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Young Glass præger Glasmuseet i 
dette efterår, udstillingen er interna-
tional, men også med dansk delta-
gelse. Vi ønsker museet tillykke med 
denne udstilling, som viser det nyeste 
fra unge glaskunstnere. Ved åbnin-
gen af udstillingen blev der uddelt 
en række priser herunder Finn Lyng-
gaards legat, der gik til Bjørn Friborg, 
som vi ønsker tillykke med legatet. Vi 
ser frem til at møde Bjørn og se mere 
om hans arbejde, hvilket forhåbentlig 
sker i forbindelse med forårets gene-
ralforsamling.

Tidligere på året har foreningen ar-
rangeret en række oplevelser udenfor 
museet, og det vil vi gøre igen. Nogle 
ture kan gøres på en enkelt dag el-
ler to, mens andre kræver fl ere dage. 
I maj på en 8 dages lang bustur til 
Tyskland, Belgien og Nordfrankrig, 
så vi mange former for glasarbejder, 
nogle meget gamle, andre ganske 
nye. I fl ere af disse udstillinger var 
dansk glaskunst fl ot repræsenteret. 
Nogle af museerne, som vi besøgte, 
var i nye bygninger som det meget 
smukke museum i Sars-Poteries, hvor 
selve museumsbygningen var en stor 
oplevelse. Vi var til en række ferni-
seringer bl.a. i Hamburg, hvor vi på 
Glasgalerie Stölting så unikke værker 
af Malvina Middleton og Josef Marek 
og vi besøgte private samlinger som 

Barbara Achilles Stiftung og Alter Hof 
Herding, som havde et fantastisk ar-
kiv med glasarbejder så omfattende 
og så godt indrettet, at man på vores 
eget glasmuseums vegne blev misun-
delig. Vi overværede også åbningen 
af en ny udstilling med værker frem-
stillet af Borowski familien, som selv 
var tilstede. Tak til alle, der åbnede 
deres døre for os!
På turen fi k vi lejlighed til at takke Jan 
Koch for det fremragende arbejde, 
han gennem 30 år har ydet for Glas-
museets Venner. Foreningen skylder 
ham stor tak for indsatsen, som altid 
leveres med en omhu og en omsorg 
for alle deltagere, som er særdeles be-
undringsværdig.
Vi ser frem til nye ture med oplevelser 
uden for museet, og efteråret byder på 
fl ere. I dette nummer af Glasposten 
beder vi medlemmerne om at tilken-
degive, hvis man har særlige ønsker. 
Se side 10 hvad vi har overvejet for 
de næste tre år på. Og giv os en tilba-
gemelding, så ser vi på, hvad der kan 
arrangeres.

Rigtig god fornø-
jelse med oplevel-
ser af glas.

Med venlig hilsen
Karen Siune
 

Oplevelser uden for museet -
har du særlige ønsker?

Fra Søren Seebachs samling.
Foto: Finn Mannford
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Tekst: Dan Mølgaard · Foto: Finn Mannford

Sørens samling

På museet i Ebeltoft arbejder vi netop 
nu med planlægningen af vinterens 
udstilling, der har fået titlen ”Sørens 
samling – af glas fra Holmegaard”. 

Udstillingen rummer et udsnit af 
glas fra Søren Seebachs righoldi-
ge samling af glas produceret på 
Holmegaard. En samling, der alt i 
alt rummer mere end 3500 numre, 
heriblandt en lang række prototyper 
og unika. 
Visningen af denne samling er af
flere grunde noget særligt for Glas-
museet Ebeltoft. Dels viser den til-
bage i tiden og bliver på den måde 
en historiserende udstilling, og dels 
tager den afsæt i fabriks- og mas-
seproduktionen. Og begge dele er 
usædvanlige for Glasmuseet Ebeltoft. 

Det første fordi vi har som primært 
formål at understøtte og vise den 
helt nye udvikling inden for glas-
kunsten, og det andet fordi vi tradi-
tionelt ser udviklingen af studioglas-
set som værende i opposition til tra-
ditionen for det serielt producerede 
glas, som glasværkerne i sin tid stod 
for. Der er mange gode grunde til at 
vise samlingen, men her skal særligt 
nævnes to:
Den første er den enkle, at navnet og 
”brandet” Holmegaard i generatio-
ner har været i danskernes bevidst-
hed og derfor om noget, har været 
med til at forme danskernes blik på 
glas. For rigtig mange vil udstillingen 
derfor være et kærkomment gensyn, 
mens den for de helt unge generatio-
ner er en introduktion til den fabrik 
og den designtradition, der definerer 
historien om dansk glas.
Og den anden bevæggrund er et 
ønske om hele tiden at perspekti-
vere den fortælling, som Glasmuseet 
Ebeltoft er sat i verden for at for-
midle. Fremkomsten af de små glas-
værksteder, der danner rammen om 
studioglasset, ses traditionelt som 
en frisættelse af glaskunstneren og 
glaskunsten, som ønskede at arbejde 
fuldstændig frit. Og det er da også 
den version af fortællingen, vi typisk 
betror os til. 
Men fortællingen er ret beset mere 
kompleks end som så. En række af 
studioglassets danske pionerer udfør-

 - af glas fra Holmegaard

te designopgaver for Holmegaard, og 
bruddet med glasværkstraditionen 
var derfor ikke entydigt. Hurtigt viste 
det sig da også, at det for alle var 
frugtbart at udnytte glasværkernes 
indsigt og viden, ligesom de store 
ovne byder på muligheder, som de 
små glashytter ikke havde.
Med visningen af Søren Seebachs 
samling bygger vi derfor videre på 
beretningen om glassets nyere udvik-
ling og søger at gøre fortællingen 
mere komplet.

Udstillingen fi nder sted i perioden 

11.11.2017 – 08.04.2018

I udstillingsperioden vil du fl ere gange kunne 

møde Søren Seebach, når han fortæller om 

sin samling. Også Mette Bielefeldt Bruun fra 

Næstved Museum vil komme og fortælle om 

Holmegaard. Se www.glasmuseet.dk
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Tekst: Dan Mølgaard

The Analysis of an Object

Den hollandske glaskunstner Jenny
Ritzenhoff gæster i efteråret Glas-
museet Ebeltoft. Med sig har hun en 
lang række forsøg, skitser, film og
billeder, der dokumenterer og under-
søger glasobjekter, hun selv har 
lavet. Alt sammen indgår det i hen-
des udstilling The Analysis of an Ob-
ject.

Udgangspunktet for udstillingen er 
Ritzenhoffs interesse for, hvordan 
det varme glas opfører sig. Hvordan 
materialet bevæger sig, hvordan det 
flyder sammen, hvordan det kol-
lapser. “Varmt glas er næsten som 

honning – bare en smule varmere! 
Hjulpet på vej af glasblæserens hånd 
former materialet næsten sig selv 
under indflydelse af temperaturen 
og tyngdekraften. Og det skaber 
komplekse former, som kan være 
svære at fatte og forstå til fulde. Min 
grundlæggende idé med udstillingen 
er at undersøge dette,” siger Jenny 
Ritzenhoff om afsættet for udstil-
lingen.

Små blæste objekter udsættes for en 
næsten videnskabelig undersøgelse, 
der omfatter materialet, men også 
objektets forskellige stadier af væren. 

Objekterne skæres op og fotogra-
feres og aftegnes. Glasset slibes og 
bliver til glasstøv, og både materialet 
og objektet brydes dermed ned. De 
forskellige stadier og tilstande regi-
streres for at tilvejebringe en komplet 
dokumentation af objektets form. 
Og udstillingen viser alle aspekter af 
arbejdet, præcis som en studyudstil-
ling skal.
Visningen giver os som beskuere 
en mulighed for at kikke kunst-
neren over skulderen. Vi er med, 
når de betragtninger, forundringer 
og forandringer, der ligger til grund 

- en studyudstilling af Jenny Ritzenhoff
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The Analysis of an Object vises 
11. november 2017 - 7. januar 2018.

Du kan møde J enny Ritzenhoff i 
udstillingen den 11. november kl. 11.00, 

hvor hun fortæller om sit arbejde.

for skabelsen, folder sig ud, hvilket 
resulterer i en udstilling, der har 
fokus på proces snarere end resultat. 

Venner af museet...
…er stødt på Jenny Ritzenhoff tidli-
gere idet hun var repræsenteret i ud-
stillingen Bodytalk, som blev vist 
på museet i 2014. Den gang viste 
hun værket ”Ursuppe”, som nu 
er en del af museets samling og 
sommeren over har været udstil-

let på Kastrupgaardsamlingen i Kø-
benhavn.

Ritzenhoff er uddannet fra Gerrit 
Rietveld Akademiet i Amsterdam og 
bor og arbejder i Groningen i Hol-
land. Men ret beset er hun tysk, og 
glasset flyder - i overført betydning - i
hendes årer. Hendes familie har i år-
tier fremstillet og solgt glas og glas-
produkter i familievirksomheden Rit-
zenhoff.
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Tekst: Jan Kock

Snekker, langskibe og knarrer i eg og glas

Snekker, langskibe og knarrer er nav-
ne, der smager af vikingetiden og 
skibe. Formen på skibene er tilpasset 
behovet. Handelsskibet er således 
bredt og dybt, så det kan rumme gods. 
Krigsskibet er langt og smalt og kan 
derfor sejle hurtigt og dermed fore-
tage overraskelsesangreb. Det berøm-
teste af disse er Ormen hin Lange 
bygget til kong Olav Tryggvason i 
slutningen af 900 tallet. Et mægtigt 
skib, der har været op imod 45 meter 
langt. Alle er det skibe bygget på køl 
i klinkbygget teknik, hvor det ene bor 
overlapper det næste. Stævnene rager 
højt op i begge ender og kan være 
forsynet med markante udsmykninger 
i form af dragehoveder, standarter 
eller andet. Arkæologerne har gen-

nem årene fundet ganske mange vrag 
af vikingetidens skibe netop i Roskilde 
Fjord. Mange sådanne skibe har pas-
seret Hundested ved indsejlingen til 
Roskilde Fjord, hvor byen Roskilde, 
en af landets betydeligste byer i den 
sene vikingetid og middelalderen, lå 
godt beskyttet sydligst i fjorden. Når 
kongen beordrede leding, stævnede 
et stort antal skibe ud ad fjorden forbi 
Hundested måske for at gøre plynd-
ringstogt på fremmede kyster.

På havnen i Hundested med udsigt 
til fjorden ligger Glassmedjen, som 
drives af Nanna og Andrew. Ved 
siden af ligger Egeværk, som arbejder 
i egetræ og andre træsorter, og som 
drives af Mette og Lasse. Begge steder 
udstråler deres værker store og gedig-
ne æstetiske værdier. 
Sammen har de kastet sig ud i et fæl-
lesprojekt med at fortolke vikingeti-
dens formidealer fasholdt i de fundne 
skibe. I glashytten blæses skibenes 

sider som store ovale cylindre i læng-
der på op til mere end 50 centimeter. 
Ofte er de blæst i markante farver 
og på det seneste også i klart glas. 
Cylinderen deles på langs i to skibs-
sider. Skibssiderne slibes ofte med 
bord i klassiske ”Battuto” slibninger 
sammen med andre varianter af slib-
ninger. På træværkstedet forsynes ski-
bene med køl og stævne i egetræ. 
Stævnene er ofte indlagt med lyst træ 

GLASSMEDJEN

Nanna Backhaus Brown 

& Andrew Jason Brown 

Nordre Beddingsvej 26  

3390 Hundested   

Tel. +45 4774 8520  

Mail: mail@glassmedjen.com

www.glassmedjen.dk

EGEVÆRK

Mette Bentzen & Lasse Kristensen

Nordre Beddingsvej 24

3390 Hundested 

Tel.: +45 2618 2850

Mail: lasse@egevaerk.dk

www.egevaerk.dk

Række af skibssider med Battuto slibninger. 
Foto: Lis Kobbelgaard.

Mikkel i gang med at skabe køl og stævn til skibene. 

Der ligger meget håndarbejde i at skabe 
den ønskede form.



Frida Kahlo

Onsdag den 15. november kl. 18.30 
inviterer Ældresagen i samarbej-
de med AOF til foredrag på Glas-
museet Ebeltoft om den mexican-
ske maler, Frida Kahlo. 
Direktør Dan Mølgaard, byder vel-
kommen til museet med en kort 
rundvisning i udstillingerne forud for 
foredraget. Herefter fortæller cand.
mag. i litteraturhistorie og religions-
videnskab, Anne Valbjørn Odgaard, 
om Frida Kahlos begivenhedsrige 
og barske liv, der bl.a. involverede 
en voldsom trafikulykke, et storm-
fuldt ægteskab med maleren Diego 
Rivera og en affære med kommuni-
sten Lev Trotskij.
Bindende tilmelding og indbetaling 
med navn og tlf.nr. til konto 9360 
– 3085646698 senest fredag 10. 
november 2017. Pris: kr. 145 pr. 
person. For yderligere oplysninger 
kontakt Ninna Clemmensen, på 
telefon 2326 5942, eller pr. mail: 
ninnaselma@hotmail.com

- en unik skæbne
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og udformet som rene dragehoveder.
Når skibene er færdige, er de mellem 
24 og 70 cm lange, og de er monteret 
på en let fod. 
Som på et rigtigt skibsværft får både-
ne et bygningsnummer og bliver døbt 
med et navn, som har relation til 
vikingetiden. Således er Nr. 47 navn-
givet ”Fafner” og er hele 69,5 cm 
lang, et ægte langskib. Efterhånden 
er der produceret op imod hundrede 

 Skibe i havnen. Foto: Lis Kobbelgaard.

Andrew er ved at samle et skib. 

Andrew i gang med at forme den opblæste cylinder til en oval.

af slagsen. Gå ind på www.glas-
skibe.dk. Her i efteråret er en mindre 
flåde udstillet i Basel, Schweiz og 
til november breder en større flåde 
sig på udstillingen SOFA i Chicago, 
USA. Her udstilles de i regi af Anne 
Merete Grønlund, som tidligere med 
stor succes har markedsført det bed-
ste af dansk glas i USA. Tag en tur til 
Hundested, hvor der gøres gedigen 
kunst.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

ELEMENTS
Hen over vinteren præsenterer Glas-
museet Ebeltoft årets glasfaglige
afgangselever fra bachelorprogram-
met ”Crafts – Ceramics and Glass” ved 
Det Kongelige Danske Kunstakademis 
Skoler for Arkitektur, Design og Kon-
servering. Afgangsklassen består i år 
af i alt seksten kunsthåndværkere og
formgivere, som har fulgt det tre-
årige program på skolen i Nexø, 
Bornholm. Otte af disse har specia-
liseret sig i glas og præsenteres i 
udstillingen på Glasmuseet Ebeltoft. 
Samtidig vises keramikken på CLAY – 
Danmarks Keramikmuseum.
Med Elements ønsker afgangsklas-
sen at sætte fokus på, at materialet 
er og bør være grundelementet i 
enhver skabelsesproces: ”I takt med 
at fabriksproduktion har erstattet de 
klassiske håndværk, er materialefor-
ståelse trådt i baggrunden og især 
glas og keramik er blevet homogent 
i både udtryk og anvendelse. Vi 
ønsker derfor at vise hvor alsidige og 
mangfoldige glas og keramik er som 
materialer og dele vores fascination 
af disse levende råstoffer med besku-
eren,” skriver de. 

Undersøgelsen af og legen med 
lysets muligheder, glassets gennem-
sigtighed og dets optiske kvaliteter 
er gennemgående for mange af del-
tagerne i udstillingen. Også mate-
rialets tekstur, overflade og glassets 
iboende ”mystiske” kvaliteter udfor-
skes, sideløbende med mere formelle 
overvejelser omkring form, farve og 
komposition. Enkelte af deltagerne 
arbejder med arketyper som skåle 
eller vaseformer, men langt største-
delen af afgængerne forløser deres 
projekt gennem objekter af skulptu-
rel karakter.

Skolen på Bornholm har en stærk 
international profil og såvel skolens 
gode værkstedsfaciliteter som den 
specielle placering på Bornholm 
tiltrækker studerende langvejs fra. 
Blandt deltagerne i udstillingen er 
studerende fra Taiwan, Frankrig, 
USA, Ungarn og Danmark. Det inter-
nationale fællesskab er en naturlig 
del af glasmiljøet, som altid har 
været præget af stor udveksling på 
tværs af landegrænser. Og mange 
– såvel danske som tilrejsende stu-
derende – henter inspiration i den 
bornholmske natur.

UDSTILLINGSPERIODE
Elements (glas): Glasmuseet Ebeltoft 
11/11 2017 - 7/1 2018.

Elements (keramik): CLAY Keramikmu-
seum Danmark 6/9 2017 - 7/1 2018.

Glasmuseets Venner tilbydes 20% rabat 
på entréen til CLAY i udstillingsperioden 
mod forevisning af gyldigt medlemskort.

Bachelorer 2017 (glas), 
KADK, Bornholm
George William Bell (USA) | Anett 
Biliczki (Ungarn) | Liu Chien Kuang 
(Taiwan) | Erwann Combaud-Souffez 
(Frankrig) | Linda Bibi Dahl Heinesen 
(DK) | Ida Louise Dybdal (DK) | Amalie 
Larsen (DK) | Anders Womb (DK)

Danske Linda Bibi Dahl Heinesen er 

i afgangsprojektet ”Mjørki” inspireret 

af naturfænomenet tåge. Dette er af-

sættet for en serie vaser med stofl ige 

overfl ader, der i farver og tekstur mi-

mer tæt tåge, skyer, vand og vind. 

Danske Amalie Larsen har en nær-

mest malerisk tilgang til glasset. 

Med afgangsprojektet ”The Space 

Between” forsøger hun at afdække 

byrum og skjulte lag ved at udnytte 

glassets transparens og muligheden 

for at skabe en komposition fuld af 

dybde, perspektiv og lag på lag. 

OTTE NYE STEMMER



Anett Biliczki fra Ungarn skeler også til 

naturen i sine skrøbelige objekter hvis 

overfl ader minder om isfl ager, krystaller 

eller spindelvæv. Hun er optaget af, hvor-

dan naturen langsomt overtager forladte 

industrielle områder og forsøger med sine 

objekter at udtrykke stedernes melankoli 

og følelse af tomhed gennem uperfekt glas 

fuldt af ”fejl” og en egen skønhed. 

Med afsæt i studier af naturens farver, 

teksturer og mønstre kombineret med 

en fascination af couture og mode ska-

ber danske Anders Womb smykker eller 

beklædningsgenstande i glas. Han dyr-

ker kontrasten mellem materialer, som 

for eksempel glas og tekstil, og sætter 

glasset ind i en overraskende kontekst. 

Hermed ønsker han at give nye perspek-

tiver på glasset såvel som på mode. 

Erwan Combaud-Souffez fra Frankrig 

har skabt en serie ”skabninger” i glas 

på baggrund af idéen om ”livets mystik” 

– dét at bringe noget til live. I sit arbejde 

med glasset leger han med farver, møn-

stre, former og metalstrukturer, der gør 

materialet levende, let og uhøjtideligt.

Taiwanesiske Liu Chien Kuang er in-

spireret af papirfremstillingsprocessen. 

Med afsæt i denne tradition søger han 

at give glasset nye udtryk i detalje, 

overfl ade og tekstur. Han arbejder både 

med blæst og ovnformet glas, som i det 

færdige værk minder om en rulle papir 

eller gennemsigtigt tekstil. 

Amerikanske George William Bell er 

mere formel i sin tilgang til glasset. I en 

serie skåle eller lave beholdere skaber 

han forskellige kompositioner af linjer, 

farver og form. Han betragter glasset 

som et skønhedens sprog og ser sig selv 

som en skulptør, der formgiver lyset 

ved hjælp af linser og lag, som lyset kan 

trænge igennem. 

Danske Ida Louise Dybdal kombinerer

sit arbejde med glas med en interesse

for psykologi og undersøger mødet 

mellem mennesker. Disse psykologiske

understrømme, der regulerer interak-

tionen mellem mennesker, forsøger 

hun at visualisere gennem transparen-

te, menneskelignende glasskulpturer. 

Udstillingen ELEMENTS åbner 10. november 2017 og kan ses på Glasmuseet Ebeltoft indtil 7. januar 2018
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Tekst: Jan Kock · Foto: Jørn Bech

Ud skal vi... hvad mener du?
Alle har lyst til at komme ud på 
ture, hvor glasset er i fokus. Det kan 
være de korte en- eller todagsture 
rundt i landet til udøvende glaskunst-
nere, interessante bygninger, hvor 
glaskunst indgår som et væsentligt 
element, museer med glassamlinger 
og hvor der undervejs nydes en med-
bragt madpakke eller en god frokost 
på en restaurant. Der er også de 
længere ture til udvalgte glassteder 
i udlandet.
Nu vil vi gerne høre, hvilket glasom-
råde du har mest lyst til at besøge og 
hvornår på året, det passer dig bedst. 
Så brug fem minutter på at give din 
mening til kende ved at svare på 
nedenstående, der bedes sendt/mail-
et til Jan Kock, Vilhelm Kyhns Allé 2,
8270 Højbjerg. Mail til: kock_jan@
hotmail.com inden den 31. oktober. 
Du kan også gå ind på hjemmesiden 
www.glasmuseetsvenner.dk og svare 
på skemaet, som også ligger der.
Til din/jeres inspiration kan nævnes 
at foreningen har haft ture til en 
lang række lokaliteter i Danmark. I 
Norden er Norge besøgt flere gange, 
lige som dele af Sverige, og endelig 
har vi været i Finland. I Europa er 
bl.a. dele af Tyskland, det tidligere 
Tjekkoslovakiet, Tjekkiet, Polen, 
Frankrig, Holland, Belgien, England, 
Spanien og Italien besøgt. Desuden 

1. Dit / dine næste ønskemål for en glastur i Danmark:

____________________________________________________________________

2. Foretrækker du én eller fl ere dages ture: Én dags tur Flere dages tur

3. Dit / dine næste ønskemål for en glastur i Norden:

____________________________________________________________________

4. Dit / dine næste ønskemål for en glastur i udland øvrigt:

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

5. Hvilket tidspunkt på året passer dig/jer bedst:

 Forår Sommer Efterår Vinter

6. Foretrækker du bus eller fl y, hvis det er praktisk muligt: Bus Fly 

7. Dit / dine forslag/ønsker til Venneforeningens ture:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

8. Øvrige kommentarer til Venneforeningens ture:

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

har USA været besøgt og enkelte 
medlemmer har været med på en 
glastur til Indien. I de fleste af lan-
dene er der stadig gode muligheder 
for nye ture. Bestyrelsens egne tan-
ker til kommende større rejsemål er 
Slovakiet, Elsas i Frankrig, Bayerischer 
Wald i Tyskland og Norge. Men 
der er også gode muligheder flere 

andre steder som fx Sydfrankrig, 
Slovenien, Ungarn, Altare og Milano 
i Italien, Skt. Petersborg kombineret 
med Finland eller Litauen, USA ude-
lukkende med fokus på Seattle og 
Portland og desuden Kina (hvortil vor 
norske søsterforening havde en vel-
lykket tur for nogle år siden). Se lidt 
nøjere omtale af mulighederne for de 
her nævnte steder på vores hjemme-
side: www.glasmuseetsvenner.dk
Kom frit frem med dine ideer og tan-
ker inden den 31. oktober.
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Sommerens store hit; glasblæsning, 
finder sted for sidste gang i år torsdag 
19/10. Børn ned til 5 år (dog ifølge 
med en voksen) kan her blæse deres 
helt egen julekugle i glas – godt hjul-
pet af Aoife Soden og Jean Thebault. 
Det tager ca. 15 minutter at deltage, 
og det er nødvendigt at tilmelde sig 
på forhånd. 

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Efterårsferie med glas
Efterårsferien er sidste chance for at 
besøge Glasmuseets værksted og 
lave en ting i glas, inden det lukker 
ned for vinteren. I år kan store som 
små traditionen tro prøve lidt af det 
hele.

Søndag 15/10 kan alle, selv fami-
liens yngste, dekorere et glas med 
klistermærker efter eget valg, og se 
til, når museets hjælpere sandblæser 
overfladen. Herefter fjernes klister-
mærkerne, og tilbage er det fineste 
glas i ”eget design“. En god mulighed 
for at lave smukke, personlige jule-
gaver i glas.
Mandag 16/10 og tirsdag 17/10 er 
museets støbehold på banen for sid-
ste gang i år. De hjælper børn og 
voksne med at få lavet det helt rigtige 
aftryk af en hånd, en babyfod eller 
en flot figur i sand, som herefter 

fyldes med gloende, varmt glas, og 
efter afkøling næste dag, kan tages 
med hjem.

Onsdag 18/10 fyldes bordet i værk-
stedet for sidste gang i år med farve-
strålende glasstykker, som i hænder-
ne på børn med god fantasi kan blive 
til de fineste små billeder. Teknikken 
hedder fusing, og når glasstykkerne 
er lagt op på pladen, skal det hele 
en tur i fusingovnen, hvor stykkerne 
smelter fast. Efter to dage kan det 
færdige billede afhentes og pakkes 
ind som julegave. 

Onsdag aften opfordres hele familien 
til at tage lommelygten under armen 
og gå på museum efter mørkets frem-
brud. I samarbejde med Fregatten 
Jylland og Museum Østjylland invite-
rer Glasmuseet Ebeltoft til ”Go’nat på 
museerne” (kl. 19-21). En hyggelig, 
til tider u-hyggelig, tilbagevendende 
begivenhed, som byder på lidt af 
hvert de forskellige steder.

Fredag 20/10 inviterer museet til 
hyggelig familierundvisning i udstil-
lingerne sammen med børneguide 
Hanne Thorgaard. Rundvisningen 
varer ca. 1 time – alle er velkomne.
Museet er åbent 10-17 alle dage i
efterårsferien. Se programmet for ak-
tiviteter på www.glasmuseet.dk
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

RESTAURANT 
KAMPMANN

Glascaféen har fået nyt navn – og nye 
ansigter. Navnet er RESTAURANT 
KAMPMANN – en hyldest til den 
anerkendte danske arkitekt Hack 
Kampmann, som er manden bag 
museets ældste del, Toldboden, 
opført i nyklassicistisk stil i 1920-21. 
Bag den nye restaurant står Louise 
Adelholm og Morten Kronborg, som 
overtager forpagtningen fra Jette 
Christensen, der har drevet caféen 
gennem fem år. Helt ukendte er 
ansigterne ikke, for mange vil nikke 
genkendende til de nye forpagte-
re, som begge har været tilknyttet 
Glascaféen siden foråret 2017, hvor 
de sammen med Jette har lavet mad 
og betjent gæster.

Mad i generne
Louise er opvokset i Ebeltoft og har 
arbejdet i restaurationer i områ-

det i sammenlagt 20 år. Som 
11-årig solgte hun is og lakridser i 
Kræmmerhuset, og senest har hun 
været med til at starte Restaurant 
Stokfleth i Ebeltoft. Louise er uddan-
net maler, men maden ligger så at 
sige i generne. Hun blev født ind i et 
landbrugs-kollektiv i Jylland og hen-
des mor var klassisk kogekone. Både 
Louises mor og mormor lavede alt 
fra bunden selv, og det er denne tra-
dition, Louise og Morten ønsker at føre 
videre i RESTAURANT KAMPMANN: 

”Jeg læner mig op ad, hvad min mor 
og min mormor gjorde. Jeg henter 
inspiration i 100 år gamle kogebø-
ger, og jeg laver alt fra bunden – syl-
ter, bager, laver rullepølse, marine-
rer sild, rører min egen mayonnaise 
og bager alt mit brød på surdej,” 
fortæller Louise. 

Et signaturelement i restauranten er 
maltbrødet, som Louise har udviklet 
gennem det seneste halve år, og det 
er også dette maltbrød, hun tager 
med sig, når hun denne måned del-
tager i DM i toast!

Morten er uddannet murer og har i en 
årrække været selvstændig. Han og 
Louise har været venner i mange år, 
og da Louise en dag bad ham hjælpe 
til med opvasken i Glascaféen, trådte 
han naturligt ind i rollen som tjener. 

Du fi nder RESTAURANT KAMPMANN 

på www.glasmuseet.dk og Facebook.

Bordbestilling: dinnerbooking.com.

Alt fra menukortet kan bestilles ud 

af huset. Medlemmer af GMV og 

museets årskortholdere ydes 10% 

rabat mod forevisning af personligt 

medlemskort.

Find opskrifter og gode tips på 

Louises madblog: madenpåmols.dk



 

I tilknytning til åbningen af de nye 
udstillinger den 10. november er der 
planlagt venneweekend, der efter fer-
niseringen på museet, starter med et
besøg hos PUST, hvor vi skal se Chris-
tina og Leif arbejde. Dette besøg bli-
ver fulgt op kl. 19.30 af en fælles mid-
dag på Cafe Moeslund, Stockflethsvej 
3. Pris for to retter kr. 290,-.
Lørdag den 11. november er der Artist 
Talk på museet med Jenny Ritzenhoff 
kl. 11.00, og derefter er der plan-
lagt fælles frokost på den nyåbnede 
RESTAURANT KAMPMANN. Prisen for 
frokostplanke inklusive kaffe er 200,-.
Efter frokost er der kl. 14.00 rund-
visning i Sørens Samling med Søren 
Seebach. Venneweekenden slutter 
derefter. De, der behøver overnat-
ning, skal selv sørge for det. Ebeltoft 
Vandrehjem kan anbefales:
www.ebeltoft-danhostel.dk

Tilmeld dig inden 1. november på 
hjemmesiden eller send en mail til 
karen.siune@gmail.com eller sms til 
20316318 og tilkendegiv, om du vil 
spise med fredag den 10. kl. 19.30 
og/eller deltage i fælles frokost den 11. 
kl. 12.30. 
Begge restauranter har  begrænset 
plads, så tilmeld dig inden 1. novem-
ber. Afregning foregår på restauran-
terne.

Tekst: Karen Siune

Venneweekend 
10-11. NOVEMBER 2017
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Han begyndte at lave kaffe og hjælpe 
til, og fandt ud af, at han kunne lide 
at hygge om gæsterne og havde et 
”naturligt servicegen”. Morten er 
oprindeligt fra København, men har 
boet på Djursland siden 2012. Han 
holder meget af områdets forskel-
lighed – forskellen på sommer og 
vinter, travlhed, der veksler med ro 
og tid til eftertænksomhed, og så 
holder han af naturen og havet, der 
er lige udenfor døren.

Klassisk og godt
Med RESTAURANT KAMPMANN 
håber Louise og Morten at skabe et 
sted, hvor gæsterne først og frem-
mest vil give sig tid. På menuen står 
klassisk dansk kvalitetssmørrebrød, 
og så vil man kunne nyde øl og 
kaffe afstemt efter årstiden. ”Klassisk 
dansk smørrebrød klæder et dansk, 
internationalt glasmuseum,” siger 
Louise og Morten, ”og smørrebrødet 
giver rig mulighed for variation og 
forskellige sammensætninger.” 

Menukortet vil på en gang være 
enkelt og samtidig meget ambitiøst 
i kraft af de mange tidskrævende 
elementer, som tilberedelse helt fra 
bunden forudsætter. Bæredygtighed 
og bestræbelsen på at minimere 
madspild er et andet vigtigt element 
for de nye forpagtere. Har man lyst til 
”lidt af det hele”, serverer Louise og 
Morten en Planke, der giver mulig-
hed for at smage fra hele kortet – ”vi 
vil bare så gerne have at folk hygger 
sig lidt mere og giver sig tid til at 
nyde udsigten – og den gode mad.”

Venner af huset
Morten og Louise glæder sig over 
den nære tilknytning til museet og 
vil meget gerne involvere sig i glas-
set. For tiden viser de glas skabt af 
Britta Madsen og Søren Gøttrup 
i restauranten, ligesom restauran-
tens gæster også møder museets 
glasdesign her. Også Glasmuseets 
Venner og museets årskortholdere 
kan glæde sig; de tilbydes nemlig 
10% rabat i restauranten. 



introduces an interest in psychology and interaction 
between people in a series of transparent sculptures.

Page 10 Glass tours: where do you want to go?
The Friends of the Glasmuseum organise long and 
short tours to visit glass artists, buildings with inter-
esting glass, or museums and collections of glass. 
Now Jan Kock is asking members to suggest places 
they would like to visit: you are invited to write or 
mail him, or fi ll in a brief questionnaire on the as-
sociation’s website. 
The Committee also has some ideas, e.g. visits Slo-
vakia, Alsace, Bavaria, or Norway. There are also 
countless other possibilities, as far afi eld as St. Pe-
tersburg and Finland or Lithuania, a concentrated 
tour to Seattle and Portland in the USA, or to China. 
Ideas are welcome until 31 October.

Page 11 Glass in the autumn 
The school holiday is the last chance to visit the 
workshop before it closes for the winter.
Sunday 15 Oct.: Decorate glasses and watch the 
pattern being sand-blown.
16–17 Oct.: Sand-casting imprints of children’s 
hands or other objects to make glass casts.
18 Oct.: Glass mosaics and fusing in the workshop. 
7–9 pm Bring torches for ‘Goodnight at the Muse-
ums’ and the Frigate Jylland.
19 Oct.: Glassblowing for children aged 5 and 
above. Please book in advance.
20 Oct.: Guided tours for families and children of all 
ages with children’s guide Hanne Thorgaard. 
See www.glasmuseet.dk

Page 12 RESTAURANT KAMPMANN
Louise Adelholm and Morten Kronborg have taken 
over the restaurant at the Glasmuseum and named 
it after the architect who designed the original cus-
toms-house building. Louise grew up in Ebeltoft, and 
trained as a painter, but cooking runs in her fam-
ily, and she has worked in restaurants for 20 years. 
Morten has worked as a bricklayer, but also as a 
waiter in the Glascafé with its previous tenant, and 
discovered his talent for serving. The restaurant will 
serve classic Danish smørrebrød, home-made from 
scratch, with emphasis on sustainability and avoid-
ing waste. They offer a 10% discount for Friends of 
the Glasmuseum.

Page 13 Friends’ Weekend 10–11 November
When the new exhibitions open, friends are invited 
to a weekend with visits to the PUST workshop, an 
Artist’s Talk by Jenny Ritzenhoff, and lunch at Res-
taurant Kampmann, after which Søren Seebach will 
give a tour of his collection of Holmegaard glass.

Page 15 Subscriptions 2018:
Personal membership  DKK 350
Couples DKK 500
Exclusive membership DKK 1,800
Glass lottery, per year DKK 400

Page 2 Leader
Karen Siune, the Chairman, writes about the inter-
national Young Glass exhibition, in which there 
are also Danish participants, and looks forward to 
seeing more from Bjørn Friborg, winner of the Finn 
Lynggaard award. The Friends of the Glasmuseum 
Association arranges events outside the museum, 
including trips in Denmark and abroad. They vary 
from single-day outings to longer journeys like the 
successful eight-day tour to Germany, Belgium and 
France in May this year, where a group visited muse-
ums and collections. One was the museum at Sars-
Poteries, where the exciting new building was an 
important part of the experience as well as the glass, 
and another was the collection at Alter Hof Herding, 
also in an enviable setting. 
Special thanks go to Jan Kock for thirty years of work 
and support for the Association, his attention to de-
tail and concern for all participants on glass jour-
neys. We can look forward to new tours and events, 
and members are asked for suggestions.

Page 3 Søren’s Collection of glass from Hol-
megaard The museum is busy planning the winter 
exhibition, which will show a selection of Søren 
Seebach’s collection of glass from the Holmegaard 
works, including many prototypes and unique pieces. 
It is different from other exhibitions at the museum, as 
it shows a historic perspective, and is based on fac-
tory-made glass. Holmegaard has been a household 
word among Danes for generations, and formed their 
concept of glass. It brings back memories for some, 
and introduces an important element of Danish glass 
history for younger generations. Another reason for 
the exhibition is to add perspective to the museum’s 
message about Studio Glass, showing how some of 
the pioneers were also designers for Holmegaard, 
and that there were in fact many fruitful interactions 
between the large factories and the small workshops.

Page 4 The Study – The analysis of an Object
Jenny Ritzenhoff from the Netherlands is showing a 
series of experiments, fi lms and pictures document-
ing glass objects she has made. Her interest is in 
how hot glass behaves: “almost like honey, but hot-
ter”. This is the basis for the exhibition, which allows 
viewers to look over the artist’s shoulder, and where 
the focus is more on the process than the result. She 
has previously exhibited in the Body Talk exhibi-
tion in 2014, with Primeval Soup. Jenny Ritzenhoff 
trained at the Gerritt Rietveld Academy in Amster-
dam, but is a member of the German Ritzenhoff fam-
ily, who have worked with glass for decades.

Page 6 Longships in oak and glass
A knarr and a snekke are Viking ships, perfectly 
adapted to the way they would be used. Trading 

ships were deep and wide, while the narrow long-
ships were warships, fast enough for surprise attacks. 
Olav Tryggvason’s famous ship, Ormen, was 45 
metes long. They were all klinker-built with overlap-
ping strakes rising from the keel, and a high stern 
and prow, often decorated with dragons or snakes. 
Many wrecks have been found in Roskilde Fjord, 
and they would have sailed past Hundested, where 
Nanna Backhaus and Andrew Jason Brown’s Glass-
medje now stands. Next to them, the cabinet makers 
Mette Bentzen and Lasse Kristensen run Egeværk, 
and they have started a project together. Large oval 
cylinders are blown in glass and formed as the sides 
of Viking ships, decorated in classic Battuto or other 
techniques. These are then mounted on oak keels 
with fi ne decorative prows, some inlaid with lighter 
wood. Each is unique, with its own number and 
name. They will be exhibited in Basel and at SOFA 
in Chicago in the autumn. The ships can be seen in 
Hundested, of course, or at www.glasskibe.dk.

Page 7 Lecture on Frida Kahlo arranged by Da-
neAge and AOF, Wednesday 15 November, 6. 30 
pm. Welcome and short tour of the Museum with 
Director Dan Mølgaard, followed by a lecture by 
Anne Valbjørn Odgaard. Booking no later than Fri-
day 10 November.

Page 8 Elements
This winter the Glasmuseum will be showing the 
bachelor projects of eight graduates from the glass 
line at the Royal Danish Academy of Fine Arts on 
Bornholm. Projects by graduates from the parallel 
ceramics line will be shown at the CLAY Museum 
of Ceramic Art, Denmark. The graduates highlight 
the material, which they state should be the funda-
mental element in any creative process. “As factory 
production has replaced craftsmanship, the material 
is less well understood, and especially glass and ce-
ramics have become homogenous in their use and 
expression. We wish to show how versatile and di-
versifi ed glass and ceramics can be, and share our 
fascination with the viewer.”
The projects explore the possibilities of light, op-
tics and the inherent qualities of glass together with 
form, colour and composition. Some are in arche-
typical bowl or vessel forms, but most are sculp-
tural objects. Linda Bibi Dahl Heinesen has found 
inspiration in mist, clouds and wind in a series of 
vases, and Anett Biliczki has created fragile objects 
reminiscent of ice crystals or cobwebs, inspired by 
nature reclaiming deserted industrial areas. Anders 
Womb uses contrasting materials in jewellery. Er-
wan Combaud-Souffez explores ‘life’s mystery’ in 
a series of creatures, while Liu Chien Kuang is in-
spired by the process of making paper. George Wil-
liam Bell’s approach is more formal, with varying 
compositions in a series of bowls and low vessels. 
In ‘The Space Between’, Amalie Larsen exploits the 
transparency of glass in a composition with depth 
and perspective in many layers. Ida Louise Dybdal 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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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.

ØSTDANMARK GRUPPEN 
Hanne Werner
Pavla Rossini

Annelise Krogh

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,- 

- 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



 

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

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

14. - 20. OKTOBER
GMV-tur til Polen. 
Læs mere på hjemmesiden.

SØNDAG 15. OKTOBER 
KL. 11-13 & 14-16
Sandblæsning i værkstedet. 
Fra kr. 50 + entré.

MANDAG 16/10 & TIRDAG 17/10 
KL. 10.30-13 & 14-16
Støbning i værkstedet. 
Kr. 75 + entré.

ONSDAG 18. OKTOBER 
KL. 10.30 -13 & 14 -16
Fusing i værkstedet. Kr. 75 + entré.

ONSDAG 18. OKTOBER KL. 19-21
”Go’nat på museerne”. 
Voksne kr. 50. Børn gratis entré.

TORSDAG 19. OKTOBER 
KL. 10.30-13 & 14-16
Glasblæsning i værkstedet. 
Tilmelding nødvendig på tlf. 86341799 
Kr. 150 + entré.

FREDAG 21. OKTOBER KL. 11
Familierundvisning med Hanne Thorgaard.
Gratis efter betalt entré til museet.

AKTIVITETER

SØNDAG 5. NOVEMBER KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

FREDAG 10. NOVEMBER KL. 17
Fernisering af tre nye udstillinger:
· Sørens samling – af glas fra Holmegaard
· Elements – afgangsudstilling fra KADK, 
 Afd. for glas, Bornholm
· The Analysis of an Object – Jenny 
 Ritzenhoff (NL)

LØRDAG 11. NOVEMBER
Kl. 11.00: Artist Talk med Jenny Ritzenhoff  
 (på engelsk)
Kl. 14.00: Rundvisning i Sørens Samling 
 med Søren Seebach

Forbehold for ændringer i programmet. 

Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseets-

venner.dk. 

YOUNG GLASS 2017
10. juni - 29. oktober 2017
International udstilling med værker af 
57 unge kunstnere fra 18 lande. 
Udstillingen er en del af Aarhus Europæisk 
Kulturhovedstad 2017.

DEN PERMANENTE
Værker fra samlingen med fokus på 
tidligere deltagere i Young Glass.

SØRENS SAMLING - AF GLAS FRA 
HOLMEGAARD
11. november 2017 - 8. april 2018
Et udvalg af unika og brugsglas fra 
Søren Seebachs samling af glas fra 
Holmegaard.

ELEMENTS
11. november 2017 - 7. januar 2018
Afgangsudstilling (glas), KADK, 
Afd. for glas og keramik, Bornholm.

THE ANALYSIS OF AN OBJECT 
– JENNY RITZENHOFF (NL)
11. november 2017 - 7. januar 2018

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

Åben alle dage kl. 10-17 i uge 7 og 8. 
Åbent alle dage kl. 10-17 i påskeugen. 
Museet er lukket den 24., 25. og 31. decem-
ber samt 1. januar. 

RESTAURANT KAMPMANN

September - oktober .......  alle dage kl. 12-17
November - 22. dec. .......... ons-søn kl. 12-16
Lukket fra 23. december og hele januar.

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


