTION

Dan Mølgaard
Telefon 8634 1799
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Karen Siune
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Jan Kock
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Glasposten udkommer 
4 gange årligt

Glasmuseets Venner
www.glasmuseetsvenner.dk
mail@glasmuseetsvenner.dk

Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren 
eller formanden.

BANKKONTONUMMER
Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31 
Sparekassen Kronjylland, Reg.nr.: 9360, 
konto: 3085606904 eller indbetalingskort 
i receptionen på Glasmuseet.
Udland: IBAN: dk259360 3085606904
 BIC: KRONDK22

ÅRLIGT KONTINGENT FRA 2018
Personligt medlemskab  . . . . . . .  kr.  350,- 
Ægtepar/samlever medl. . . . . . .  kr.  500,- 
Eksklusivt medlemskab . . . . . . . .  kr. 1.800,- 
Glaslotteri pr. år . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 400,- 

KONSULENTER I BESTYRELSEN
Christina Hellevik & 
Leif Møller Nielsen
PUST Glasværksted
Strandvejen 19 · 8400 Ebeltoft
Telefon 2253 0602
kontakt@pustglas.dk

- at melde adresseforandring så du
fortsat modtager Glasposten! 
Det samme gælder din e-mail-adresse. 
Hvis du endnu ikke modtager vores 
nyhedsmail eller har fået en ny mail-
adresse, så fremsend den venligst til 
sekretæren: jbech@privat.dk, så du kan 
være på forkant med, hvad der sker i 
venneforeningen.

HUSK · HUSK · HUSK

ØSTDANMARK GRUPPEN 
Hanne Werner
Pavla Rossini
Annelise Krogh
Inger Ferbing
Annette Kusz



          

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

1. SØNDAG I MÅNEDEN KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

SØNDAG 25. NOVEMBER KL. 14
Mellem himmel og hav. Foredrag om 
farven blå gennem kunsthistorien 
v/ Ditte Meyer Nielsen.

LØRDAG 1. DECEMBER KL. 14
Djurslands stemmer – Ebeltoft Kirkes 
Projektkor.

LØRDAG 1. & SØNDAG 2. DECEMBER
Julemarked – 2. sorteringssalg.

FREDAG 25. JANUAR KL. 17
Fernisering af to udstillinger:
Nyctophilia – Light in the Absence of it 
(Rui Sasaki og Nina Westman) og
Murmur (Philippa Beveridge).

AKTIVITETER

SØNDAG 27. JANUAR KL. 14
Filmvisning i Glasunivers:
It’s A Blue World (fra 15 år)
- om den danske maler og grafi ker, 
Hans Henrik Lerfeldt.

ONSDAG 30. JANUAR KL. 19
Ord om onsdagen: Jens Blendstrup
- forfattermøde arrangeret i samarbejde 
med Syddjurs Bibliotek.
Yderligere oplysninger om arrangementet, 
billetbestilling m.m. offentliggøres på 
www.glasmuseet.dk.

Forbehold for ændringer i programmet. 

Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseets-

venner.dk.

BLÅ
Ilja Bílek (CZ), Zora Palová (SK), Lars 
Widenfalk (S), Julius Weiland (DE) m.fl .
6. oktober 2018 - 31. marts 2019

MAPPING DENMARK IV:
BACKHAUS-BROWN & EGEVÆRK
En visning af Glasskibe skabt af Nanna 
Backhaus-Brown og Andrew Jason Brown 
i samarbejde med Møbelsnedkeriet 
Egeværk.
6. oktober - 29. december 2018

RESTRAIN & RELEASE
En Study-udstilling med værker af 
Maria Koshenkova (RUS).
6. oktober 2018 - 13. januar 2019

MATERIAL WORLD
Afgangsudstilling, Kunstakademiets 
Designskole.
En visning af glaslinjens to afgangspro-
jekter ved Bjørn Kauffeldt og Siri Emilie 
Maltha.
9. november 2018 - 13. januar 2019

NYCTOPHILIA – LIGHT IN THE 
ABSENCE OF IT
Study-udstilling med Rui Sasaki (J) 
og Nina Westman (S).
26. januar - 31. marts 2019

MURMUR
Study-udstilling med Philippa Beveridge (GB)
26. januar - 31. marts 2019

UDSTILLINGER

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

MUSEETS ÅBNINGSTIDER

April - oktober ................ alle dage kl. 10-17
Juli - august ..................... alle dage kl. 10-18
Nov - marts ............onsdag-søndag kl. 10-16

Åbent alle dage i vinterferien, påskeugen og 
efterårsferien. Museet er lukket den 24., 25., 
26. og 31. december samt 1. januar. 

STOCKFLETH DELI

Mandag - tirsdag ..............................  Lukket
(Livretter afhentes på Restaurant Stockfleth)
Onsdag - torsdag ...................kl. 9.30-17.00
Fredag - lørdag ..................... kl. 9.30-22.00
Søndag .................................kl. 9.30-17.00
Januar ..............................................  Lukket

For yderligere information på tlf. 8634 1818 
og www.glasmuseet.dk. 
Bestil bord på www.dinnerbooking.com


