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I det forløbne år har Glasmuseet 
leveret en lang og alsidig række af
udstillinger. Museet har dækket det 
allernyeste inden for studioglas bl.a. 
med udstillingen Young Glass, der 
viste værker af internationale glas-
kunstnere, herunder enkelte danske 
værker. Senest med udstillingen af 
værker lavet af årets afgangselever 
fra Glas og keramikskolen. 
Museet er forpligtet til at vise noget 
af det nyeste inden for moderne stu-
dioglas, men samtidig har museet en 
forpligtelse til at vise studioglassets 
historie og studioglassets udvikling.
Denne mere traditionelle museums-
opgave er også blevet varetaget i 
årets løb gennem forskellige andre 
udstillinger. I forbindelse med den 
store internationale udstilling Young 
Glass blev der vist værker, der var 
blevet præmieret gennem de sene-
ste årtier. Men også på anden vis har 
museet løftet opgaven med at vise 
udviklingen i glasverdenen.

Den permanente samling
Udstillingen ”Gemt - men ikke glemt“ 
med et stort udvalg af museets egen 
samling var et fi nt element i vare-
tagelsen af denne opgave. Man fi k 
endnu en gang en fornemmelse for, 
hvad der har rørt sig i glasverdenen 
og specielt i den del af glasverde-
nen, som er kommet forbi Ebeltoft 
og især forbi Finn Lynggaard, og en 
oplevelse af, hvad der gemmer sig 
i museets eget arkiv. Man kunne 
ønske sig en bedre fysisk adgang til 
at besigtige, hvad der fi ndes i ”kæl-

deren”, og man kan håbe på, at der 
med den planlagte tilbygning bliver 
bedre muligheder for at se, hvad 
museet har stående.

Glasproduktion 
Med udstillingen, der åbnede i no-
vember af Søren Seebachs samling 
af Holmegaards Glasværks produk-
tion gennem årtier, opfylder man på 
ganske anden vis en forventning om 
at besøgende kan få en mulighed 
for at se en udvikling i nyere glas. 
Udstillingen er fantastisk og tak til 
Søren Seebach for den oplevelse. 
Uanset at Sørens samling er stor og 
strækker sig over årtier, så er det  
kun nyere glas og altså ikke histori-
ske glas, der her vises.

Historiske glas
Glasmuseet har aldrig og vil aldrig 
få til opgave at give besøgende en 
oplevelse af udviklingen i glassets 
historie. Det må man søge at få gen-
nem besøg på andre museer, for 
Glasmuseet i Ebeltoft er et museum 
for moderne glas.

De af Glasmuseets Venner, der del-
tog i foreningens tur til Tyskland, 
Belgien og Frankrig i maj måned 
og turen til Polen i september fi k 
en oplevelse ved på fl ere museer at 
kunne besigtige historiske glas, så-
ledes bl.a. på museerne i Brussel og 
Liegé, og senere på turen til Polen. 
2017 har således budt på det nyeste 
af det nye inden for moderne glas 
og tillige tilbudt Venneforeningens 
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medlemmer at opleve meget gamle 
glas, som vi blandt andet med kyn-
dig bistand fra Jan Kock og Paula 
Rossini fi k belyst i deres historiske 
kontekst. 

Fremtidsplaner
Vi ser frem til mange nye oplevelser
på Glasmuseet og oplevelser uden-
for museet. Venneforeningen plan-
lægger nye udfl ugter og nye rejser. 
Herom i næste nummer af Glaspo-
sten, men allerede ved generalfor-
samlingen den 24. februar vil sløret 
blive løftet for en del af disse planer.
Medlemmerne har været inviteret 
til at ytre sig med deres ønsker, og 
disse ønsker danner en naturlig bag-
grund for de kommende års tilbud, 

og alsidighed, kan 
jeg love, står på 
programmet!
Godt nytår med 
udsigt til mange 
nye oplevelser.

Med venlig hilsen
Karen Siune

Louis Thompson. “Archive of DNA Markers.” 2013. 
Die Ernsting Stiftung Alter Hof Herding, Coesfeld.
Foto: Jørn Bech
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Fra Holmegaard. Foto: Bo Nielsen
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Mapping 
Denmark III:
Pernille Bülow

Fortsættes næste side

I mere end tre årtier har glasde-
signeren Pernille Bülow med base 
på Bornholm, designet og skabt en 
række af de bedst sælgende moder-
ne, danske glasdesigns. Hen over 
vinteren kan du se en lang række 
af dem, når museet sætter fokus på 
Bülows design. 

Siden 1989 har Pernille Bülow frem-
stillet glas fra sit værksted i Svaneke. 
Forud for dette drev hun i en kor-
tere periode Snogebæk Glashytte, 
og efterfølgende har hendes virke-
trang ført hende vidt omkring, på 
Bornholm såvel som ude i den store 
verden – de nikker genkendende 

til Bülows 
navn i både 
Nexø og Snogebæk, i Polen 
og Ghana. Pernille Bülow er 
ikke som glaspustere er flest. 
Hendes interesse og flair for design 
er kombineret med en forretnings-
mæssig tilgang, og Bülow har gen-
nem årene formået at have fokus 
på at skabe designs, der appellerer 
bredt og kan produceres til en pris, 
der appellerer til mange.

Det oplagte eksempel er lysestagen 
”Duo”, en fyrfadsstage, der i gode 
år har solgt flere end 50.000 eksem-
plarer. Et design, der sidenhen er 
fulgt af andre succesfulde designs 
– serien af vinglas, der går under 
navnet ”Chess”, vaserne der kaldes 
”Klemmevaser” og senest lam-

perne, som kendes som ”Sky-
lamper” er gode eksempler. 
Alle udført og solgt i talrige 
eksemplarer og anvendt i 
indretningen i tusindvis af 
danske hjem.
Succesen er derfor uom-
tvistelig. 
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Alligevel kender vi hende ikke rig-
tigt i museums- og udstillingssam-
menhæng – på Glasmuseet Ebeltoft 
har vi aldrig tidligere præsenteret 
Bülows glas i gallerierne, selv om de 
er rigt repræsenteret på butikshyl-
derne. På trods af at Bülows design 
er præmieret i en række sammen-
hænge, har hun således aldrig rigtig 
fået foden indenfor på museerne.

Måske fordi hun fokuserer mere på 
kunsthåndværket og brugskunsten 
end på unikaproduktionen. Men 
måske også fordi hun, i modsætning 
til hovedparten af sine kolleger i 
glasmiljøet, aldrig er gået af vejen 
for at få sit glas blæst under fjerne 
himmelstrøg, hvis designet tillader 

FAKTA OM PERNILLE BÜLOW

Udlært på Orrefors Glasskola i 

1982. Forpagter af Snogebæk 

Glashytte fra 1985 og frem til op-

starten af Pernille Bülow Glas i 

Svaneke i 1989.

I 2003 startede Pernille et nyt bu-

tikskoncept med bl.a. Bülow De-

sign og Bülow Jewellery. I 2005 

startede Pernille Bülow et ”Fair 

Trade“ samarbejde med enlige 

mødre i Koforidua-området i 

Ghana. Pernille designer smyk-

kerne, og kvinderne i Ghana pro-

ducerer dem - og ligeledes en 

god del af perlerne. 

I 2009 startede hun workshop-

konceptet ”Pernille By You“.

Mapping Denmark III:

PERNILLE BÜLOW

Udstillingen vises i perioden 

20.01 – 08.04.2018

“Klemmevaser” 
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Hvad er ”Mapping Denmark”?
- en udstillingsrække på Gl as-
museet Ebeltoft

Mapping Denmark er en ud-
stillingsrække på Glasmuseet 
Ebeltoft, der har karakter af 
mindre præsentationer af 
kunstnere og værksteder, som 
Glasmuseet finder interes-
sant at rette fokus på. Med 
disse udstillinger ønsker vi 
at gøre det muligt for muse-
ets besøgende at orientere 
sig om væsentlige og/eller 
bemærkelsesværdige danske 
glaskunstnere og værksteder. 
Udstillingsrækken har til hen-
sigt at gøre det muligt for 
museets publikum at holde sig 
orienteret om udviklingen på 
den danske glasscene i bre-
deste forstand. Udstillingerne 
kan præsentere både ”tradi-
tionelle” glashytter med fokus 
på kunsthåndværk såvel som 
værksteder og kunstnere, der 
forholder sig til nye tendenser, 
og det er hensigten, at rækken 
af udstillinger med tiden kom-
mer ud i alle afkroge – geogra-
fisk såvel som glasfagligt.

Tidligere udstillinger i ræk-
ken præsenterede arbejdsfæl-
leskabet Luftkraft og kunst-
nerne Britta Madsen og Søren 
Gøttrup.   

dette. En del af hendes glas produ-
ceres i Kina og Polen i en erkendelse 
af, at salg i store mængder kræver et 
produkt, der kan sælges til en pris, 
der er overkommelig for de fleste. 
Kun når logikken og omstændighe-
derne tilsiger det, udføres arbejdet 
derimod på det velbesøgte glaspu-
steri i Svaneke. Og denne usenti-
mentale tilgang til arbejdet med glas 
placerer på mange måder Bülow 

mellem to stole - skal vi betragte 
hende som designer eller som for-
retningskvinde? For nogen vil den-
ne problemstilling og skelnen være 
uinteressant. Men for Glasmuseet 
Ebeltoft, der er sat i verden for at 
fremme studioglasset, er det selv-
sagt en væsentlig pointe, at vi gør 
netop det, hvorfor spørgsmålet er 
relevant i udstillingssammenhæng.
Det oplagte svar er, at Pernille Bü-
low er noget så sjældent som en 
formgiver, der også har et udpræ-
get forretningsmæssigt talent – og i 
øvrigt gerne står ved det! Og med 
denne sjældne kombination har hun 
navigeret dygtigt i vadestedet, der 
opstod, da glasproduktion i stor 
skala ikke længere var rentabelt i 
Danmark. 

Med udstillingen viser vi glasset og 
fortæller historien om designeren og 
virksomheden Pernille Bülow!

”Tre små runde skåle”. Foto: Justine Høgh.

”Drivtømmer”. Foto: Justine Høgh.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Vinterarrangementer på Glasmuseet Ebeltoft
Julen står for døren og traditionen tro 
afholder Glasmuseet julesalg lørdag 
og søndag 2. og 3. 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. Også katalo-
ger vil være at købe til ”nissepriser”, 
så kom og rod i kasserne og gør 
en god handel. Årets julesalg fore-
går samme weekend, som mange af 
de omkringliggende glasværksteder 
holder julemarked, så sæt god tid af
til at finde masser af glasgaver til nis-
sepriser! 

Djursland stemmer
Lørdag 2. december har museet ”præ-
miere” på et nyt tiltag: ”Djurslands 
stemmer”. Det er en række korkon-
certer, der præsenterer amatørkor fra
Djursland ved små, uformelle kon-

certer i museets ”Nye fløj”. Koncer-
terne varer 20-30 minutter og finder
sted den 1. lørdag i måneden.
Koncerten afvikles i udstillingen, og 
publikum finder sig til rette, hvor de 
nu bedst kan - der opstilles ikke stole. 
Med andre ord er det et uhøjtideligt 
tilbud til museets gæster, som får 
en musikalsk oplevelse med ganske 
gratis, når først de har indløst billet 
til museet.
”Mørke Rytmer” indleder rækken af 
uformelle koncerter lørdag 2. decem-
ber kl. 14. Koret består af sangere 
fra hele Djursland, der er fælles om 
glæden ved god rytmisk musik. Det 
har eksisteret i 25 år under ledelse af 
den energiske korleder Mikael Schildt 
Rasmussen. Anden koncert i rækken 
finder sted lørdag 3. februar, hvor 
Mandskoret Djursland står for den 
musikalske oplevelse. I marts og april 

følger koncerter med Mols-Helgenæs 
Ungdomskor og Molskoret.

Særlig søndag
Søndag 3. december er – som årets 
øvrige 1. søndage i måneden – 
”Særlig søndag” på Glasmuseet. Her 
kan store som små gå med på en 
hyggelig rundvisning gennem hele 
museet sammen med én af vore 
guider. Denne søndag vil der være 
hele tre udstillinger at fordybe sig i. 
Større grupper bedes booke en sepa-
rat guide.

Mød Søren Seebach
I december kan I også møde den 
private samler Søren Seebach i udstil-
lingen ”Sørens samling – af glas fra 
Holmegaard”. Som beskrevet i forrige 
nr. af Glasposten er Søren passione-
ret samler af Holmegaard-glas, og 



Tekst: Jan Kock · Foto: Bo Nielsen

På vej mod Det ny Holmegaard
Frembringelser fra Holmegaard 
Glasværk, Den kongelige Porce-
lænsfabrik og en række andre dan-
ske kunstindustrielle virksomheder 
har gennem mange årtier været 
en meget markant del af dansk 
kultur, som markerede sig såvel på 
søndagsbordet som i det daglige.
De har været med til at definere, 
hvad dansk kultur stod og står for. 
Holmegaard Glasværk har siden 
1825 været det ledende glasværk i 
landet med en produktion af såvel 
brugsglas som emballageglas. 

I 1920’erne indledte man en pro-
duktion af kunstglas og designede 
bordservice, inspireret af hvad der 
skete bl.a. i Sverige. Takket være en 
fremsynet ledelse og ikke mindst en 
række progressive designere skabtes 

der en helt særlig dansk stil, som 
også fandt stor afsætning i udlandet.
Dansk design blev noget helt sær-
ligt. Bag denne markante udvikling 
finder vi inden for glasset designere 
og kunstnere som Jacob E. Bang, 
Per Lütken, Michael Bang, Torben 
Jørgensen, Anja Kjær og en del flere.
Uheldige spekulationer gjorde, at den 
del af glasværket, der fremstillede 
kunstglas lukkede i 2008, hvorimod 
den store emballageglasproduktion 
fortsatte under en anden ejer nemlig 
det irske Ardagh. Denne produktion 
kører stadig, og man planlægger for 
tiden en stor udvidelse.
Holmegaard navnet lever videre, 
idet designfirmaet Rosendahl købte 
rettighederne til såvel varemærket 
Holmegaard som en række af de 

Fortsættes næste side
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han er en lige så passioneret fortæl-
ler, der gerne deler ud af sin viden. 
Hør nogle af de mange historier 
bag de udstillede genstande og få 
historien om, hvorfor han samler på 
glas. Søren viser rundt i udstillingen 
en gang om måneden i udstillingspe-
rioden – se datoerne på Glasmuseets 
hjemmeside.
Holmegaards historie - ”før, nu 
og i fremtiden” uddybes af kunst-
historiker, Mette Bielefeldt Bruun fra 
Næstved Museum, ved et foredrag på 
museet søndag 25. februar.

Seniorakademi
I samarbejde med Syddjurs Folkeuni-
versitet afholdes igen Seniorakademi 
på museet i årets første måneder. 
Denne gang vil forelæsningerne 
kredse om ”Bornholm” i anledning 
af udstillingen ”Mapping Denmark 
III – Pernille Bülow”. Første fore-
drag i rækken finder sted torsdag 25. 
januar kl. 10-12. Alle er velkomne!
Det endelige program og oplysninger 
om tilmelding annonceres på Glas-
museets hjem-
meside.

Mød Søren Seebach på museet.

Ovnene står kolde og uvirksomme hen i den 
engang så travle hytte.

En moderne glasovn til industrielt brug 
kan være en omfattende konstruktion.
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i produktion værende glas. Derfor 
kan der stadig købes Holmegaard 
glas. Rosendahl købte bl.a. også glas-
værkets meget store prøvesamling, 
som siden lykkeligvis er foræret til 
Næstved Museum.

Flere forsøg på at genetablere den 
håndgjorte kunstglasproduktion er 
ikke lykkedes endnu. Men et stort og 
meget ambitiøst projekt med navnet 
Det ny Holmegaard, som er blevet 
til i et samarbejde mellem Næstved 
Kommune og Næstved Museum 
under Museum Sydøstdanmark, ser 
ud til at kunne løfte opgaven. Søg 
på nettet: Det ny Holmegaard. Det 
er tanken at udnytte de mange og 
markante bygninger, som står tilbage 
fra glasværket. 15.000 kvadratmeter 
under tag, så det er en overvældende 
opgave. Anlægsbudgettet lyder på 
125 mio. kroner og alene til reno-
vering af bygningerne, regner man 
med, at der vil medgå 103 mio. kr.
Realdania har bevilget 35 millio-
ner, Næstved Kommune 20 millio-
ner, Knud Højgaards Fond, Brand af 
1848 og andre Fonde har også ydet 
beløb til gennemførslen. Så man er 
godt på vej.

Luftbillede af Holmegaard Glasværk set mod NØ. 
Bagerst den store Holmegaard Mose. Afdelingen for 
det håndgjorte glas ses forrest i billedet og fylder en 
markant rektangel med bygninger, der tilsammen har 
et areal på 15.000 kvadratmeter.

Produktionsapparatet står stille og er udsat 
for hærværk.
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Realdania har formuleret følgende pinde for projektet, 
som i korthed siger noget om ambitionsniveauet: 

· En udstilling om Danmarks 
 første og sidste glasværk

· Et kunsteksperimentarium 
 for alle sanser

· Den største og mest betydende
  glassamling i Norden med 
 35.000 glas

· Verdens største samling 
 af Kählerkeramik

· Særudstillinger med nutidigt 
 glasdesign og kunsthåndværk

· Skiftende udstillinger fra 
 Museum Sydøstdanmarks 
 samlinger

· Kunstner og studieboliger

· Specialudstilling med 10.000
 års kunsthåndværk

· Et kultur- og kunsthistorisk 
 bibliotek

· Mulighed for at afholde 
 events, koncerter, konferencer  
 og tilbud om undervisning

· Levende værksteder, hvor 
 studerende, glasmagere og
 kunsthåndværkere arbejder

· Spisesteder, museumsbutik 
 og designsalg

· Udlejning af lokaler til lokale
  kunstnere og håndværkere

Yderligere orientering findes her: www.naestved.dk/Borger/Kultur
OgFritid/Udviklingsinitiativer/DetNYHolmegaard.aspx

Vogn som blev brugt til menge.

En næsten intakt glasovn. Man aner at potten 
stadig står inde i ovnen.

Heri var engang glasmenge klar til at blive lagt 
ind i ovnen. Nu er der affald i form af afknækket 
glasemne, en vulverklods og andet.

En styrepult ved en af glasovnene er intakt om 
end præget af at glasværket er lukket ned.
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Tekst: Karen Siune · Foto: Simon Aaen

Troen og Naturen i glas
Naturens skønhed trækker himlen 
ned til os. Sådan kan man føle det, 
når man ser Simon Aaens kunst-
værker. Simon formulerer, at hans 
arbejdsområde som billedkunstner 
er Naturen og Troen.

Simon Aaen har som billedkunst-
ner en lang række udstillinger og 
udsmykninger bag sig. På både 
glas og lærred er han kendt for 
sine abstrakte landskabsmalerier og 
religiøse motiver. Hans værker er 
solidt gennemarbejdet og udstråler 
en stor indleven i naturens stærke 
udtryk. Som beskuer bliver man 
trukket ind i kunstnerens billeduni-
vers og indbydes til at bruge sin egen 
fantasi og fordybe sig i værkerne. 
Maleteknikken, med de mange lag 
maling, giver iagttageren en fornem-
melse af, at malerierne er i konstant 
bevægelse, og samtidig indbyder de 
til ro og fordybelse. Udtrykket i 
Simon Aaens malerier balancerer 
mellem det konkrete og det abstrak-
te, altid med lyset i billedfladen som 
et centralt omdrejningspunkt.

Glasset giver lyset
I de senere år har Simon Aaen kastet 
sig over glasarbejdet. I glasarbej-
det arbejder han med at overføre 
teknikkerne fra maleri på lærred til 

maleri på glas. Han ønsker, at vi 
som beskuer skal få den samme 
oplevelse af lys og bevægelse i glas-
maleriet, som vi kender så godt fra 
hans malerier på lærred.
Simon Aaen formulerer, at ”Et cen-
tralt tema i alle mine værker er 
lyset og lysets brydning med mørket. 
Netop i glasmalerierne kan dette 
tema opleves stærkt, da glasset har 
en fantastisk evne til at fange lyset, 
lade det trænge igennem sig og 
samtidig reflektere farvespillet i den 
bemalede glasflade. Når man sidder 
i et kirkerum eller andet lokale og 
betragter et glasmaleri, så opleves 
maleriet meget forskelligt afhængigt 
af lysets kraft udefra. Glasmaleriet 
får nærmest en ”lys puls”, der skifter 
i takt med lysmængden, der strøm-
mer gennem glasruden”. 
Simon Aaen fortæller at glasfladen 
som medium er et meget anderledes 
materiale at arbejde på end lærre-
det. Det har været en udfordring for 
ham at skulle acceptere konflikten 
mellem de forhåndsbestemte beslut-
ninger som motiv og baggrunde og 
så det endelige resultat. Det skyldes 
bl.a. at glaspigmenterne først viser 
deres sande farve, når de er brændt 
fast på glasfladen, så alle farverne 
laves ud fra en lang række farve-
prøver, der på forhånd er brændt. 

Samtidig kan glasmalerierne kun 
brændes 1-2 gange, hvilket stiller 
store krav til den kunstneriske og 
håndværksmæssige kunnen. Simon 
fortæller: ”Hvis glasset ødelægges 
i brændingen, skal du starte helt 
forfra. Du kan ikke, som på et lær-
red, justere maleriet mange gange i 
processen”.

I samarbejde med Per Steen Hebs-
gaards glasværksted har Simon 
Aaen udviklet en teknik, hvor en 
sandblæst glasflade virker som et 
transparent lærred, der lader lyset 
trænge gennem sig. Simon slår far-
vepigmenterne ned på den hårde 
glasflade, der ligger på et lysbord. 
Glasmaleriet giver, med de teknikker 
Simon anvender, en flydende over-
gang mellem farvefladerne. Samtidig 
er der stærke kontraster mellem 
mørke og lyse områder i glasma-
leriet. Glasmaleriernes helt særlige 
stemning skyldes variationen mel-
lem de tynde lag farve, der giver et 
transparent og luftigt udtryk, og de 
farvemætte flader, der fanger lyset i 
mørke skygger.

Glasmaleri: “Over havet”.



Kirkekunst
Simon Aaen er i stigende grad i 
gang med at lave kirkekunst. Det er 
væsentligt for ham, at den kunstne-
riske udsmykning og motiverne i kir-
kerne har en kunsthistorisk referen-
ce, men med nutidigt billedsprog. 
I forhold til glasarbejdet har man 
gennem århundreder brugt glasmo-
saikker som udsmykning i kirkerum-
met. Denne tradition ønsker Simon 
at fortsætte, men samtidig forny via 
sit arbejde med glasmaleriet. 
Simon har udsmykket 4 kirker og 
16 sognegårde, og er dermed en af 
landets yngste kirkekunstnere. Flere 
af kirkeudsmykninger er helheds 
udsmykninger med både malerier, 
ny farvesætning af kirkerummet og 
glasmalerier. 

Et eksempel er udsmykningen af 
Ilskov kirke, der blev indviet 2013. 
Udsmykningen er et meget smukt 
eksempel på, hvordan glasmaleriet 
som medie kan bruges i kirkerum-
met. Med udgangspunkt i citater fra 
Johannesevangeliet; ”Jeg er verdens 
lys”, og ”Jeg er vejen”, har Simon 
Aaen malet 3 store glasmalerier til 
kirkens apsis væg. De fungere som 
en altertavle og anviser en vej gen-
nem landskabet og en livsvej gen-
nem livet. 
Til samme kirke er udformet et dåbs-
fad til døbefonten. I udformningen 
af dåbsfadet, har Simon trukket på 
kunsthistorien, hvor lyset ofte bliver 
brugt som symbol på Helligån den. 
Med det ekspressive udtryk i fadets 
bemaling, vælder lyset op gennem 

vandets centrum. Lyset lægger sig 
som en lysende ring omkring dåbs-
barnet, og dem der er ved døbe-
fonten. Med lyset får kunstneren, 
stilfærdigt, men effektfuldt, fortalt 
det væsentlige om dåben og troens 
indhold.

Simon Aaen har i dag fuld gang i 
arbejdet med malerier på lærred og 
det forsatte arbejde med glasset som 
medium.

Kristus på korset. Kirkerummet og døbefonten i Ilskov kirke.

Simon Aaen bor i Rønde i 

Syddjurs kommune. 

Medlem af BKF, formand for 

Billedkunstrådet Syddjurs 

Kommune.

www.simonaaen.com
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Tekst: Jan Kock

Odense Glasværk 
- vi skaber liv med glas

Her en dag i efteråret er der varmt i 
glasværkstedet på havnen i Odense, 
ovnen er tændt, og der er ved at 
blive gjort klart til at blæse glas. 
Glasmager Søren Højmark viser 
entusiastisk rundt. Værkstedet er 
stort og velindrettet i et gammelt 
garageanlæg, som er yderst velegnet 
til formålet. Man kan se, at det er 
fagfolk, der har indrettet stedet. 

Farvestrålende unikaglas i form af 
skåle, fade og vaser, foruden usæd-
vanlige brugsglas i adskillige varian-

ter viser, hvad der er blevet blæst på 
stedet de foregående uger. Varerne 
på hylderne fortæller også, at man 
er i gang med at afprøve gamle 
teknikker, og at der er stor lyst til at 
skabe nyt og anderledes glas. Stedet 
er nyetableret, og man er åben for 
både produktion af unikaglas såvel 
som serier af brugsglas. 

Atter er der ved at opstå et glas-
værk i byen. Forgængeren Odense 
Glasværk, som siden kom til at 
hedde Fyens Glasværk, startede sin 

virksomhed i 1880 og fungerede 
frem til 1990, hvor produktionen 
blev flyttet til Holmegaard. Værket 
var stort med en overgang mere end 
400 ansatte og beherskede næsten 
alle teknikker og var i stand til at 
smelte alle farver. En del glasarbej-
dere flyttede med til Holmegaard. 

Tanken om et nyt glasværk i byen 
har Per Jørgensen gået med i snart 
fire år, og sammen med Christian 
Skov Frederiksen tog de initiati-
vet til at etablere virksomheden 

Glasværket er indrettet i et garageanlæg 
ved havnen. Skiltet på gavlen viser, at det 
er her, det foregår.

Der arbejdes ofte med mange farver, som 
i denne vase. Foto: Lis Kobbelgaard. 

Søren Højmark ser til ovnen og er fuld 
af optimisme og nye ideer.

Odense Glasværk

Havnegade 13

5000 Odense C

Åbent alle dage kl. 10-17 

- undtagen mandag. 

Tlf. 3014 0477 (Søren Højmark)
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Glasværket på Odense Havn. Der 
er etableret en bestyrelse, og der 
satses på at drive stedet som en 
socialøkonomisk virksomhed, hvor 
personer på kanten af arbejdsmar-
kedet i fremtiden kan finde plads. 
En række tidligere medarbejdere fra 
Fyens Glasværk er knyttet til projek-
tet. Meget af etableringen at værk-
stedet i 2016/17 er udført som frivil-
ligt arbejde af personer, som ser en 
fremtid i et glasværk. I centrum er 

glasmager Søren Højmark, som i sin 
tid startede på Fyens Glasværk og 
som flyttede med til Holmegaard. 
Siden har Søren i en periode drevet 
eget studioglasværksted. 

Efterhånden som stedet ved havnen 
udvikler sig, er det håbet at kunne 
ansætte flere af dem, der har arbej-
det på det tidligere glasværk.

For at fremme realiseringen af værk-
stedet er der etableret en støttefor-
ening. Ved at indbetale 100 kr. årligt 
til reg. nr. 6857 konto nr. 1029740, 
deltager du i dette arbejde.
Besøg selv stedet og tag pulsen på 
udviklingen. Der er mange nye tan-
ker og ideer på vej.

Et sandt fugl Phønix eventyr in spe. 
Se meget mere om Glasværket på: 
www.glasvaerketvedodensehavn.dk

A: Også produkter i klart og tonet glas er 
 på paletten.

B: Urne gjort på bestilling. 
 Foto: Lis Kobbelgaard.

C: Værkstedet er indrettet så man arbejder 
 på en platform, hvilket gør det muligt at 
 blæse større ting ud over k anten. 
 I baggrunden to ovne.

D: Skål med foldet kant. Her er anvendt en   
 traditionel teknik. Foto: Lis Kobbelgaard. 

A

B

C D



with Næstved Municipality and the Museum 
South East Denmark, Næstved Museum is hoping 
to reinstate production of hand-made art glass. It 
is a major project, budgeted at DKK 125 million, 
of which 103 million will be used to restore the 
15,000 square metres of buildings. The Munici-
pality and a number of foundations have donated 
funds, and the project is under way. It includes 
ambitious plans for an exhibition on the glass-
works and the large, important glass collection, 
an exhibition of Kähler s ceramics, and special 
exhibitions of contemporary glass design. There 
will also be facilities for concerts, events and 
workshops, a library, and facilities for resident 
artists and local artists and craftsmen.

Page 10 Faith and nature
Simon Aaen is a painter who in recent years has 
started to paint on glass. In his abstract landscapes 
and religious motifs, heaven is brought down to 
us in nature’s beauty. While the paintings appear 
to be in constant motion, they also invite calm 
concentration. A central theme is light and the 
way it breaks through the dark. Simon Aaen fi nds 
translucent sand-blown glass a fantastic medium, 
which allows the interplay of light and colour on 
the painted surface. The impression of the paint-
ing varies, for instance in a church, with changes 
in the light streaming through the pane of glass.
Together with Per Steen Hebsgaard’s glass work-
shop, Simon Aaen has developed a technique of 
applying colour after careful testing, as the col-
ours change when they are fi red, and a picture 
can only be fi red once or twice. He has decorat-
ed churches and parish centres, with references 
to historic art in a modern idiom.

Page 12  Odense Glassworks
Regenerated like the phoenix, a new glassworks 
has opened in Odense, in a large former garage 
near the harbour, now converted into a profes-
sional workshop. Visitors can see colourful 
unique glass objects and unusual items for house-
hold use. Well-k nown techniques are tried out as 
well as new and different ideas. Fyens Glasværk 
started in Odense in 1880 and was in opera-
tion until 1990, when its production was trans-
ferred to Holmegaard. A number of the former 
employees, like glassmaker Søren Højmark, are 
now associated with the new Odense Glasværk. 
After four years of planning, Per Jørgensen has 
formed a board, and started the glassworks with 
Christian Skov Frederiksen. Much of the work has 
been done by volunteers, in the hope that even-
tually some of the former glassmakers can be em-
ployed. The workshop will also run as a social 
project, creating opportunities for unemployed 
craftsmen and others to return to work. Contribu-
tions to the supporters’ association are welcome.

Page 2 Leader
Karen Siune, the Chairman, writes about the 
balance and variety in the exhibitions at Glas-
museum Ebeltoft during the past year. The very 
latest developments have been shown in Young 
Glass, with work from many countries, includ-
ing Denmark, and the exhibition of graduation 
projects from the glass line at the Royal Danish 
Academy of Fine Arts on Bornholm. One of the 
museum’s prime objectives is to show the latest 
developments in modern studio glass, balanced 
in a wider perspective. The exhibition from the 
permanent collection showed the progression in 
the glass that has come past Finn Lynggaard and 
Ebeltoft. The chairman hopes that the planned 
new building will provide better facilities for 
showing what the museum has ‘in the basement’. 
The exhibition of Søren Seebach s Holmegaard 
collection will enable guests to see developments 
in modern glass, but they must visit other muse-
ums to see historic glass. Earlier in the year, a 
group of Friends of the Museum visited collec-
tions including very old glass in Belgium, with 
Jan Kock to provide the context, and a group who 
visited Poland were also able to see glass pro-
duced through the centuries.
The Chairman wishes Friends of the Museum 
a Happy New Year and looks forward to new 
events involving glass, in the museum and else-
where. She can promise a programme full of va-
riety!

Page 3 Mapping Denmark III: Pernille Bülow
For more than thirty years, Pernille Bülow from 
Bornholm has been highly successful in combin-
ing her fl air for design with a business-like ap-
proach, and her glass objects have a wide ap-
peal at prices many can afford. In good years, 
50,000 of her Duo tea-light holders are sold. 
Chess glasses, Cloud  lamps and squeezed  
vases are further examples. In spite of her award-
winning success, Pernille Bülow is not well 
known in museum circles, perhaps because 
she focuses more on craftsmanship and items 
for household use, rather than unique objects. 
Another reason may be that she has her de-
signs blown abroad when if it makes sense in 
practical terms, raising the question of whether 
she is more a designer or a businesswoman. 
Pernille Bülow trained at Orrefors, then rented 
Snogebæk Glashytte on Bornholm, and later 
started her own glass workshop in Svaneke, 
where she produces and sells glass. Since 2003 
Bülow Design has included jewellery and 
clothes. In 2005 Pernille Bülow started a Fair 

Trade project with single mothers in Ghana, who 
make jewellery and beads. The workshop con-
cept ‘Pernille by You’ started in 2009.

Mapping Denmark is a series of exhibitions pre-
senting workshops and artists whom the Glasmu-
seum considers interesting. Previous exhibitions 
have included Luftkraft and the artists Britta Mad-
sen and Søren Gøttrup.

Page 6 Winter activities at the Glasmuseum
During the fi rst weekend in December the Mu-
seum will hold its Christmas sale of seconds from 
the workshop and bargains from the shop, in-
cluding catalogues. Some of the glass workshops 
in the town have their Christmas sales the same 
weekend.
Djursland’s voices are a new series of informal 
concerts given by amateur choirs from the region 
on the fi rst Saturday of the month. The fi rst will 
be with Mørke Rytmer at 2 pm on December 2, 
led by Mikael Schildt Rasmussen. The second 
concert will be given by the Djursland Men s 
choir on 3 February, and in March and April con-
certs will be given by Helgenæs Youth Choir and 
Molskoret.
Special Sundays: on 3 December and the fi rst 
Sunday of every month, guests are shown round 
the museum by one of the guides, and this time 
there are three new exhibitions. Large groups are 
asked to book a separate guide.
Meet Søren Seebach, who will show guests round 
his collection once a month from November to 
April – check the dates on the museum website.
Holmegaard’s History: lecture by Art Historian 
Mette Bielefeldt Bruun from Næstved Museum, 
Sunday 25 February.
Senior Academy this year focuses on Bornholm, 
in connection with Mapping Denmark III. The 
fi rst lecture is on Thursday 25 January. More de-
tails on the museum website.

Page 7 Towards the new Holmegaard
Holmegaard Glassworks and the Royal Danish 
Porcelain Manufactory are examples of Danish 
art industries which have helped to defi ne Dan-
ish culture, and from 1825 Holmegaard was 
the leading producer of household glass and 
glass packaging. With inspiration from Sweden, 
production of art glass and designed tableware 
was started in the 1920s, and a distinctive Dan-
ish style was developed by many distinguished 
designers. The section that produced art glass 
had to close in 2008, but the production of 
glass packaging was taken over by the Irish Ar-
dagh Group, and Holmegaard glass can still be 
bought. Rosendahl acquired the very large col-
lection of glass samples, which fortunately have 
been donated to Næstved Museum. Together 

Text by Christine Andersen 

English Summary

14



15

VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2017

KAREN SIUNE
Formand
Medl. af redaktionsudvalget
Overgade 44
8400 Ebeltoft
Telefon 8634 5450
karen.siune@gmail.com

JØRGEN HOFFGAARD
Kasserer
Hybenvej 4, Følle
8410 Rønde
Telefon 8637 0330
jhoffgaard@live.dk

JØRN BECH
Sekretær - bladansvarlig 
i redaktionsudvalget
og webmaster.
Skelhøjevej 7
8400 Ebeltoft
Telefon 8637 7010
Mobil 4050 7074 
jbech@privat.dk

JAN KOCK
Redaktionsudvalget 
- skribent i Glasposten 
og rejsearrangør
Vilhelm Kyhns Allé 2
8270 Højbjerg
Mobil 2093 0468 
kock_jan@hotmail.com

BODIL BAST
Webmaster
Reberbanen 27 G
8400 Ebeltoft
Mobil 2990 2040
bodil.bast@gmail.com

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

NED CANTRELL
Kunstnerisk rådgiver
Bestyrelsens glaskunstner og fagmand
Nedergade 21
8400 Ebeltoft
Telefon 8618 9080
ned@nyholmcantrell.dk

LISBETH LUND
Nordtoft 5
9000 Aalborg
Telefon 4084 8856
lisbethlund@ymail.com

HANNE WERNER
Nordre Strandvej 86 C
3000 Helsingør
Telefon 2466 1268
hannewerner@grubb.dk

GLASPOSTENS REDAKTION

Dan Mølgaard
Telefon 8634 1799
dan@glasmuseet.dk

Karen Siune
Telefon 8634 5450
karen.siune@gmail.com

Jan Kock
Telefon 2093 0468
kock_jan@hotmail.com

Jørn Bech 
Telefon 8637 7010
jbech@privat.dk

Grafisk produktion
www.combina.dk

Tryk: Børge Møller Grafisk

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
Inger Ferbing
Annette Kusz

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

LØRDAG 2. DECEMBER KL. 14
Djurslands Stemmer – Mørke Rytmer. 

SØNDAG 3. DECEMBER KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

LØRDAG 2/12 & SØNDAG 3/12
Julesalg – 2. sortering og nedsatte varer.

SØNDAG 17. DECEMBER KL. 14
Rundvisning i Søren samling med Søren 
Seebach. 

SØNDAG 7. JANUAR KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle. 

SØNDAG 14. JANUAR KL. 14
Rundvisning i Sørens samling med Søren 
Seebach. 

FREDAG 19. JANUAR KL. 17
Fernisering: 
Mapping Denmark III – Pernille Bülow. 

LØRDAG 3. FEBRUAR KL. 14
Djurslands Stemmer – Mandskoret Djursland.

SØNDAG 4. FEBRUAR KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

SØNDAG 18. FEBRUAR KL. 14
Rundvisning i Sørens samling med Søren 
Seebach. 

AKTIVITETER

LØRDAG 24. FEBRUAR
Generalforsamling i Glasmuseets Venner.

SØNDAG 25. FEBRUAR KL. 14
Holmegaard før, nu og i fremtiden.
Foredrag ved Mette Bielefeldt Bruun, 
kunsthistoriker, Næstved Museum.

SØNDAG 4. MARTS KL. 14
”Særlig søndag” med rundvisning for alle.

Forbehold for ændringer i programmet. 

Se www.glasmuseet.dk og www.glasmuseets-

venner.dk. 

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

ELEMENTS
Indtil 7. januar 2018
Afgangsudstilling (glas), Designskolen, 
Bornholm, Afd. for glas og keramik.

THE ANALYSIS OF AN OBJECT
Indtil 7. januar 2018
En Study-udstilling med arbejder af Jenny 
Ritzenhoff. 

MAPPING DENMARK III:
PERNILLE BÜLOW
20. januar - 8. april 2018 

MADE IN AMERICA
20. januar - 8. april 2018 
Udvalgte værker fra den permanente 
samlingen.

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

November - 22. dec. .......... ons-søn kl. 11-16
Aftenåbent tors.- fre.- og lørdag i nov. + dec.
Lukket fra 23. december og 1. uge i januar.

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


