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dyrke interessen for glaskunst – ikke ale-
ne om Glasmuseet i Ebeltoft - men om 
glaskunstnere og glasmiljøer generelt.

Så spørgsmål og svarene på:
  ”Er Glasmuseet i Ebeltoft ikke bare en  
 lokal aktivitet?”
  ”Hvad kan man bruge en venne-
 forening omkring glaskunst til?”
   ”Hvorfor interesserer I jer for 
 glaskunst udover Glasmuseet?”
  ”Hvordan kan man støtte glasmiljøer 
 i Danmark? ”
 ”Er Glasmuseet Ebeltoft ikke et 
 nationalt klenodie?”
gav rigtig mange nye medlemmer af vo-
res forening.

Ja, Glasmuseet er i centrum for moderne 
glaskunst i Danmark, men interessen for 
og understøtning af glasmiljøer og glas-
kunstnere er en naturlig del af GMV’s 
aktiviteter. Så vi fortsætter vores hver-
vekampagne i den kommende tid, så 
bestyrelsens mål om 200 nye medlem-
mer inden for de næste 2 år kan virkelig-
gøres. Ikke for at vi for enhver pris skal 
være store, men fordi vi dermed kan få 
styrke til at være mere aktive
- for at støtte Glasmuseet Ebeltoft 
-  for at medvirke til at udbrede 
 interessen for moderne glaskunst
-  for at kunne udvikle nye 
 medlemstilbud.

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER 
AF GLASMUSEETS VENNER.

”Molichs bådværft danner ramme om 
en stor glasudstilling i Hundested” stod 
der i Frederiksborg Amtsavis og avisen 
Nordkysten og på Fjord-TV og….
Omkring 50 danske glaskunstnere viste, 
hvad der rører sig af tendenser og nye 
teknikker på den danske glaskunstscene 
anno 2010. Udstillingen foregik i utradi-
tionelle rammer i en skibsbyggerhal på 
havnen i Hundested. Denne placering 
blev en fantastisk ramme og kontrast 
mellem det rå og lidt barske miljø og det 
sarte og fi ne glas, der klædte hinanden 
og understregede udstillingens tema 
”AQUA”.

Der kom 5000 besøgende i de 20 dage 
udstillingen varede!!!

Og vi - Glasmuseets Venner var med - 
som ”kustoder” for at passe på udstillin-
gen og vise frem - men også for at bruge 
muligheden til at hverve nye medlem-
mer til GMV.
Og tilstrømningen var et godt bevis på, 
at interessen for moderne glaskunst er 
stor. Vel var der de lokale fi skere og båd-
byggere, der skulle se, hvad Molichs nu 
blev brugt til, men næsten 5000 gæster! 
De kom fra hele Sjælland, fra Tyskland 
og sågar fra Amerika og Japan.

Udover en god snak om glas og kunst så 
blev det også en ”eyeopener” for mange 
glasinteresserede, der ikke vidste, at der 
var en venneforening, der formidlede 
information, viden og muligheder for at 
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Nye medlemmer - 
Velkommen i GMV

GLASVENNE-WEEKEND 
& JUBILÆUM
Et noget forsinket jubilæumsarrange-
ment og glasvenne-weekend (svært ord!) 
blev gennemført i weekenden den 8.- 9. 
oktober.

Omkring 60 venner deltog i den festlige 
fernisering af museets nye udstilling ”Fra 
Hebsgaards Skattekiste”, en formidabel 
fl ot udstilling der udover de impone-
rende store værker jo også illustrerer det 
helt unikke samspil mellem en kunstners 
ide og form og en håndværkers teknik 
og metode. 

Lørdag formiddag blev en efter-fernise-
ring, hvor medlemmerne fi k mulighed 
for en grundig gennemgang af udstil-
lingen og en inspirerende snak med en 
række af kunstnerne. Eftermiddagen var 
et besøg i glaskunstneren Steffen Dams 
”skattekiste”. Og det var ikke mindre in-
spirerende at høre Steffen – på sin lidt 
underfundige måde – fortælle om sine 
ideer, specielle teknikker med egne far-
vefremstillinger og oplevelser med præ-
sentation af værker i USA.
Aftenen blev helliget en fi n, forsinket ju-
bilæumsmiddag på ”Mellem Jyder”.

Og så ikke mere jubilæumssnak om-
kring venneforeningen. Næste år er det 
Glasmuseet Ebeltoft der har jubilæum 

– og det er ganske vist 
– men herom i næste 
nummer af ”Glaspo-
sten”.

Stor glashilsen
Mogens Kaalbye



Forside: „Strengefugl“ af Søren Larsen, 1988 
fra Den Permanente Samling
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Tekst: Dagmar Brendstrup

Festen begynder 11. januar 2011

I 2011 fejrer Glasmuseet Ebeltoft 
25 års jubilæum – en begivenhed, 
der markeres med en række spæn-
dende aktiviteter i løbet af året.

Kom og vær med til at skyde festen i 
gang tirsdag den 11. januar med åb-
ningen af museets nye formidlings- 
og oplevelsesrum: Glasunivers.

Følg åbningen på storskærm på 
pladsen foran Glasmuseet Ebeltoft 
fra kl. 17. Føtex serverer gratis kaffe 
og kakao.

Efter den officielle åbning er der 
gratis adgang til Glasmuseets udstil-
linger og fra ca. kl. 18 er der åbent 
for publikum til Glasunivers og det 
digitale sanserum. 

Åbent hus på Glasmuseet Ebeltoft

Aftenens program
Kl. 17.00:  
 Åbning af Glasunivers    
 v/ videnskabsminister    
 Charlotte Sahl Madsen. 
 Øvrige talere: Formand   
 for Plan, Udvikling og Kultur,   
 Jesper Mathiesen, og direktør
  for Glasmuseet Ebeltoft,   
 Dagmar Brendstrup.
Fra kl. 18.00:  
 Demonstration af de digitale   
 elementer i Glasunivers v/ Yoke
Kl. 21.00:  
 Glasmuseet lukker.

Vi glæder os til at feste sammen 
med jer!

Læs mere på www.glasmuseet.dk
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Tekst: Dagmar Brendstrup

Hjertet er samlingen

Skiftende udstillinger, aktiviteter,
arbejdende værksted, café og butik 
er med til at gøre Glasmuseet 
Ebeltoft til et levende og aktivt sted.
Men krumtappen eller hjertet er 
Den permanente samling.

Samlingen er takket være dona-
tioner og udlån fra kunstnere og 
kunsthåndværkere vokset støt og 
roligt, og i 2011 kan museet fejre sit 
officielle 25-års jubilæum. Det hele 
begyndte dog nogle år tidligere på 
et glassymposium i Wien, hvor Finn 

Lynggaard holdt et meget engageret 
indlæg om, at der skulle skabes et 
internationalt glasmuseum med, af 
og for kunstnere, hvor den enkelte 
kunstner selv valgte det værk, han/
hun ønskede at være repræsenteret 
med. Der var opbakning til forslaget 
også om, at kunstnerne skulle done-
re eller udlåne værker til museet.

Når det så skulle være Ebeltoft, skyl-
des det ene og alene, at her boede 
Finn Lynggaard. At det hele lykkedes 
skyldes også aktive erhvervsfolk som 
Erling Rasmussen og Bent Fredberg, 
der fik overbevist Ebeltoft byråd 
om, at det var en bæredygtig idé. 
Det var så heldigt, at den tidligere 
Told- og amtsstue på Strandvejen 8 
stod tom, så her rykkede man ind i 
1984. De første år delte Glasmuseet 
i øvrigt bygningen med Fregatten 
Jyllands administration.

Selv om alt omkring fondsbestyrelse 
mv. først var på plads i 1985, lyk-
kedes det Venneforeningen med 
Finn og mange frivillige hjælpere 
at få en mindre udstilling på plads 
det første år. Siden er samlingen 
vokset til 1.500 værker, skabt af 
700 kunstnere fra 48 lande. Der er 

Alena Matejkoivá, Stone Goblets, 1995
Fra oven:
· Stephen Gillies & Kate Jones, 
 Ubiquitous Bowl, 2001.

· Eric Pipien, Voertuig, 1996.

· Dale Chihuly, Cobalt Blue Macchia 
 with Black Lip Wrap, 1983.

· Et udvalg fra den permanente udstillet på   
 Nøstetangen Museum, Hokksund, Norge.
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en perlerække af små og større vær-
ker og installationer i samlingen. 
Samlingen er hele tiden levende 
og udvikler sig både fordi de kunst-
nere, der er med i samlingen, sup-
plerer eller udskifter, hvad de er 
repræsenteret med og også fordi 
nye kommer til.
Museets Kunstneriske Råd * vurde-
rer to gange årligt ansøgninger fra 
kunstnere, der ønsker at komme 
med i Den permanente samling.

Bedre adgang
Den permanente samling har i åre-
nes løb været udstillet i mange 

forskellige temaer og iscenesat af 
forskellige eksterne kunstnere som 
eks. Per Arnoldi og Nanna Ditzel. 
Ligesom et udvalg fra samlingen har 
været udstillet udenfor huset bl.a. i 
Musikhuset, Gjethuset, Kastrupgård 
og Nøstetangen Museum i Norge. I 
dette år er vi i gang med at nyregi-
strere samlingen både i databasen 
og rent fysisk i den nyrenoverede 
kælder. Det er et kæmpeprojekt, 
som udstillingskoordinator Sandra 
Blach har ansvaret for.

Vi forventer at have dette arbejde 
færdigt, så vi kan gøre databasen til-
gængelig for alle på museets hjem-
meside i løbet af 2011, hvor vi også 
vil lade den indgå i en fælles euro-
pæisk database. På samme måde vil 
vi også i forskellige sammenhænge 
invitere museets gæster med på gui-
dede ture i magasinerne.

Koichi Matsufuji, Baby with a silver folded 
paper crane, 2006

* Kunstnerisk Råds medlemmer: Finn 
Lynggaard, Susanne Jøker Johnsen, Micha 
Karlslund, Lene Bødker, Mia Lerssi, Lars 
Dybdahl, Dagmar Brendstrup og Sandra 
Blach.

Yan Zoritchak, 
Espace, 1994

Masayuki Kanda, 
Spiral, 2005

Colin Reid, 
Uden titel, 1986

Jan-Willem van Zijst, 
Westernwind, 1991
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Tænk at vågne i en verden af vel-
designet glas i alverdens farver og 
former. I Sveriges absolutte centrum 
for såvel kunstglas som det kunstin-
dustrielt fremstillede glas er noget 
sådan nu muligt. Indtrykket er så 
voldsomt, at man næsten som Jeppe 

Tekst: Jan Kock · Foto: Kosta-Boda Art Hotel

Skov - glas og nu glashotel

i baronens seng må knibe sig selv for 
at være sikker på, at det er sandt.

Det er glasværket Kosta-Boda, som 
nu blandt mange andre tiltag, har 
opført et unikt hotel med godt hund-
rede værelser i kanten af det gamle 

bruksmiljø på Kosta midt i Smålands 
skove. Stedet kaldes et Art Hotel, 
hvilket skal tages helt bogstaveligt. 
Der er glas overalt formgivet af syv 
af glasværkets bedste formgivere. 
Bertil Vallien er mand for hotel-
lobbyens meget store lysekrone, i 
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form af en stor åben kurv i metal 
fyldt med 600 mundblæste glas-
dråber. Åse Jungelius flammende 
røde glasinstallation finder man ved 
indgangen til spa-området og den 
signalerer sanselige behandlinger og 
velvære. Ludvig Löfgren har stået 
for stedets lounge, hvor tradtitionel 
vanitaskultur mødes med nutidens 
rockkultur. 
Anna Ehrner har med grønt og gult 
glas i mange nuancer fremtryllet en 
anden lysekrone, som er et stykke 
natur i glas. Ulrica Hydman-Valliens 
markante relieffer og fantasifigurer 
ses adskillige steder. Göran Wärff er 
idemanden bag den farveglade him-
melstige, som står udendørs. Endelig 
har Kjell Engman været på spil flere 
steder. Således finder man hans fisk 
i poolområdet , hvor hans blå farver 
også dominerer på vægge, i bassinet 
og i taget. Selv nede i bassinet findes 

hans værker som den største selvføl-
gelighed. Også den store glasbar har 
Engman stået for. Fantasien har fået 
frit løb i den lange, buede bar og de 
markante barstole alt gjort kobolt-
blåglas. Drinksene er også specielt 
komponerede til stedet og serveres i 

særligt designede glas. Det kan man 
da kalde ”blå time”. 
Hotellet er en totaloplevelse, prøv 
den og husk at alt af glas i hotel-
let er til salg. Mere materiale om 
hotellet kan findes på hjemmesiden: 
www.kostabodaarthotel.se
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Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Glasunivers - moderne 
formidling for alle sanser
Med åbningen af Glasunivers i janu-
ar 2011 får Glasmuseets gæster en 
række nye, spændende muligheder 
for at fordybe sig i glassets fascineren-
de verden. Baggrunden for at etab-
lere Glasunivers er et længe næret 
ønske fra museets side om at føje 
flere lag til formidlingen af moder-
ne glas og samtidig udnytte nogle af 
de mange nye digitale muligheder 
for interaktiv formidling, der er 
kommet til de senere år.

I disse uger færdiggøres det nye 
sanserum, kaldet Glasunivers, på 
2. sal i Glasmuseets ældste del. 
Bygningen gennemgik i 2009/2010 
en omfattende renovering og fik 
i den forbindelse tilføjet kviste, 
elevator og ny trappe. I efteråret 
blev det tidligere loftsrum indret-
tet med elektronik, belysning og 
nye rum, alt sammen med henblik 
på at skabe optimale rammer for 
en helt ny, moderne formidling af 
museets omdrejningspunkt: glas og 
glaskunst. 

En verden af glas
Glasunivers består af to dele - et 
stort, åbent rum med fortællende 
film og et mindre, hulelignende 

rum, hvor man kan gå på opdagelse 
blandt fysiske genstande og lege 
med forskellige interaktive elemen-
ter. I det store rum fortælles glassets 
historie - fra myten om opdagelsen 
af glas i Mesopotamien 2000 år 
f. Kr., opfindelsen af glasmager-
piben, brilleglasset og den fuld-
automatiske glasflaskemaskine - til 
Studioglasbevægelsens opkomst i 
1960’erne, solceller og moderne 
teknologi anno 2010. Filmens histo-
riske tidslinie er udarbejdet i samar-
bejde med glasekspert og lektor ved 
Aarhus Universitet, Jan Kock. 

Også glassets sanselige aspekter 
f.eks. i forbindelse med præsenta-
tion og indtagelse af mad, glassets 
anvendelse i dagligdagen og glas-
sets videnskabelige aspekter indgår 
i filmen, der breder glasset ud som 
materiale. Disse dele af filmen er 
bl.a. blevet til i samarbejde med res-
taurant Malling & Schmidt, Århus, 
og Roskilde Universitetscenter. 

I det store rum vises også en film om 
kunstneriske teknikker, demonstre-
ret af førende glaskunstnere fra ind- 
og udland, og det er også her muse-
ets permanente samling præsenteres 

Redskaber og varmt glas på glasmagerpiben. Screensh

Forskellige arbejdsskitser til Glasunivers
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på to parallelle skærme med stillbil-
leder af samlingens mere end 1500 
værker. Elementerne i Glasuniver-
sets centrale rum er fleksible og kan 
flyttes, så rummet kan benyttes til 
aftenmøder og konferencer udenfor 
museets åbningstid. 

”Sanserummet”
”Sanserummet” kan sammenlignes 
med et slags Wunderkammer – et 
raritetskabinet med alskens ting af 
glas: Et glasøje, reagensglas, glø-
depærer, drikkeglas, brilleglas og 
meget, meget mere. Imellem de 
mange genstande findes også kalej-
doskopet og de ”talende” glas, som 
fortæller deres historie, når man 
kommer tæt på. Fra en gammel flas-
ke lyder suset fra havet og historien 
om en strandet sømand, der kradser 
sit nødråb ned på et stykke papir, et 
tysk ølkrus beretter om oktoberfest 
med tyrolermusik og skålsange og 
en mælkeflaske leder tanken hen på 
gammeldags landbrug med drøvtyg-
geri og mælkekusken på vejen. 

Den digitale glaspuster
Et af de nyskabende elementer i 
Glasunivers er Den digitale glas-
puster. Ved hjælp af avanceret 
computerteknologi, udviklet særligt 
til Glasmuseet af firmaet, Yoke, 
kan gæsterne få en fornemmelse af, 
hvordan glas kan blæses og formes 
i værkstedet. Computergrafikken 

simulerer meget livagtigt, hvordan 
glasset opfører sig, når det bear-
bejdes ved hjælp af pibe, hænder 
og redskaber, og på den måde kan 
gæsterne skabe deres eget glas-
kunstværk. Det færdige værk bliver 
vist i rummet som en live projek-
tion og kan herefter ses på museets 
hjemmeside og beundres af familie 
og venner, når man kommer hjem. 

Glasunivers føjer sig naturligt til 
Glasmuseet Ebeltofts eksisterende 
aktiviteter som en etage, hvor gæs-
terne får mulighed for at gå på 
opdagelse i glassets verden og bruge 
alle sanser. Her kan både voksne og 
børn lytte, røre, udforske og afprøve 
en række elementer, knyttet til glas-
kunst og glas som materiale. Det er 
således med stor glæde og forvent-
ning, at Glasmuseet fra næste år 
også kan formidle aspekter omkring 
glas, der knytter glas og glaskunsten 
til historien, hverdagen og det omgi-
vende samfund. 

Glasunivers er udarbejdet i samar-
bejde med Hans Thyge & co. De 
interaktive elementer er designet 
af Yoke. Genstandene i ”sanserum-
met” er tilvejebragt med hjælp fra 
en lang række generøse materia-
lesponsorer fra ind- og udland. 

Læs meget mere om Glasunivers på 
www.glasmuseet.dk

eenshot af Den digitale glaspuster.
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Pernille Braun: HUSET 2010

10

I efteråret 2009 begyndte en række 
unge glaskunstnere at skabe et glas-
studie kaldet Luftkraft Glasstudie 
i København, nærmere beteg-
net i Kigurren 6 på Islandsbrygge, 
Amager.
Den officielle åbning af værkstedet 
foregik den 23. januar 2010, hvor 
Kamilla Jeppesen, Jonas Kihlberg, 
Stine Bidstrup, Christian Nørgaard, 
Guro Bergland, Stine Diness og 
Pernille Braun bød velkommen til 
alle interesserede. I løbet af året er 
en ny glaskunstner, Mette Colberg, 
også blevet tilknyttet værkstedet.

Hvis adressen forekommer bekendt, 
kan det skyldes, at der her allerede 
har været glasstudie i en del år. De 
unge kunstnere har således overta-
get en del udstyr og udbygget det 
med udstyr købt i et nedlagt glasstu-
die i Sverige. Luftkraft Glasstudie er 
i øvrigt et åbent glasværksted, hvor 
andre glaskunstnere kan leje sig ind 
på timebasis og bruge faciliteterne.

Baggrunden for Luftkraft
De 8 glaskunstnere, som i dag er til-
knyttet Luftkraft Glasstudie, har alle 

Tekst: Thomas Skousen og Christian Nørgaard 

Luftkraft Glasstudie
Et værkstedsfællesskab 
oprettet af unge glaskunstnere

det til fælles, at de har gået på Glas- 
og Keramikskolen på Bornholm (nu 
kendt som Danmarks Designskole 
Bornholm - Center for glas og kera-
mik). Her har de i en 3-årig periode 
været vænnet til et værkstedsfæl-
lesskab, så de havde et godt funda-
ment for at organisere et værksted 
i eget regi. De deler lokaler, men 

arbejder alle selvstændigt med egne 
virksomheder.
Luftkraft Glasstudiet giver dermed 
alle en mulighed for at stå frit rent 
kunstnerisk, samtidig med at man 
har nogle fagfæller at diskutere 
såvel tekniske glasproblemer som 
kunstneriske overvejelser med. Alle 
arbejder med nye ting og forsø-

Guro Bergland: BLÅ Jonas Kihlberg
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ger sig frem i kunstnerisk line. De 
enkelte kunstnere har således vidt 
forskellige udtryk i de glas de frem-
stiller, som det kan ses af billederne 
af nogle af kunstnernes værker. Den 
unge gruppe er dermed et tydeligt 
billede på den diversitet, der findes 
indenfor glasverdenen i dag.

De har alle et ønske om at arbejde 
med glas i bred forstand. Det kan 
være i form af det funktionelle glas, 
unika, skulpturelt glas eller instal-
lationer. De mener, at de herved 
henvender sig til et bredt publikum.

Glaskunstnerne der startede Luftkraft
Øverst fra venstre: Pernille Braun, 
Christian Nørgaard, Stine Diness, 
Jonas Kihlberg. 
Anden række: Stine Bidstrup, 
Guro Bergland, Kamilla Jeppesen. 
Forrest: Kajsa, som fi k lov at komme 
med mor på værkstedet.

Stine Bidstrup:
Studies in Search of Order and Chaos

Mit arbejde starter med min 
grundlæggende interesse i at skabe 
muligheder for at undersøge, hvordan 
alt vi opfanger og indtager gennem 
synssansen, hænger uløseligt sammen 
med vores krop, som størrelsen med 
hvilken vi afmåler alt omkring os. 
Drivkraften i mit arbejde er ideen om 
glasset som en linse eller membran, 
hvis optiske egenskaber jeg bruger til 
at fokusere, forvrænge, forstørre, refl e-
ktere og transformere, det som opleves 
gennem linsen og selve oplevelsen af 
at sanse i sig selv.

Fortsættes næste side

Værkstedet kan desværre ikke fun-
gere som salgssted, så deres arbej-
der sælges bl.a. gennem gallerier, 
designbutikker, kunsthåndværker-
markeder og via internettet.

Hvilke mål har gruppen?
Gruppen udtaler: ‘Målet er, at vi 
hver især kan etablere os som kunst-
nere og/eller designere. Luftkraft er 
rammen og midlet til at nå dette mål 
for hver af os’.
Selvom Luftkraft Glasstudie således 
giver plads til individuel udfoldelse, 
vil gruppen dog også være åben for 
at udforske en fællesramme ved evt. 
at skabe en fællesudstilling.
Det er en del af ideologien bag 
Luftkraft, at det skal være så billigt 
som muligt at arbejde med glas, 
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Stine Diness: 
Falling Waters

Jeg bruger primært glas som et kun-
stnerisk medie, hvor jeg udforsker 
materialets unikke kvaliteter; først 
og fremmest glassets evne til at 
fange og fastfryse bevægelse. 

Ærlighed, glæde og tilstedeværelse 
er nogle af de essentielle forudsæt-
ninger i min kreative proces. Jeg ud-
forsker også mødet mellem glas og 
andre medier f.eks. glas og video.

Christian Nørgaard: 
Association II

Jeg anser glasset for et materiale, 
der giver både overraskelser og ud-
fordringer. Det er spændende at se 
hvordan jeg kan udfordre materialet 
og sammensætte det med andre 
materialer. Mange af mine værker 
ligger på grænsen mellem det gen-
kendelige og fremmede.

Stine Bidstrup og Guro Bergland ved ovnen

noget der gælder både Luftkrafts 
egne folk, men i særdeleshed også 
lejere udefra. Glas er i forvejen et 
meget omkostningstungt materiale, 
så derfor søger gruppen i fællesskab 
at bakke op om en unik værksteds-
model, der gør det muligt at løfte 
i flok og skabe en fordelagtig øko-
nomisk rentabel situation for alle, 
der kæmper for at udleve deres 
glaspassion.

Værkstedets omfang
Værkstedet omfatter 2 glasovne, 
2 afspændingsovne og en ind-

varmningsovn. Endvidere er der et 
omfangsrigt sliberi, et formværk-
sted, en støbeovn, udstyr til savning 
og sandblæsning m.v. Der er med 
andre ord mulighed for at arbejde 
med alle former for glasfremstilling 
samt efterbehandling. Luftkraft til-
byder som sagt også faciliteterne til 
kunstnere udenfor gruppen.
Gruppen er meget åben for besøg 
og alle er velkomne til at kontakte 
Luftkraft Glasstudie og aftale en tid. 

For yderligere information se: 
www.luftkraftglasstudie.dk.

Mette Colberg: Compact growing Systems 
2010

Kamilla Jeppsen
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Glashytten er dejlig lun i vinterkulden og 
altid et besøg værd.

På Glasmuseet Ebeltoft marke-
res julemåneden i år med et helt 
specielt juletræ, der skal hænge 
omvendt ned fra loftet. Det pyntes 
1. december af udstillingsaktuelle 
Per Steen Hebsgaard med engle, 
skabt af kunstner og professor Bjørn 
Nørgaard. Og når december begyn-
der er det tid til at finde de drillesyge 
nisser, der gemmer sig rundt om i 
udstillingerne. De skal tælles hver 
og én, hvis man vil gøre sig håb om 
at vinde præmien, som udtrækkes 
inden jul. 

Tekst: Pia Strandbygaard Bittner

Kreativ jul på Glasmuseet

Søndag den 5. december er ”sær-
lig søndag” med rundvisning for 
alle, der har lyst til at høre nogle 
af de mange spændende historier, 
der knytter sig til udstillingerne. Og 
der er masser at fortælle om f.eks. 
Tróndur Paturssons Kosmiske rum, 
Peter Brandes’ smukke kirkeud-
smykninger og de enestående vær-
ker fra Den permanente samling, 
som vises i museets ældste fløj. 

De to første lørdage i december 
er der ekstra grund til at besøge 
Glashytten, hvis man vil glæde 
familien med en personlig julegave. 
Da kan man nemlig lave en glas-
støbning efter eget valg, men husk at 
den skal køle af og først kan hentes 
dagen efter. Museets støbearrange-
menter er meget populære, så der 
kan forekomme ventetid. 

Lørdag den 18. december er der 
også mulighed for at lave en krea-
tiv julegave af glas. Her inviteres 
børnene indenfor i julegaveværkste-
det, hvor de kan dekorere skønne 
engle eller hjerter med glasmaling 
sammen med museets børneguider. 
Kunstværket kan tages med hjem 
med det samme. 
Og én, to, tre – så er det jul. 

Glasmuseet er åbent tirsdag – søn-
dag kl. 10-16. Der er lukket den 
24., 25. og 31. december samt 1. 
januar 2011. 

Læs mere på www.glasmuseet.dk

Gå på nissejagt i december. Sidste år havde 
nissefar og nissemor gemt sig i den lune 
glashytte. Hvor mon de og deres nissebørn 
gemmer sig i år?

I museets arbejdende værksted kan man 
støbe en helt særlig julegave i løbet af 
december. 
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part of the museum was remodelled, with the 
addition of a lift and dormer windows to make 
new exhibition space in the former attic. Here 
the museum will take advantage of the latest 
interactive technology to inform and commu-
nicate about glass and glass art. Films will be 
shown in the larger room, for instance about 
the myths and history of glass, going back to 
its discovery in 2000 B.C. and the invention 
of the glassblowing pipe, to modern industrial 
glass. Other films will cover glass in everyday 
life and the science behind glass production, 
or artistic techniques demonstrated by leading 
artists. It will also be possible to see pictures of 
the permanent collection, or use the room for 
meetings. The “cave” will be like a curiosity 
cabinet of glass, from a glass eye to a kaleido-
scope, and ‘talking’ glasses that will tell their 
stories. Another feature of the Glasunivers is 
the digital glassblower. By means of computer 
technology it allows visitors to follow the crea-
tion of their own virtual glass art and show it on 
the museum’s website.

Pages 10  Young artists in a joint workshop
Eight former students of what is now the Danish 
Design School, Bornholm have taken over a 
glass studio on Amager, near Copenhagen, 
where they will share the costs and the facili-
ties, to make working with glass more easily 
affordable. While they can discuss technical 
problems or artistic considerations as col-
leagues, and may arrange joint exhibitions, 
they all work individually and aim to establish 
themselves as highly individual designers or 
artists, as can be seen from the pictures. The 
workshop is not suitable as a sales outlet, so 
their work is sold through galleries, craft mar-
kets and on the Internet.
They are also willing to rent out the studio 
facilities to others. 

Page 13  Christmas activities
There will be a range of activities Christmas 
activities at the Glasmuseum: at the end 
of November Studio Strange will open the 
Christmas sale in the glass studio, and there will 
be a Gospel concert led by Jonas Diemer. In 
December the Christmas tree will be decorated 
with Bjørn Nørgaard’s angels, while children 
can look for mischievous elves hidden in the 
museum and the guides will tell the stories 
behind the work shown in the exhibitions. 
Visitors can try casting glass in the studio, 
and the children’s guides will help children to 
decorate glass hearts and angels to take home 
as Christmas presents. 

Page 2 Leader
The Chairman writes about the AQUA 
exhibition at Molich’s boat-building hall in 
Hundested, at which 50 Danish artists showed 
the trends on the Danish glass scene in 2010. 
The untraditional venue was a fine setting for 
the glass, and the exhibition drew 5000 visitors 
in 20 days! The Friends of the Glasmuseum 
were there as custodians and guides, and the 
exhibition was an eye-opener for many, as well 
as an opportunity to recruit new members. 
They were interested in questions like whether 
the Glasmuseet in Ebeltoft was a local activity 
or a national asset, why the interest for glass art 
extended beyond the museum, how a Friends’ 
Association could be useful, and how to sup-
port glass milieus in Denmark. 
The campaign for new members will continue, 
and the Chairman extends a welcome to mem-
bers who have recently joined.
He also notes that a late jubilee arrangement 
was held on 8-9 October, and that about 60 
members took part at the festive opening of 
the exhibition “From Per Hebsgaard’s Treasure 
Chest”. This gave a fine insight into the interac-
tion between the artist’s idea and the crafts-
man’s techniques. After the opening, Friends 
visited Steffen Dam’s “treasure chest”, and 
heard his subtly humorous account of his ideas 
and techniques, work with his own colours and 
experience in the USA.
The Chairman looks forward to next year, when 
the Glasmuseum itself celebrates its jubilee.

Page 3 Glasunivers
Festivities begin on 11 January with the 
opening of the museum’s new Glasunivers 
by the Minister for Science, Technology and 
Innovation, Charlotte Sahl Madsen. The events 
will be shown on a big screen in front of the 
museum, and after the official opening the 
Museum will be open free of charge, with a 
demonstration of the Glasunivers and digital 
hands-on room. The other speakers will be 
Jesper Mathiesen, Chairman of the Municipal 
Committee for Planning, Development and 
Culture, and Dagmar Brendstrup, Director of 
the Glasmuseum.

Page 4 The permanent collection
While the special exhibitions, activities, work-

shop and café add to the life of the Museum, 
the permanent collection is at its heart. From 
the day when Finn Lynggaard spoke at a sym-
posium in Vienna and put forward the idea of 
“the artists’ museum”, artists have supported 
it by donating or lending their works. Ebeltoft 
was chosen simply because Finn Lynggaard 
lived there. The idea was backed by business-
men like Erling Rasmussen and Bent Fredberg, 
who convinced the local council it was viable, 
so the building was made available, and was 
taken over in 1984. Finn Lynggaard and a group 
of volunteers put on a small exhibition the first 
year. The collection grew from these begin-
nings, and now consists of 1500 works by 700 
artists coming from 48 countries. It develops, 
because the artists it represents replace their 
works or add new ones, and twice a year, the 
museum’s Artistic Committee assesses applica-
tions from artists who wish to contribute to the 
permanent collection.

The collection has been exhibited under many 
different themes, and selections from it have 
been shown elsewhere, at the Concert Hall in 
Aarhus and museums in Denmark and Norway. 
This year the collection will be re-registered 
and later made electronically accessible on 
the museum website and in a joint European 
database. It will also become more accessible 
physically, through occasional guided tours in 
the newly refurbished basement in Ebeltoft.

Pages 6     Kosta-Boda Art Hotel in the forest
The Kosta Boda Art Hotel opened in January 
2010, and the name should be taken literally. 
In the forests, close to the famous glassworks 
at the centre of Swedish industrial and art 
glass, the hotel is simply filled with art work 
such as Bertil Vallien’s chandelier in the foyer 
and an installation by Åse Jungelius by the 
entrance to the spa. Ludvig Löfgren, Anna 
Ehrner, Ulrica Hydmann-Vallien, Göran Warff 
and Kjell Engman have also contributed. It is a 
total experience, from glass in the bedrooms to 
glass fish in the pool and wavy decorations in 
the bar, where even the drinks and glasses are 
specially designed. Naturally, there is glass for 
sale. More information from the hotel website, 
www.kosta.bodaarthotel.se .

Pages 8 A glass universe 
 for all the senses
The Glasunivers, to be opened in January 2011, 
will provide some exciting new ways for the 
museum’s visitors to immerse themselves in 
the world of glass. In 2009-2010 the older 

Text by Christine Andersen 

English Summary
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ONSDAG 16. MARTS 
Randi Gaustad, førstekonservator, Oslo, 
Norge: Graverte glass i Danmark-Norge på 
1700-tallet. Folkeuniversitetet i København.
 
ONSDAG 23. MARTS 
Jørgen Schou Christensen, museumsin-
spektør, København: Frankrig i centrum 
- glaskunst fra 1800-tallets slutning.
Folkeuniversitetet i København.
 
ONSDAG 30. MARTS 
Gunnel Holmér, 1. antikvarie, Växjö, 
Sverige: Konstnären, hantverkaren och det 
svenska glaset under 1900-talets första 
hälft. Folkeuniversitetet i København.
 
ONSDAG 6. APRIL
Jan Kock, lektor, Aarhus: Avantgarde i tysk 
glaskunst fra omkring 1900 til 2. verdens-
krig. Folkeuniversitetet i København.
  
ONSDAG 13. APRIL
Torben Sode, Konservator, København: 
Fascinerende glasteknikker bugt gennem år-
hundreder. Folkeuniversitetet i København.
 
29. APRIL - 2. MAJ GLASTUR I SPANIEN
GMV arrangerer glas- og kunsttur til 
Madrid. Turen er en forlænget weekend, 
29. april - 2. maj og vil omfatte besøg i 
Spaniens fineste glas- og kunstmuseer. Læs 
mere i Glasposten nr. 1 2011.
Den planlagte glastur til Venedig 
i 2011 er udsat til primo 2012.

*Gratis efter betalt entré til museet

Hvis ikke andet er anført foregår arrange-
mentet på Glasmuseet.

GLASCAFÉEN
I januar er caféen lukket. 

* Nov, dec, feb, marts ......alle dage kl. 11-16
* April, maj, juni .............. alle dage kl. 11-17
   Juli .............................. alle dage kl. 10-22
* Aug, sep, okt ...............  alle dage kl. 11-17
* = aftenåbent ved bordbestilling

Brunch hver lørdag og søndag kl. 10-12.
(Husk at bestille bord.)

Glascaféen holder gerne åbent udenfor normal 
åbningstid efter ønske - ring og hør nærmere 
hos Karen Kjærgaard på telefon 86 34 12 04

ONSDAG 1. DECEMBER
Juletræet pyntes af Per Steen Hebsgaard*

LØRDAG 4. + 11. DEC. kl. 10-13 + 14-16
Støbning i Glashytten.
Kr. 75 + entré

SØNDAG 5. DECEMBER kl. 14
”Særlig søndag” med rundvisning 
i udstillingerne*

LØRDAG 18. DECEMBER kl. 14-16
Julegaveværksted*

1.-23. DECEMBER kl. 10-16
Nissejagt*

TIRSDAG 11. JANUAR kl. 13 
Finn Lynggaards legatuddeling 

TIRSDAG 11. JANUAR kl. 17
Åbning af Glasunivers

MANDAG 24. JANUAR kl. 15-17
Per Steen Hebsgaards jubilæumsreception

MANDAG 24. JANAUR kl. 19
Per Steen Hebsgaard og Peter Stuhr viser rundt. 
Kr. 100 / medl. af GMV kr. 50

LØRDAG 26. FEBRUAR 
Generalforsamling

ONSDAGE 16/3-13/4 kl. 17.15 - 19.00
Forelæsningsrække: “Facetter af international glas 
og glaskunst”. Glasverdenen er rig. Her har vi valgt 
at se nærmere på en række højdepunkter, se titler 
og forelæsere nedenfor. Afholdes i København, se 
mere i næste Glasposten. Arrangør: Folkeuniversite-
tet i København i samarbejde med GMV.

AKTIVITETER

FRA HEBSGAARDS SKATTEKISTE
Værker af Tróndur Patursson, Peter Brandes, 
Erik A. Frandsen, Vignir Johannsson, Lars Ravn, 
Peter Stuhr, A-kassen m.fl. i samarbejde med 
glarmester Per Steen Hebsgaard.
8. oktober 2010 - 1. maj 2011

VEJEN FREM
Værker fra Den permanente samling, 
fremstillet af museets Advisory Council.
9. september 2010 - 13. marts 2011

UDSTILLINGER

Januar - marts ........ (mandag lukket) kl. 10-16
April - juni ....................... alle dage kl. 10-17 
Juli - august ....................  alle dage kl. 10-18
September - oktober .......  alle dage kl. 10-17
Nov. - december .... (mandag lukket) kl. 10-16

*Museet er åbent alle dage i vinterferien 
(uge 7 og 8) - også mandag.

ÅBNINGSTIDER

OBS


