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I henhold til vedtægterne for Glas-
museets Venner skal der hvert år 
afholdes generalforsamling i første 
kvartal af året. Der indkaldes der-
for til Generalforsamling den 24. 
februar kl. 13. Generalforsamlingen 
afholdes i Sognegården, Kirkegade, 
Ebeltoft. 

Dagsorden er den i vedtægterne 
fastsatte, startende med bestyrelsens 
beretning for det forløbne år, frem-
læggelse af regnskab og budget, fast-
sættelse af kontingent, diskussion af 
indkomne forslag efterfulgt af valg af 
bestyrelse og suppleanter samt valg 
af to revisorer og 1 suppleant.

Jeg har som formand i årets løb på 
forskellige måder, bl.a. i lederne i 
Glasposten, redegjort for bestyrel-
sens arbejde i 2017. Ved generalfor-
samlingen vil en beretning omfat-
tende alle aktiviteter blive fremlagt. 
Beretningen følger 2016-beretnin-
gen, og er i en naturlig forlængelse 
af denne, og beretningen vil inde-
holde en oversigt over planer og 
ideer for de kommende år.
Udover disse på forhånd fastlagte 
punkter på dagsordenen vil der 
blive en orientering fra Glasmuseets 
direktør Dan Mølgaard, hvor ikke 
mindst orienteringen om udbygnin-
gen af museet ventes med stor inte-
resse.

Vi forventer, at der kommer en præ-
sentation af vinderen af Finn Lyng-
gaards Legat for 2017. Helt specielt 
i 2017 indgik legatet som en af pri-
serne ved åbningen af udstillingen 
Young Glass, der fandt sted den 10. 
juni.

Traditionelt følger ved generalfor-
samlingen udlodningen af Glaslot-
teriet, hvor der i år er 81 deltagere, 
hvilket vil sige antallet af medlem-
mer, der har betalt det årlige kon-
tingent for derved at tilmelde sig 
Glaslotteriet. Til lotteriet er der af 
bestyrelsen for Glasmuseets Venner 
indkøbt 10 genstande, der udtræk-
kes i overensstemmelse med den 
tradition, som gennem en årrække 
har været praksis. Man kan se Jørn 
Bechs gennemgang af fremgangs-
måden på side 11 i dette nummer 
af Glasposten, ligesom den fremgår 
på hjemmesiden. Fremgangsmåden 
ved lodtrækningen følger den tradi-
tionelle lodtrækning, som den blev 
beskrevet i vedtægterne fra 2009. 
Vel mødt til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
sendes ønsket om
godt nytår til Glas-
museet og til alle 
Glasmuseets Ven-
ner.
Karen Siune

Nyt år for Glasmuseets Venner
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Denne indkaldelse vil være den ved-
tægstbestemte og eneste indkaldelse til 
årets generalforsamling og glaslotteri.

Generalforsamlingens dagsorden:
· Valg af dirigent
· Bestyrelsens beretning for 
 det forløbne år
· Regnskab og budget
· Fastsættelse af kontingent
· Indkomne forslag
· Valg af bestyrelse og suppleanter
· Valg af to revisorer og 1 supplerant
· Eventuelt

Foredrag 
Foredrag af modtageren af Finn Lyng-
gaards Pris for 2017 Bjørn Friborg.

ÅRETS GLASLOTTERI

Følgende best.medlemmer er på valg:
· Jan Kock (villig til genvalg)
· Jørn Bech (villig til genvalg)
· Jørgen Hoffgaard (villig til genvalg)
· Ned Cantrell (ønsker ikke genvalg)
· Bodil Bast (villig til genvalg)

Følgende suppleanter er på valg: 
· Hanne Werner (ønsker ikke genvalg)

Der vil være sandwich samt kaffe, te, 
øl og vand inden vi fortsætter. 

Vel mødt til generalforsamlingen.

2018 GENERALFORSAMLING

Generalforsamling
Lørdag 24. februar kl. 13.00

i Sognegården i Ebeltoft,
Kirkegade 13, 8400 Ebeltoft
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Tekst: Jan Kock

Glasapparatblæser og Kondrup 
Glas Studie

På Aarhus Universitet har man på 
Institut for Kemi og andre forsk-
ningsenheder brug for komplicerede 
konstruktioner i glas i forbindelse 
med eksperimenter og forsøg med 
væsker og luftarter. Ofte er det ikke 
muligt at købe sådanne ting som 
hyldevarer. Derfor har Universitetet 
ansat en glasblæser nemlig Jens C. 
Kondrup, som har til opgave at 
dække dette behov. Til formålet er 
indrettet et alsidigt glasværksted, 
hvor en større maskinpark står til 

rådighed for Kondrup. Så på det 
nærmeste er ingen ønsker angående 
glas uløselige for ham. Opgaverne 
kan være så komplicerede, at der 
må individuelle løsninger til, som 
kun den alsidige og kreative lampe-
glasblæser kan løse.
 
Alt blæsearbejde foregår ved en 
avanceret bunsenbrænder, og som 
udgangsmateriale anvendes glasrør 
og stænger i forskellige størrelser, 

Kondrup med et af sine værker.

Fortsættes næste side
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som primært kommer fra Tjekkiet 
og Tyskland, hvor et af de førende 
firmaer er Schott. En del detaljer 
fås som færdige halvfabrikata, et 
typisk eksempel er små rørstykker 
i glas, som er forsynet med præci-
sionsgevind i selve glasset, beregnet 
til at smelte på emner, hvor der er 
brug for det. Der er behov for både 
blødt og hårdt glas, ofte er det ildfast 
borosilikat glas, der anvendes, der 
har et højere smeltepunkt end det 
almindelige ”bløde” glas. Der kan 
også være behov for at indsmelte 
metalelektroder, hvilket igen kræver 
særlige tiltag.
Ved lampeglasblæsning anvendes 
ingen traditionel glasmagerpibe. I 

stedet varmes glasrøret op, træk-
kes ud i en tilpas lang spids, som 
derefter fungerer som pibe under 
den forsatte fremstillingsproces. Når 
det kan lade sig gøre, skyldes det, at 
glas er en meget dårlig varmeleder. 
Lampeblæsningsteknikken bruges 
ud over inden for det tekniske glas, 
også når der fremstilles glasjule-
pynt og glasøjne. Det er ikke tilfæl-
digt at begge disse dele traditionelt 
fremstilles i Lauscha i Thüringen i 
Tyskland og i det nordlige Tjekkiet. 
Det har man gjort på stedet i langt 
over hundrede år. Men også inden 
for moderne kunstglas bruges tek-
nikken, da den supplerer, hvad der 
er muligt at fremstille på en glasma-

gerpibe ved en almindelig glasovn. 
Endelig bruges teknikken alene til 
kunstglas. Det er netop i spændings-
feltet mellem det tekniske glas og 
kunstglasset, at Kondrup bevæger 
sig, når tiden tillader det. 

Baggrunden
Kondrup påbegyndte sin uddannelse 
til faguddannet Glasapparatblæser i 
1980 hos firmet Struers i København, 
som den gang var altdominerende og 
førende inden for feltet. I 1987 blev 
han ansat på Kemisk Institut i Aarhus 
med arbejdsfelt inden for glasset. 
Siden er det teknisk faglige opda-
teret og skærpet ved faglige møder 
og kurser i udlandet, som også gav 

Hjerte, arterier og vener i glas monteret på skelettet.Første stadie i fremstillingen 
af et kugleformet legeme.
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ham en fornemmelse af, hvorledes 
”hans” tekniks grænser lod sig flytte. 
Nysgerrig som Kondrup var og er, 
tog han kontakt med studioglasfol-
kene Micha Karlslund og Steffen 
Dam, som dengang havde værksted 
i Bruunsgade i Aarhus. De fortalte 

blandt andet, om den blomstrende 
anvendelse og anerkendelse teknik-
ken har og havde i Venedig. Navne 
som Lucio Bubacco, Emilio Santini 
og Cesare Toffolo var i spil alle med 
base på glasøen Murano uden for 
Venedig. 

I årene omkring 2000 var Kondrup 
på Pilchuck Glass School ved 
Seattle og Corning Studio i N.Y., 
hvor underviserne var lampeglasfolk 
fra Murano. Også et sommerophold 
på Murano blev det til foruden et 
fjorten dages intenst ophold hos 
Lucio Bubacco. Der blev intenst 
suget inspiration, og det resulterede 
i, at Kondrup kom ind i en meget 
produktiv periode med blæsning af 
glas fyldt af livslyst og glæde intenst 
inspireret af de muranesiske forbil-
leder.

I dag er det mere lyset, der er i 
fokus. Der arbejdes med LED, halo-
gen foruden emner uden integreret 
lys. Alle har det til fælles, at lys er 
en vigtig medspiller. Der er blevet til 
en del separate og fælles udstillinger 
gennem årene, foruden at Jens har 
fået både priser og legater. Der kan 
findes mere om Kondrup på hans 
hjemmeside: www.jckondrup.dk 
 

Arbejdsbordet er fyldt af komplicerede konstruktioner. 
Alle er specialopgaver til Universitetes afdelinger.

Par i skøn forening. Stærkt inspireret af 
hvad Kondrup oplevede på Murano.

I dag er det samspillet mellem glasset og 
lyset der er i fokus, som på denne lampe.

Den ene ende lukket og pustningen af 
det kugleformede legeme er begyndt.

Den modsatte ende smeltes af.

Der er et stort lager af glasrør i mange stør-
relser, oftest af tysk eller tjekkisk oprindelse.

Skiven med staniol beskytter hånden mod 
glassets varme.
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Tekst: Hanne Werner · Fotos: Pavla Rossini & Hanne Werner

Bustur til Glasriket 1.-3. juni
Midt i Smålands skove ligger Glas-
riket, der er hjertet i den svenske
glasverden. Her er både små glas-
hytter og store glasværker. Vi skal 
besøge dem, der fremstiller de kunst-
nerisk bedste glas. Vi skal også se, 
hvor der udvikles nye ideer og glas-
teknikker til fremtidens svenske glas-
brug, og vi skal besøge flere udstillin-
ger, Sveriges Glasmuseum og Växjö 
Domkirke, der er udsmykket af sven-
ske glaskunstnere.

Fredag 1. juni
Turen starter på Høje Taastrup Sta-
tion, hvor bussen henter deltagere fra
nær og fjern (forbindelse med 7.14-
toget fra Aarhus). Flere deltagere 
stiger om bord i bussen ved Kastrup 
Lufthavn. Nu kører vi direkte (under-
vejs med frokoststop og kaffe/vand i 
bussen) til den lille Transjö Glashytta 
for at se glaskunst fra de fine glas-
mestre Jan-Erik Ritzman og Sven-
Åke Carlsson. Der planlægges endnu 
et glasbesøg, før vi indlogeres på 
hotellerne: Nogle af deltagerne på 
det luksuøse Kosta Boda Art Hotel 
i Kosta, andre på det gode Elite 
Stadshotel i centrum af Växjö.

Lørdag 2. juni
På andendagen kører bussen os til 
Micke Johanssons hytte, der er kendt 

for sin glaskunst i den avancere-
de dobbel-ariel-teknik, som vi får 
demonstreret i hyttens værksted og 
dens udstilling af den seneste pro-
duktion.
Derpå til The Glass Factory, der for
få år siden blev opført, hvor det gam-
le Boda Glasbruk lukkede ned. Her 
er der nu åbne værksteder for besø-
gende glaskunstnere, skiftende udstil-
linger bl.a. fra museets enorme sam-
linger, og forsøgsprojekter for unge 
designere og glashåndværkere i sam-
arbejde med svensk industri under 
ledelse af den dynamiske direktør 
Maja Heuer. Målet er at skabe gro-
bund for nyudvikling af den ellers 
svindende svenske glasindustri.
Efter frokost besøger vi det gamle 
Skrufs Glasbruk, der i dag producerer 

spændende brugsglas udformet af 
glasværkets dygtige unge designere. 
Det er en præstation i vor tid, hvor 
næsten al serieproduktion af glas 
ellers er flyttet udenlands. God butik.
Derpå besøger vi Åsa Jungnelius, 
der i sin glashytte fremstiller helt 
moderne glasskulpturer, bl.a. sko og 
læbestifter i kæmpestørrelse. De er 
stærkt efterspurgte, også i udlandet.
På vej hjem til hotellerne gør vi først 
holdt ved Kosta Boda Art Hotel for 
at få en forfriskning i baren, der er 
helt beklædt med blåt glas, og få 
et glimt af hotellets glasudsmyknin-
ger udført af den store glaskunstner 
Bertil Vallien og hans kone Ulrica 
Hydmann Vallien.

Søndag 3. juni
På trediedagen besøger vi først 
Sveriges Glasmuseum tæt ved Stads-
hotellet. Vi bliver modtaget af muse-
ets meget vidende leder Gunnel 
Holmér og går derefter på opda-
gelse i museet, der rummer dels fine 
samlinger af svensk glas gennem 

Åsa Jungnelius

Micke Johansson

    Ring til Hanne Werner på 2466 1268, 

hvis I har spørgsmål ang. turen.
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de sidste par hundrede år, dels en 
særudstilling om Orreforskunstneren 
Erika Lagerbielke.
Frokost på bistro ved en af Växjös 
smukke søer, og derpå besøg i Växjö 
Domkirke. Alteret, mange vægge og 
flere tableauer rundt omkring i kirken 
er udsmykket med glaskunst, og vi 
får forklaret symbolikkerne.
Hjemad igen med bussen, og vi 
regner med at nå Kastrup og Høje 
Taastrup ved 18-tiden. 

Deltagerpriser 
Prisen for deltagelse i turen inklu-
derer 3 frokoster, en middag og 
2 gange morgenmad på hotellerne 
samt entréer. Drikkevarer er for egen 
regning. Medbring evt. egne alko-

holiske drikke, for de er meget dyre 
i Sverige.

Pris for deltagelse i turen med over-
natning på: 
Elite Stadshotel Växjö 2 nætter:
· enkeltværelse  2.780 kr.
· ½ dobbeltværelse  2.440 kr.
Kosta Boda Art Hotel 2 nætter: 
· enkeltværelse 3.870 kr.
· ½ dobbeltværelse 2.890 kr.
Vi har reserveret en del værelser 
på begge hoteller, men de sidst til-
meldte kan risikere ikke at få lige det 
værelse, de helst vil have, og bliver i 
så fald tilbudt et alternativ.

Tilmelding
Skal ske senest den 30. marts til 

Jan-Erik Ritzman

Skrufs
Glasbruk

Rasmus Nossbring

hannewerner@grubb.dk med angivel-
se af navne og ønsker om hotel og
værelser, samt evt. ønsker vedr. mål-
tiderne. Samtidig skal deltagerprisen 
indbetales til Glasmuseets Venner, 
Sparekassen Kronjylland reg.nr. 
9360, konto 3085606904, mærket 
deltagernes navne og ’Glasriket’. 

Deltagerantallet er begrænset, så alle 
tilmeldte får snarest besked, om de 
har fået plads på turen. Evt. afvisnin-
ger medfører fuld tilbagebetaling. 
De tilmeldte får samtidig besked, om 
deres ønsker vedr. hotel kan opfyl-
des, eller de må tilbydes alternativer. 
I maj måned får alle tilsendt det 
endelige program og en liste med 
deltagernes navne.

8, 

Der er fl ere fotos og oplysninger om 
de nævnte glaskunstnere på internettet:

Jan-Erik Ritzman www.transjohytta.com

Dan Clausen www.magmaartglass.com

Sven-Åke Carlsson www.transjohytta.com

Micke Johansson www.mickejohankonstglas.se

Rasmus Nossbring www.rasmusnossbring.dk

Åsa Jungnelius www.asajungnelius.se

Bertil Vallien www.bertilvallien.nu

Ulrica H. Vallien www.ulricahydmanvallien.se

Erika Lagerbielke www.erikalagerbielke.se
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Tekst: Jan Kock

Magasiner om 

GLAS

Artikler om kunstnere, der arbejder 
i glas, bliver nævnt på linje med 
anden kunst i magasiner og tidsskrif-
ter, der har fokus på kunst, kunst-
håndværk, kunstindustri og design. 
Så ofte fylder det ikke meget. Som 
regel er det omtale af en individuel 
kunstner eller en gruppe, som oftest 
inden for et nationalt område. I de 
fleste større lande udgives der maga-
siner, der udelukkende har fokus på 
glas og keramik. Nogle har fokus på 
kunstglasset andre mere fokus på 
det historiske glas og teknologihisto-

rie. Så der er mange steder at hente 
viden og inspiration. Ud over de 
trykte medier ligger der rigtig megen 
viden på nettet. Her skal præsen-
teres tre tyske tidsskrifter hvoraf 
de to har tekst både på engelsk og 

tysk. Det drejer sig om 
1. Neues Glas/New 
Glas; 2. Glashaus/

Glasshouse; 3. der 
glasfreund.

Neues Glas/New 
Glass med undertit-

len art & architecture 
udkommer fire gange om 

året. Hvert nummer er på 
omkring 80 sider og alle sider i far-
ver. Redaktør: Uta M. Klotz. Skriftet 
arbejder bredt i hele den moderne 
glasverden på alle kontinenter, og 
redaktionen gør via et stort net-
værk en intens indsats for at holde 
læseren velorienteret om, hvad der 
på tiden er gang i de forskellige 
lande. Ser man på artiklerne gen-
nem en længere periode, får man 
et alsidigt indtryk af, hvad der er i 
fokus i de enkelte lande, og man 
aner, at der kan være endog store 
forskelle. Hvert nummer bringer 
artikler om kunstnere, omtaler eller 
egentlige anmeldelser af udstillinger, 
desuden er der en meget vigtig del 
nemlig oversigter over udstillinger, 
personalia, legater, skoler, kurser 
og en kalender over udstillinger. 

Indholdsfortegnelsen fra magasinet “Neues Glas”.



En væsentlig del af skriftet er store 
relevante annoncer. Det er næsten 
en selvfølge, at artikler og annon-
cer lidt følger hinanden. Således 
er Glasmuseet i Ebeltofts annon-
cer samt omtaler af udstillinger på 
stedet et godt eksempel på dette. 
Det er svært at holde økonomi i en 
sådan udgivelse med det ambitions-

niveau, og for et par år siden stop-
pede udgivelsen af skriftet da også. 
Men den dynamiske redaktør ville 
det heldigvis anderledes. Hvis man 
er fristet af et abonnement, kan det 
tegnes for et år ad gangen til en pris 
af 72 EURO inklusive forsendelse. 
Se www.neuesglas-newglass.com

Glashaus/Glasshouse med under-
titlen Internationales Magazin für 
Studioglas, udkommer fire gange om 
året. Hvert nummer er på omkring 
36 sider alle i farver. Redaktør: 
Wolfgang Schmölders.

Fortsættes næste side

Artikel i “Neues Glas”.
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Disponeringen er i store træk som 
Neues Glas. Udstillingsoversigten er 
mindst lige så komplet som Neues 
Glas. Man har en ekstra service 
med, at man kan finde opdateringer 
som er tilgået redaktionen efter 
deadline på www.glasshouse.de.

Der er nok lidt flere oplysninger om 
konkurrencer og fonde m.v., men 
det skifter givetvis fra nummer til 
nummer. Der er endvidere gode 
anmeldelser af bøger og kataloger 
og andet. Mængden af annoncer 
er væsentlig mindre. Abonnement 
koster 30 EURO om året inkl. for-
sendelse. Se www.glasshouse.de

der glasfreund med undertitlen 
Zeitschrift für altes und neues Glas, 
u dkommer ca. fire gange om året. 

Hvert nummer er på omkring 48 
sider alle i farver. Redaktør: Wieland 
Kramer. Disponeringer er meget 
bredere end de to øvrige skrifter. 
Der er artikler om både gammelt og 
nyt glas, foruden historisk/arkæo-
logiske undersøgelser af glashytter. 
Således er der i nr. 65 udkommet 
november 2017 en omtale af Young 
Glass i Ebeltoft. Samlere af glas vil 

Eksempel på sider fra 
magasinet “der glasfreund”.

også finde relevant information. Der 
er omtaler af udvalgte udstillinger 
og anmeldelser af bøger og kata-
loger. Et skrift for den, der ønsker 
at gå et spadestik dybere. Man har 
fravalgt mere systematiske oversig-
ter over udstillinger og lignende. 
Der er næsten ingen annoncer. 
Abonnement koster 40 EURO om 
året. Se www.der-glasfreund.de
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Tekst og foto: Jørn Bech

Glaslotteriet

Der har været lidt misforståelser 
med hensyn til Glaslotteriet og dets 
udtrækning. Det skulle efter læs-
ning af nedenstående være bedre 
anskueliggjort end bagsiden af 
”Vedtægter 2009”.

Glaslotteriet har følgende regler:
Tillægskontingentet anvendes ube-
skåret til indkøb af årlige gevinster til 
lotteriet. Bestyrelsen står for indkø-
bene, hvor vi forsøger at ramme så 

bredt som muligt i glaskunstner-
kredsene i både Danmark 

som udlandet.

Lotteriet administre-
res af bestyrelsen 
for Glasmuseets 
Venner. 

Når man melder 
sig til glaslotteriet, 
får man ét lod, som 
er med i udtræknin-
gen efterfølgende år 

- med billeder fra tidligere

til generalforsamlingen. Vinder du 
ikke, og du fornyr dit medlemskab 
af glaslotteriet, går dit/dine gam-
le lodder med i udtrækningen det 
kommende år til generalforsamlin-
gen. Vinder du, mister du alle dine 
lodder, og du starter forfra med ét 
lod, hvis du fornyer medlemskabet 
i glaslotteriet. 

De indkøbte værker udstilles og 
udloddes på generalforsamlingen 
efter den ordinære generalforsam-
ling. Generalforsamlingens dirigent 
står for udtrækningen. Udlodningen 
foregår ved, at indkøberen af sit glas-
stykke siger lidt om kunstneren og 
værket, hvorefter en uvildig person 
trækker et lod. Man kan kun vinde 
én gang ved trækningen, hvorefter 
alle ens resterende lodder er mistet. 
Herefter fortsættes med resten af 
gevinsterne på samme måde.
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Forfatterbesøg og foredrag, 
korsang og kreativitet

I begyndelsen af året inviterer Glas-
museet til noget nyt - ’Ord om 
onsdagen’ - arrangeret i samarbejde 
med Syddjurs Bibliotek. Med afsæt 
i tanken om at museet er et nuti-
dens forsamlingshus, skal ’Ord om 
onsdagen’ bringe litteraturen - og 
menneskene bag - ud til publikum. 
I første omgang besøger to forfattere 
museet, hvor de vil læse op af og 
fortælle om deres forfatterskab. 

Forfatter Merete Pryds Helle læg-
ger ud 31. januar. Hun fik sit store 
gennembrud i 2016 med slægts-
romanen Folkets skønhed, som er 
inspireret af forfatterens egen slægts-
historie og giver et gribende billede 
af hovedpersonen Maries opvækst i 

et fattigt hjem på Langeland. Merete 
Pryds Helle modtog bl.a. De Gyldne 
Laurbær og Politikens Litteraturpris 
for romanen, som også vil være 
omdrejningspunktet for denne aftens 
arrangement på museet. 

Svend Åge Madsen er næste forfatter 
i rækken. Han besøger museet ons-
dag 14. marts. Svend Åge Madsen er 
født i 1939 i Århus, hvor han stadig 
bor. Han er kendt og anerkendt for 
sit omfattende forfatterskab gennem 
mere end 50 år. I 2009 udkom 
Mange sære ting for - en slags krimi 
med eksistentielle strenge, der fører 
fra fundet af en død mand spiddet på 
Aarhus Domkirke til Mols og mysti-
ske hændelser i Toggerbo. Senest 
udkom romanen Af den anden ver-
den (2017). Mød Svend Åge Madsen 
og få et indblik i forfatterens helt 
særlige univers og arbejdsmetode. 

Vinterarrangementer på Glasmuseet Ebeltoft

’Ord om onsdagen’ finder sted kl. 
19.30 i Glasunivers på Glasmuseet 
Ebeltoft. Billetter bestilles på www.
syddjursbibliotek.dk

Djurslands stemmer
I december havde museet præmi-
ere på et andet nyt vintertiltag, 
nemlig ’Djurslands stemmer’ – en 
række uformelle korkoncerter, som 
blev nærmere beskrevet i sidste 
nr. af Glasposten. Disse fortsætter 
i det nye år med besøg af loka-
le amatørkor 1. lørdag i måneden 
– dog kun i vinter- og de tidlige 
forårsmåneder. Lørdag 3. februar 
kl. 14 fylder Mandskoret Djursland 
således museet med sang, mens 
det de efterfølgende to lørdage er 
Mols-Helgenæs Ungdomskor og 
Molskoret, der står for de musikalske 
vitaminer. 

Vinterferie
I vinterferien er museet åbent alle 
dage kl. 10-17 – også mandag og 
tirsdag (uge 7 og 8). Museet byder 
på hyggelig familierundvisning for 
alle aldre tirsdag 13. og 20. februar 
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Hvis du leder efter, hvad der 
er af udstillinger o.l. om glas i 
Danmark, er et af de bedste ste-
der, du kan søge, det nyheds-
brev som Morten Ledet omhyg-
geligt udarbejder hver måned. 
Det præsenterer præcist hvor 
og hvornår, den enkelte begi-
venhed finder sted. Som regel 
er informationen ledsaget af en 
stram og kort tekst.

Du kan, hvis du ikke allere-
de har gjort det, tilmelde dig 
Glastip ved at maile et ønske 
herom til Morten Ledet på mail:
glastip@mail.tele.dk, så vil du 
fremover få tilsendt den måned-
lige mail med oplysninger. 

Det du vil få, er kun den 
rene tekst med link til, hvor 
de tilhørende billeder kan fin-
des. Men hvis du går ind på 
Venneforeningens hjemmeside 
under Glastip, vil du få billeder 
og tekst på en gang: www.glas-
museetsvenner.dk/glastip

Her vil du også finde de tidli-
gere Glastip, som er tilgængelig 
tilbag e til 2011.

Tekst: Jan Kock

Glastip - en 
uvurderlig hjælp

kl. 11 sammen med børneguide 
Hanne Thorgaard. I kan også gå 
på opdagelse på egen hånd og løse 
opgaver undervejs – spørg efter et 
opgaveark i receptionen. Torsdag 
15. februar har familiens yngste 
mulighed for at kreere deres eget 
lille glasmaleri med flotte glasfarver 
og kunstfærdige dekorationer sam-
men med Hanne i biblioteket. 

Rundvisninger og foredrag
Frem til 8. april kan man fortsat 
opleve udstillingen ’Sørens sam-
ling – af glas fra Holmegaard’ på 
Glasmuseet. I tilknytning til udstil-
lingen besøger den private samler 
Søren Seebach museet en gang om 

måneden, hvor han fortæller om sin 
samling og om nogle af de mange 
spændende ting, der findes i sam-
lingen. Datoerne findes på museets 
hjemmeside. 
Søndag 25. februar besøger Mette
Bielefeldt Bruun, som er leder af 
Næstved Museum, Glasmuseet, 
hvor hun vil holde foredrag om 
Holmegaard Glasværk både 
i et historisk perspektiv og med 
henblik på planerne om Det Ny 
Holmegaard, som forventes at åbne 
i 2018. 

Hold øje med www.glasmuseet.dk, 
hvor museets arrangementer opda-
teres løbende.



e dited by Wolfgang Schmölders. Coverage is similar 
to Neues Glas, with updates after the deadline avail-
able from the website. Information on contests and 
funds, with good reviews of books and catalogues, 
but fewer advertisements. 
der glasfreund, 48 pages, about 4 issues a year, is 
edited by Wieland Kramer. It includes articles on 
new and old glass, and historic/archaeological stud-
ies. There is also relevant information for collectors. 
A magazine for those who want to go a little deeper.

Page 11  The Glass Lottery
There have been some misunderstandings about the 
Glass Lottery, so here is an explanation of the draw.
All of the extra subscription is used by the Com-
mittee to buy the prizes for the year from artists in 
Denmark and other countries. When you subscribe 
to the lottery, you receive one ticket, which is in-
cluded in the draw the following year. If you do not 
win, but subscribe again to the lottery, your ticket(s) 
from the previous year(s) will be included in the 
next draw. If you win a prize, all your tickets will 
be cancelled, and you start again with one ticket 
next time you renew your subscription to the lottery.
The prizes are exhibited at the AGM. The committee 
member who bought each item says a few words 
about the artist and the piece, and then a winner 
is drawn. The lottery continues until all the prizes 
have been won. A subscriber can only win once at 
each draw, and then all previous tickets are can-
celled.

Page 12 Winter arrangements at 
 Glasmuseet Ebeltoft
Words on Wednesdays. Two authors will visit the 
museum and discuss their work. Merete Pryds Helle 
will come on 31 January and Svend Aage Madsen 
on 14 February.
Djursland’s Voices: 3 February Djursland Men’s 
Choir; 3 March Helgenæs Youth Choir; 7 April Mols-
koret.
School winter holiday: Family tours of the museum 
with Children’s Guide Hanne Thorgaard. 
15 February, glass painting for children.
Guided tours and lectures: Søren Seebach talks 
about his collection – see dates on the museum 
website.
25 February: Mette Bielefeldt Bruun, Næstved Mu-
seum, will give a lecture on Holmegaard Glass-
works and the New Holmegaard.

Page 13 Glastip 
Morten Ledet sends invaluable e-mail newsletters 
about the glass scene in Denmark, with alerts of ex-
hibitions, awards and more. There are links to pic-
tures at www.glasmuseetsvenner.dk/glastip, where 
earlier Glastip reports go back to 2011.

Page 2 The Annual General Meeting
The Annual General Meeting will be held on 24 
February 2018 at 1 pm at the Sognegaard in Ebeltoft.
Agenda: Election to the chair
1. The Committee’s annual report
2. Accounts and budget
3. Subscription
4. Motions put forward
5. Elections to the Committee and a substitute
6. Appointment of two accountants and one sub-
stitute
7. Any other Business
Talk by Bjørn Friborg, winner of Finn Lynggaard’s 
Prize 2017. 
Jan Kock, Jørn Bech, Jørgen Hoffgaard and Bodil 
Bast are standing for re-election to the Committee. 
Ned Cantrell wishes to stand down.
Hanne Werner wishes to stand down as a substitute. 
Glass lottery.

Page 2 Leader
Karen Siune, the Chairman, writes that at the An-
nual General meeting she will present a report on 
the committee’s activities, following on from the re-
port in 2016 and looking ahead to plans and ideas 
for the next year. She looks forward to hearing from 
Dan Mølgaard, the Director of the museum, espe-
cially about building plans for an extension of the 
museum. The Finn Lynggaard Prize was presented 
as one of the prizes in the Young Glass competi-
tion to Bjørn Friborg, who will give a talk after the 
AGM, and the winners of the Glass Lottery will be 
drawn in the traditional way. The Chairman sends 
New Year wishes to the museum and all Friends of 
the Museum.

Page 3 The laboratory glassblower 
 and his studio
Jens C. Kondrup is employed at the Department 
of Chemistry at Aarhus University as a laboratory 
glassblower. It takes a creative and versatile crafts-
man to make the complex glass apparatus for ex-
periments and trials with liquids and gases. He uses 
an advanced Bunsen burner to work glass rods and 
tubes, and semi-fi nished components such as tubes 
with precision screw-threads. He works with both 
‘soft’ glass and ‘hard’ borosilicate glass, which has 
a higher melting point than soft glass. Jens Kondrup 
trained in Copenhagen with Struers, then leading 
suppliers of technical glass, and came to Aarhus 
in 1987. The same lamp-glass technique is used 
for art glass, including Christmas decorations from 
Lauscha. Jens Kondrup contacted Micha Karlslund 

and Steffen Dam, who told him that the technique 
is also recognised on Murano. He went to Pilchuck 
to learn more from teachers based on Murano, and 
later trained on Murano itself, with Lucio Bubacco 
among others. His current art work includes light, 
using LED and halogen, as well as pieces without 
built-in light sources.

Page 6 Bus tour to the Kingdom of Glass 
 1–3 June
The Glass Kingdom in the forests of Småland in-
cludes both small workshops and large glassworks, 
and this tour focuses on the best artistic quality. The 
group will also visit exhibitions, the Swedish Glass 
Museum and Växsjö Cathedral.
Friday 1 June The group will visit Jan-Erik Ritzman 
and Sven-Åke Carlsson at Transjö. After another 
glass visit, the group will stay at the Kosta Boda Art 
Hotel or the Elite Stadshotel in Växjö.
Saturday 2 June Micke Johansson’s workshop and 
a demonstration of the double Ariel technique, fol-
lowed by a visit to the Glass Factory on the site of 
the Boda glassworks, led by Maja Heuer. There 
are workshops for visiting artists, exhibitions and 
experimental design projects in collaboration with 
Swedish industry. After lunch the group will visit 
Skrufs Glassworks, with household glass designed 
by young designers, and Åsa Jungnelius, who makes 
modern glass sculptures. The group will stop for 
refreshments at the Kosta Boda Art Hotel and see 
the decorations by Bertil Vallien and Ulrica Hyd-
mann Vallien. Sunday 3 June Visit to the Swedish 
Glass Museum. The director, Gunnel Holmér. will 
introduce the museum’s fi ne collections of Swedish 
glass and an exhibition about Erika Lagerbielke. Af-
ter lunch the group will see decorations by Swedish 
artists in Växsjö Cathedral. The bus is expected to 
return to Høje Taastrup at about 6 pm. Please regis-
ter by mail to Hanne Werner: hannewerner@grubb.
dk not later than 30 March.

Page 8 Magazines about glass
General magazines about art, craftsmanship and 
design include comparatively little about glass, but 
there are magazines dedicated to glass and ceram-
ics. The Internet is also a good source of knowledge. 
Jan Kock introduces three German magazines, two 
of them with parallel texts in English. 
Neues Glas/New Glass, 80 pages, 4 issues a year, 
is edited by Uta Klotz. It covers the modern glass 
world on all continents, and over time gives a multi-
faceted picture of what is going on in different coun-
tries, with articles about artists, reviews of exhibi-
tions, and relevant advertising. It is diffi cult to make 
ends meet, and publication stopped briefl y, but has 
been resumed thanks to the dynamic editor.
Glashaus/Glasshouse, 36 pages, 4 issues a year, is 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2018

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

FREDAG 19. JANUAR KL. 17
Fernisering: Mapping Denmark III – Pernille 
Bülow. 
Uddeling af Finn Lynggaards Fonds legat.

LØRDAG 20. JANUAR KL. 11
Artist Talk med Pernille Bülow.

ONSDAG 31. JANUAR KL 19.30
Ord om onsdagen. 
Forfattermøde med Merete Pryds Helle
Billetpris: Kr. 100. Billetter bestilles på 
www.syddjursbibliotek.dk

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. 

LØRDAG 24. FEBRUAR KL. 13
Generalforsamling i Glasmuseets Venner.

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

LØRDAG 3. MARTS KL 14
Djurslands Stemmer – Mols-Helgenæs 
Ungdomskor.

AKTIVITETER

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

ONSDAG 14. MARTS KL 19.30
Ord om onsdagen. 
Forfattermøde med Svend Åge Madsen
Billetpris: kr. 100. Billetter bestilles på 
www.syddjursbibliotek.dk

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

1. - 3. JUNI
Glasmuseets Venner arrangerer bustur 
til Glasriket.

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 
Glasværk.

MAPPING DENMARK III:
PERNILLE BÜLOW
20. januar - 8. april 2018 
En præsentation af Pernille Bülows unika 
og design.

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

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

9. januar - februar ............. tirs-søn kl. 11-16*
Marts - april .................... alle dage kl. 11-17
*Åbent alle dage i uge 7 og 8

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


