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Med sin VISION 2012 satte Glasmu-
seets Venner nye standarder og mål for 
sine opgaver. En række af disse tiltag er 
nu nået, og bestyrelsen har derfor satset 
på nye aktiviteter. Tre af disse nye mål, 
der vil se dagens lys i det kommende år 
– venneforeningens jubilæumsår – skal 
kort beskrives her.

Partnerskaber
Det har været nævnt tidligere, men nu 
er det en realitet. Venneforeningen har 
igangsat partnerskabsaftaler med en 
række gallerier, museer, glaskunstnere 
og specielt andre venneforeninger i 
ind- og udland med henblik på at skabe 
gode relationer, udveksle nyheder, skabe 
grundlag for besøg og ”markedsføring” 
af partnerne gensidigt.
Der er indtil nu tegnet 5 sådanne part-
nerskaber ud af i første omgang 15 
mulige, og medlemmerne skulle frem-
over kunne opleve informationer og be-
søgsmuligheder i større omfang. 

Disse muligheder vil give stof til kom-
mende glasposter, ligesom der kon-
stant vil være link på venneforeningens 
hjemmeside til disse partnere. En udløber 
af vores initiativ har endvidere medført, 
at der med spanske og hollandske glas-
venner som trækkraft er ved at opstå en 
europæisk forening af glasvenner. Hvad 
dette udspil kan give af muligheder, skal 
fremtiden vise.

Medlemsglas
Måske ikke den rette betegnelse, men 
en nyskabelse i foreningens liv vil være, 
at medlemmerne hvert eller hvert andet 
år får mulighed for at erhverve et unikt 

2

Mod nye aktiviteter
kunstværk i glas. Ideen er at indbyde 
unge, danske glaskunstnere til at frem-
stille et værk, der herefter bedømmes. 
Den vindende kunstner får til opgave at 
fremstille f.eks. 40 værker, der præsen-
teres i ”Glasposten”, og tilbydes medlem-
merne efter ”først til mølle-princippet”.

Ideen skal bl.a. være, at kunne tilbyde 
medlemmerne et unikt glasværk til en 
rimelig pris, men samtidig understøtte en 
ung glas-iværksætter med promovering 
og omsætning. I begyndelsen af det nye 
år vil ideen blive lanceret i Glasposten.

Glastur til USA
For 2 år siden præsenterede vi i VISION 
2012 det mål omkring de årlige store 
glasture, at i 2012 ville vi satse på at 
sende det første hold glasvenner på stu-
dietur til USA.

Den ”spådom” bliver nu gjort til skamme, 
idet Jan Koch allerede til foråret 2010 
kan indbyde til den første USA-tur. Det 
righoldige program og de store ople-
velser på denne 10-dagestur til ”glasriget” 
over there er præsenteret i dette nummer 
af glasposten. Og hold så i øvrigt godt øje 
med udfl ugter og arrangementer for glas-
folk både øst og vest for Storebælt!

Og så venter vi jo kun på, at Glasmuseet 
i Ebeltoft ved årsskiftet skal smide sin 

midlertidige ham og 
opstå som fugl Phø-
nix – så fl ot som al-
drig før!

Med vinterlig hilsen
Mogens Kaalbye

Forside: Finn Lynggaard og Susanne Jøker 
Johnsen arbejder i Glashytten.
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Tekst: Mogens Kaalbye

På hat 
med Finn
Jeg er en stor beundrer af iværksæt-
tere. Folk, der tør satse på en idé, 
kan formidle budskabet og få andre 
involveret, og som er vedholdende 
nok til at få gennemført ideen og 
ind imellem gå mod strømmen. Om 
det er forretning, håndværk, forsk-
ning eller kunst er underordnet, men 
evnen og viljen til at satse på sin ide 
og skabe noget nyt og sommetider 
overraskende, er vel det unikke. 
Uden iværksættere ville vi være 
fattigere både materielt og oplevel-
sesmæssigt.
For godt 25 år siden var der en – den-
gang noget yngre kunsthåndværker 
- som havde slået sig ned i Ebeltoft 
med sin keramik og glaskunst – 
moderne glas forstås. Om det var 
fem flyttekasser med glaskunst, der 
fyldte for meget, eller det var ideen 
om at præsentere det ypperste i 
international glaskunst, der var bag-
grunden, kan så være underordnet. 
Ideen var født – der skulle etableres 
et museum for moderne interna-
tional glaskunst i Ebeltoft.
Ebeltoft som Danmarks glasby skulle 
realiseres! Og ideen skulle sælges 
– til mere end 200 internationale 
glaskunstnere, som skulle donere 
værker til et kommende museum og 

til lokale kræfter, der kunne inspi-
reres af ideen, til at omsætte denne 
til plads og rum. Dermed fødtes 
foreningen ”Glasmuseets Venner”, 
der skulle understøtte ideen både 
idémæssigt, praktisk og økonomisk.

Ihærdigheden var stor hos iværksæt-
teren, når Finn drog til staden og 
anmodede Dronningen om at blive 
protektor for det storslåede projekt, 
var svaret ”Kære hr. Lynggaard, jeg 
kan ikke være protektor for noget, 
der kun er i Deres hoved, men jeg 
vil gerne være medlem af venne-
foreningen”. Sådan blev det, indtil 
Dronningen så, at ”tankespindet” 
blev realiseret til en kulturel perle i 
Ebeltoft – og majestæten er da stadig 
medlem af venneforeningen. 
Med udbygninger og ombygninger, 
med en enestående fast samling af 
internationale og nationale værker i 
glaskunst og med skiftende udstillin-
ger af højeste kvalitet, kan iværksæt-
teren se et glaskunst-museum, som 
de lokale betragter som deres, som 
Danmark betragter som sit, og som i 
det store udland bare er Ebeltoft og 
Finn Lynggaard.
TILLYKKE med de snart 80 år. 
TILLYKKE med 25 års jubilæum for 
ideen. TILLYKKE til en iværksætter.
Vi kipper med både flag og hat!

Da næste nummer af ”Glasposten” først vil ud-
komme meget tæt på generalforsamlingen i ven-
neforeningen 2010, vil denne indkaldelse være 
den vedtægtsbestemte og eneste indkaldelse til 
årets generalforsamling og glaslotteri.

Lørdag den 27. februar 2010 
kl. 13.00 på Sognegården i Ebeltoft

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 2 revisorer og 1 suppleant
· Eventuelt
· Causeri v/Anne Merete Grønlund
· Årets Glaslotteri

Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg
Jan Koch (villig til genvalg)
Jørn Bech (villig til genvalg)
Thomas Skousen (villig til genvalg)
Anna Mary Sieverts (ønsker ikke genvalg)
Og suppleanterne:
Ned Cantrell (villig til genvalg)
Lisbeth Rosdahl (ønsker ikke genvalg)

Causeri
I forbindelse med generalforsamlingen og 
som optakt til glaslotteriet og vennefore-
ningens kommende USA-tur, har foreningen
indbudt Anne Merete Grønlund fra ”Galleri 
Grønlund” til at causere over ”Dansk glas-
kunst i USA – hvad vises hvor, og hvordan 
sælges det”.

Tekst: Mogens Kaalbye

Generalforsamling
2010
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Tekst: Mogens Damgaard Rasmussen

Sjæl af ild

Finn Lynggaard fylder 80 år den 11. 
januar og fejres med særudstilling

Han er kaldt “enfant terrible”, “seri-
øst legebarn”, “charmerende flab”, 
kært barn har masser af navne, 
hvoraf “maler”, “keramiker”, “glas-
kunstner”, “forfatter”, “underviser” 
og “utrættelig entreprenør” er så 
indlysende banale, at de næppe er 
værd at nævne.
Finn Lynggaard lyder han, når der 
kaldes. Og det gør der ikke så 
sjældent. Selv om den 80-årige har 
sat tempoet lidt ned, er aktivite-
ten stadig høj, og Finn Lynggaard 

har svært ved at sige nej, når han 
opfordres til at fortælle om det, han 
brænder for.
Netop denne gloende entusiasme 
er, hvad der holder ham levende 
og så spændende at være i selskab 
med. En blanding af nysgerrighed 
og rastløshed parret med en ukue-
lig tro på, at lykkes det ikke første 
gang, så ligger lykken om det næste 
hjørne. Eller næste igen.
Det var vel også derfor, at Finn 
Lynggaard ikke blev maler i hjem-
byen Skive, men fandt det mere 
spændende at tegne døde fugle, 
og hvad han ellers faldt over i 

naturen. Han blev så god til det, 
at han i 1951 blev optaget på Det 
kgl. Kunstakademi, på malerskolen 
under professor Kræsten Iversen.
Hvor usandsynligt det end lyder, 
kan man åbenbart også blive træt 
af at tegne nøgne damer, for et par 
år senere søgte han - sideløbende - 
ind på akademiets keramiske skole. 
Og fordi Lynggaard et par gange 
fik afvist maleri på Kunstnernes 
Efterårsudstilling, men til gengæld 
fik antaget keramik, første gang i -
56, opfattede han det fornuftigt nok 
som et vink med en vognstang, og 
besluttede sig for keramikken.
    
Lykkeligt valg
Den beslutning er han sandsynligvis 
selv, i hvert fald vi andre og ikke 
mindst keramikken dybt taknem-
lig for. Det er nærmest umuligt 
helt at forstå den betydning, Finn 
Lynggaard har haft for udviklingen 
af dansk keramisk kunst. Som i alle 
andre kunstarter er der i keramikken 
stridende -ismer, som op til i dag 
kan splitte publikum i uforligelige 
fraktioner, hvor f. eks. den, der hyl-
der den perfektionistiske brugskunst 
og som af andre beskyldes for bag-
stræberisk puritanisme.
Bagstræberisk eller puritansk kan 
ingen beskylde Finn Lynggaard for 
at have været på noget tidspunkt 
i sin lange karriere. Han ynder 
at fremstille sig selv som homo 

De 4 årstider



Mogens Damgaard Rasmussen har sam-
men med Ole Kromann Hansen igennem 
det seneste år fulgt Finn Lynggaard. Der 
er premiere på deres portrætfilm i forbin-
delse med udstillingen ”Status 80”. 
Mogens Damgaard Rasmussen og Ole 
Kromann Hansen har de seneste år lavet 
flere små film om museets udstillinger. 
Alle kan ses på YouTube. De har begge i 
flere år arbejdet med video. Ole Kromann 
Hansen er i sit professionelle arbejds-
liv hjertekirurg, mens Mogens Damgaard 
Rasmussen er journalist og har i mange år 
været kunst- og litteraturanmelder.
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ludens, det legende menneske, og 
ingen, der kender hans oeuvre blot 
tilnærmelsesvist, vil kunne undgå at 
bemærke det lystfyldte, det overle-
gent legende, der især i et nærmest 
manisk ti-år i 60’erne og 70’erne 
resulterede i en overdådighed af 
værker, som alle bærer hans tyde-
lige mærke.
Hvem ellers kunne finde på at 
modellere og brænde hænder, nog-
le så vældige, at deres indbydende 
opadvendte håndflader kan favne 
et større barn? Eller kæmpemæssige 
lommeure? Tallerkner med mad? 
Eksotiske bedehuse, meterhøje 
minareter, jakkesæt? Intet under at 

Lynggaard dengang blev betragtet 
som i sin tid dada, tolvtonekompo-
nister og forargelige impressionister. 
Finn Lynggaard var ikke alene om 
at udfordre traditionen, men han 
var den, der gjorde det med størst 
energi og mest åbenlys fornøjelse.

Alligevel var det ikke nok til at 
tilfredsstille hans evigt søgende 
temperament. Da han i 1971, i 
Missisauga i Canada, første gang 
mødte glasset, var han med egne 
ord “en rimelig succesfuld kerami-
ker”, hvad man roligt kan betegne 
som århundredets underdrivelse.

Fortsættes næste side

Status 80

Damer DameGuldsmedebowle 1984 Pletter og striber

2 græskarArkaisk Landskab Finn i aktion i Glashytten
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Gloende møde
Det var da også som gæstelærer i 
keramik, han en aften modstræben-
de lod sig lokke over i det primitive 
glasværksted samme sted. Og selv 
om hans nakke fortsat bærer spor af 
en glødende tråd af glas, der fulgte 
med puntelen ud af ovnen, beskri-
ver han den smertefulde oplevelse 
som kærlighed ved første blik.

Her havde han fundet sit rette mate-
riale, hidsigt, farvestrålende og rast-
løst som han selv. Her fandt han, 
bogstaveligt talt, sin anden luft, i 
begyndelsen under tragikomiske 
omstændigheder med hjemmebyg-
gede ovne, der smeltede, og glas, 
affaldsglas, der nægtede at smelte 
til noget, der kunne bearbejdes. 
Og der var ikke megen hjælp at 
hente hos glasværkerne, der fandt 

det ustyrlig komisk at nogen troede, 
at de kunne lave glas. Bare et par 
mennesker og en ovn!
Modstanden blev en velsignelse i 
forklædning. Fornemmelsen af at 
have fat i noget enestående gav 
anledning til sammenbidt stædig-
hed og et usædvanligt sammenhold 
på tværs af sprog og landegrænser. 
Studioglassets pionerer kæmpede 
for en fælles sag, trøstede hinanden 
i modgangen og fejrede med geval-
dige fester de sejre, der hurtigt blev 
de fleste. 

Og det var i samværet med ukuelige 
venner og kolleger fra store dele af 
verden, på konferencer, symposier, 
i workshops, Finn Lynggaard fik 
idéen til kunstnernes eget muse-
um, Glasmuseet Ebeltoft, hvor 
ingen andre end ophavsmændene 

og ophavskvinderne skulle bestem-
me, hvad der skulle udstilles. Han 
opsøgte dem med dokument i hånd: 
“Skriv under og forær eller deponer 
et værk til samlingen i Ebeltoft.”
Værkerne strømmede ind, i begyn-
delsen lige så skæve som de var 
ærlige og kærlige, senere som 
underværker, der gang på gang hen-
sætter beskueren i dyb forundring 
over, hvad glas kan forvandles til i 
de rette hænder. Alt det skylder vi 
ham. Kunsten og kampen for det 
museum, som han såede som en 
strøtanke for mere end 25 år siden, 
men som nu står der hvidt, skin-
nende og nu med højt til loftet i den 
gamle bygning, så fødselaren kan 
få opfyldt sit ønske om at bringe de 
skjulte skatte op i lyset.

Mogens Damgaard Rasmussen 

Blomsterbowl 1991 Havfrue
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C
urriculum

 V
itae pr. oktober 2009 

Finn Lynggaard
f. 11. 01. 30 
Toften 25, DK-8400 Ebeltoft 
Mobil 4044 3066 
e-mail: fi nnl@mail.tele.dk 

Data 
Det Kongelige Kunstakademi, 
København 1951-1955 

1. keramisk værksted / Guldbergsgade 1956 
Min søn Klaus fødes den 15.09 1956 
Min datter Bente fødes den 14.01 1959 

2. keramisk værksted / Kokkedal 1960 
Min datter Karen fødes den 15.01 1964 

1. glasværksted / Kokkedal 1971 
Medlem af World Crafts Council’s 
nationalkomité 1978 
Medlem af Kunsthåndværkerrådet 1979 
Medlem af Statens Kunstfond 1978-1981 
Lærer ved Kunsthåndværkerskolen, 
København 1974-1980 
Lærer ved Kunsthåndværkerskolen, 
Oslo 1978-1979 

2. glasværksted / Ebeltoft 1980 
Grundlægger af Glasmuseet Ebeltoft 1985 
Formand for ”Fonden for moderne inter-
national glaskunst” 1985-1996 
Glasværksted i Ebeltoft i partnerskab 
med Tchai Munch 1980-2009 
Min datter Eva fødes den 20.03 1990 

Priser og æresbevisninger
· Ridder af Dannebrog 1990 
· Guldmedalje, Faenza, Italien 1965 
· Balardini Prize, Faenza, Italien 1970 
· Guldmedalje, Faenza, Italien 1975 
· Urkunde für hervorragende Leistungen,   
 Coburg, Tyskland 1977 
· 3-årigt arbejdslegat, Statens Kunstfond 1984 
· Tildelt Ebeltoft Borger- og Håndværker-  
 forenings ”Lodvig” 1987 
· Kunsthåndværkerrådets årspris 1991 
· Guldmedalje, The Kristallnacht Project,   
 USA 1992 

· Medlem af The Pilchuck International   
 Council, USA 1993 
· Medlem af dommerkomitéen for 
 The Kanazawa Art Glass 
· Exhibition, Kanazawa, Japan 1988, 1990,  
 1992, 1995, 1998, 2001 
· Livstidsæresmedlem af Glasmuseet 
 Ebeltoft 1996 
· Paul Harris Fellowship, 
 Rotary International 1997 
· Livstidsydelse fra Statens Kunstfond 1998 
· Lifetime Achievement Award, 
 Glass Art Society, USA 2002 
· Hempels Glaspris, 
 Anneberg Samlingerne 2003 
· Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfonds  
 hæderslegat 2003 

Repræsenteret i bl.a. følgende 
museer og samlinger
· Glasmuseet Ebeltoft 
· Kunstindustrimuseet, København
· Musée des Arts Decoratifs, 
 Lausanne, Schweiz 
· Museum für Kunsthandwerk, 
 Frankfurt a/M, Tyskland 
· Landesmuseum für Kunst, 
 Oldenborg, Tyskland 
· Kunstindustrimuseet, Oslo, Norge 
· Röhsska Konstslöjdmuseet, 
 Göteborg, Sverige 
· The National Museum of Modern Art,   
 Kyoto, Japan 
· The National Museum of Modern Art,   
 Tokyo, Japan 
· The Imperial Household Collection, Japan 
· International Museum, Faenza, Italien 
· National Liberty Museum, 
 Philadelphia, USA 
· Kunstsammlungen Veste Coburg, 
 Coburg, Tyskland 
· Glasmuseum, Frauenau, Tyskland 
· Nationalmuseum, Stockholm, Sverige 
· Kunstmuseum, Düsseldorf, Tyskland 
· Kestner Museum, Hannover, Tyskland 
· Hokkaido Museum of Modern Art, 
 Sapporo, Japan 
· Corning Museum of Glass, Corning, USA 

· Musée des Arts Decoratifs, Paris, Frankrig
· Novy Bor Collection, Lemberg Slot, 
 Tjekkiske Republik 
· The Pilchuck Permanent Collection 
· Museo Municipal de Arte en Vidrio 
 de Alcorcón, Spanien 
· Mobile Museum of Art, Mobile, 
 Alabama, USA 

Forfatter til følgende bøger
· Keramisk Håndbog 
 (dansk, svensk og spansk udg.) 1968 
· RAKU (dansk og engelsk udg.) 1970 
· Keramik for småfolk 
 (dansk, norsk og svensk udg.) 1970 
· Jydepotter & Ildgrave 1971 
· Form & Ler 1974 
· GlasHåndbogen 
 (dansk og fransk udg.) 1975 
· Finn Lynggaard GLAS (booklet) 1994 
· Mutsuo Inoue Memorial Exhibition 
 (katalog) 1996 
· Finn Lynggaard Keramiker (booklet) 1966 
· FL 25 år med glas (booklet) 1997 
· The Story of Studio Glass (engelsk) 1998 
· The Recipe Book (engelsk) 1998 
· Kyohei Fujita - The Man and His Work   
 (engelsk og japansk) 2000 
· GLAS - en introduktion 2002 

Andre aktiviteter
· Gæstelærer, Portland State College, 
 Oregon, USA 1966 
· Gæstelærer, Sheridan College of Arts 
 and Technology, Ontario, Canada 1970 
· Gæsteinstruktør, Johannesburg, 
 Sydafrika 1972 
· Gæstelærer, 
 Pilchuck School of Glass, USA 1982 
· Internat. Glass Symposium, 
 Novy Bor, Czech Republc i 1982,1985,   
 1988, 1991, 1994, 1997
· Gæstelærer, Melbourne, Canberra, 
 Sydney, Australien 1984 
· Gæstelærer, Penland School, 
 USA 1987, 1993 
· Internationales Symposium, Bärnbach,   
 Østrig 1989, 1990, 1993 



8

Tekst: Erik Meistrup

ANIMA ANIMUS

Udstillingen kvindeligt og mandligt 
med det engelsk-nederlandske par 
Emma Woffenden og Tord Boontje 
lægger op til en diskussion om, 
hvad det egentlig er for en udstil-
ling, og hvad de vil med den. 
Som titlen klart markerer, så er det 
forholdet mellem det kvindelige og 
det mandlige, der er på spil. Det er 
et direkte lån fra psykoanalytikeren 
C. G. Jungs måde at beskrive kønne-
ne. Nemlig, at det mandlige/animus 
og kvindelige/anima (forstået som 
psyke) findes i begge køn som hen-
holdsvis dominerende og bagved-
liggende i de to køns udadvendte 
personlighed. De omsætter teorien, 
som åbenbart er en livsforståelse hos 
dem, på den måde, at de både har 
skabt udstillingen i fællesskab som 
en helhed, og som enkelt individer 
ved at de hver for sig har lavet vær-
ker. Endelig er der også installatio-
ner, der er fuldendte fællesværker. 
 
Det er to internationalt stærke nav-
ne, der er landet i Ebeltoft og har 
skabt på mange måder en noget 
anderledes form for glaskunstud-

stilling, end man er vant til, hvor 
selve materialet som hovedregel er 
det centrale for kunstnerne. I dette 
tilfælde er de anvendte materialer 
nu dem, de bruger, men det er selve 
den frie kunstneriske proces, der er 
hovedmålet, og derfor er der fotos, 
glas, tryk på tekstil.
Udstillingen er i høj grad også et 
direkte samarbejde med Kvadrat, der 
er sponsor for museet, idet Kvadrat 
samtidig med udstillingen netop fri-
giver tekstiltryk af Tord Boontje.

Hvad får man så?
Udstillingen følges af et ret omfat-
tende katalog, og i katalogteksten 
henvises der til, at det er samtids-
kunst underlagt to begreber: ’karne-
valisme’ (noget festligt, her-og-nu, 
udklædt, maskeret) og teorien om 
’andethed’ (altså noget der er adskilt 
fra en selv, samtidig med at det 
alligevel har en form for betydning, 
noget man kan spejle sig i både posi-
tivt og negativt), der er omdrejnings-
punktet. Artiklen har en tendens til 
at puste værker og udstilling op og 
truer næsten med at sprænge selve 
det tilstedeværende væk til fordel for 
teoretiske udredninger. Et problem 
man ser lidt for ofte i beskrivelsen af 
samtidskunst. 

Glasmuseet i Ebeltoft 
til 14.03.10

"M
øde m

ellem
 design og anim

a i yndefuld ballet"
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Teksten truer med at få udstillingen 
til at forsvinde ind i et intellektuelt 
univers, der er noget andet end den 
stærke sensitivitet kunstnerne selv 
lægger for dagen, da vi møder dem 
ved pressemødet. Det er umådeligt 
følt, mærker man tydeligt, og de 
taler ikke meget om det bagvedlig-
gende, men meget mere om det 
skabte. De optræder og forklarer 
også i overensstemmelse med inte-
grationen af animus og anima til en 
helhed. De overtager og forklare 
for og med hinanden, og de slipper 
ikke hinanden og optræder indivi-
duelt under pressemødet. Det her er 
vigtigt og betydningsfuldt, at de er, 
som de gerne vil have, deres udstil-
ling skal opleves. Man fornemmer 
også en slags kamp mellem parrets 
kønsbestemte placeringer og så vil-
jen til at række ind over grænserne 
for at nå den anden og få del i det 
univers af tanker og forestillinger, 
der gemmer sig på den anden side.

Fortænkt
Det er altså en meget gennemtænkt 
og måske ind i mellem også noget 
fortænkt udstilling. Det oplever jeg 
f.eks. i projektet Cross-Dressing, 
hvor de fra deres arbejdssted i 
Frankrig har kørt rundt og givet en 
række store kors tøj på og så foto-

graferede dem - og ladet det indgå 
i udstillingen. Det er en forestilling 
om, at korset som animus, masku-
lint symbol, mangler at få tilført en 
god portion anima. Men om det så 
betyder, at man destabiliserer iden-
titeter eller gør dem tvetydige som 
en mandlig/kvindelig transvestitisk 
guddommelighed, som kataloget 
hævder, stiller jeg mig meget tvivl-
ende overfor. 

Fortsættes næste side

"Animus i fuld udfoldelse"

Billederne ovenfra og ned:
1. "Møde mellem istappekæde 
 og fotodokumentation"
2. Fælles installation: "Virtuel møde 
 mellem magt og skrøbelighed"
3. "Korsets anima og dødens gyngen"
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I øvrigt undre det mig, at korset 
som torturinstrument, der i øvrigt 
rækker længere tilbage i historien 
end Jesus dødsmetode, eller som 
bredere funderet dødssymbol, har 
brug for kønslig tvetydighed. Men 
det mener de, hvilket man kan se 
af en kvindelig symboldukke på et 
kors med kønnet fuldt blottet.

Økologisk historik
Udstillingen er sært sammensat. Det 
kønspolitiske spiller som sagt den 
altdominerende rolle, men der er 
også en række andre emner til stede, 
bl.a. skal man have præsenteret en 
ny stofkollektion fra firmaet Kvadrat 
(en af museets nødvendige sponso-
rer – da man fortsat ikke modtager 
statslig støtte), og så er der den 
lidt besynderlige serie om økologisk 
design, der er Tords speciale, hvor 
han har taget en række ølflasker og 
forvandlet dem til drikkeglas og en 
skålform. 
Hensigten rent udstillingsmæssigt 
er ikke særlig klar i forhold temaet. 
Hvor placerer økologien sig efter 
Emmas og Tords mening i forhold 
til det kønslige? Mener de, at netop 
økologien skal udgøre en fuldendt 
sammenføjning af det anima og 
animus? Hvis man trækker perspek-
tiver til den papkasse, hvor de har 
lagt en meget dyr glasplade ned i 
en almindelig papkasse, hvorved de 
mener, at man gennem oplevelsen 
af sammenstøddet mellem mate-

rialerne skal nå en særlig indsigt... 
Indsigt om hvad, er ikke særlig 
klart? Mellem kønsopfattelser?

Erotikkens udfoldelse
Det er den til gengæld, når de sam-
me ølflasker bruges til at skabe en 
nøgen kvinde i gyngen, hvor kønnet 
udstilles på samme måde, som man 
kender det fra malerier fra slutnin-
gen af 1700-tallet, hvor gyngen var 
voldsom populær i overklassen, for-
di den gav mulighed for at udfordre 
kønnenes møde og vise nydelsen i 
fuld udfoldelse. Flere andre steder 
er der meget tydelige direkte hen-
visninger til at ville udstille sit køn 
(mest for anima?) og så direkte sek-
suelle fantasier om forening (mest 
for animus?) gennem overvindelse 
og overgivelse. Der er også groteske 
dyrefantasier i en lampeskærm med 
erotiske henvisninger.
Det erotiske bliver også fremhævet i 
det rødmønstrede stof Tord har skabt 
til Kvadrat og udstiller sammen med 
en stol, der også nærmest drypper af 
rød farve. Rød som liv og som men-
struation, som det kvindelige myste-
rium, der kan forvandles til livets 
fortsættelse og seksualitetens direkte 
manifestation. Der er andre stole. En 
af glas snørret ind i reb og hold fast, 
en anden beklædt med hvidt stof 
(uskyldens farve) men så tilført et 
gammeldags livstykke (forløberen til 
BH’en), der tvetydigt antyder mulig-
heder. Stolen er parret helt tydeligt et 

kvindeligt symbol. Stolen har været 
brugt af andre kunstnere bl.a. Svend 
Dalsgaard, Randers, og som ham var 
den ofte mandligt symbol.

Sammenfatning
Som det kan ses af denne anmeldel-
se, synes jeg udstillingen er meget 
ambitiøs og efter min mening ikke 
helt kan udfylde intentionerne og 
ind i mellem løber ud af sidespor 
og derved kommer til at stritte ret 
så meget med sine henvisninger. På 
den anden side er det måske netop 
med udstillinger, der ikke lykkes 
fuldt ud, at man bliver udfordret 
mest, og hvor man ikke lige slipper 
den med det samme. Men tag selv et 
kig eller endnu bedre et genkig.

Erik Meistrup

Rød tekstildesign og stol med rødt anima aftryk
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Tekst: Mariann Adams · Foto: Jørn Bech og Günther Breig

Hollands-turen 30. september - 4. oktober 2009
Tidligt onsdag morgen, - meget tid-
ligt - kl. 05.30 hentede en ekstra 
lang gul Centrumbus på 14 m. os 
med Kennet ved roret. I Padborg 
skiftede vi til vores glas-ven og tidli-
gere chauffør fra Sveriges-turen Per. 
Efter adskillige opsamlinger under-
vejs til grænsen ankom vi til vores 
første besøg i Glashütte Gernheim 
ca. 60 km. vest for Hannover. Vi 
blev budt velkommen af direktør 
Michael Funk, der under kaffen for-
talte lidt om stedet. En fantastisk 
kegleformet bygning var det første, 
der mødte os. 1826 stod der øverst 
på keglen. Det var en af 2 keglefor-
mede hytter i Tyskland (Stammer fra 
England). Her havde man tidligere 
produceret vinduesglas og flasker. 
Denne produktion var der eksem-
pler og billeder af i det egentlige 
museum, der lå til højre for ind-
gangen. Tiden forbød os desværre 
at se dette. Hytten havde tidligere 
været kulfyret, behageligt om som-
meren, men megakoldt om vinte-
ren. Her arbejde denne dag 2 unge 
glaskunstnere, der fremstillede et af 
stedets typiske glas. Efter demonstra-

tionen viste Heikko Schulze, hvor-
dan man graverede i et sådant glas. 
Sliberiet var en tilbygning til ”keg-
len”. Her var også et lille museum, 
som viste, hvordan man tidligere 
havde lavet glasknapper, samt hvor-
dan man havde dekoreret forskellige 
glas. Som afslutning viste Michael 
Funk os rundt i det flot restaure-
rede Herrenhaus. Glashytten havde 
tidligere eget havneanlæg neden 
for hytten ved Weserfloden, hvorfra 
man kunne sende produkterne til 
Bremen. Så gik turen videre mod 
Hotel Campanile i Amersfoort, hvor 
vi ankom 21.40. Middagen stod på 
Tomatsuppe, schnitzel og pommes 
samt chokoladekage med hakket løg 
på, - troede Evelyn, det viste sig at 
være reven hvid chokolade.

Torsdag morgen 08.30 sad vi atter i 
bussen efter en morgendram – slåen 
– som Jørn ”tilfældigvis” havde med. 
Turen gik til Leerdam til ”Royal 
Leerdam Crystal”, hvor vi i gal-
leriet blev budt på et glas kaffe af 
en ung smuk guide, der fortalte os 
om glasværket. Virksomheden blev 

grundlagt i 1765 som producent af 
flasker i den hollandske by Leerdam. 
Adskillige kendte designere som 
Andries Copier, Willem Heesen og 
Hendrik Petrus Berlage har bidraget 
til den kongelige Leerdams omdøm-
me med en bred vifte af designerglas 
både serier og unika. Herefter en 
rundtur på glasværket, hvor 2 mand 
lavede unika og 2 andre arbejdede 
med at blæse karafler, en ikke særlig 
rentabel forretning, når man så på 
gasforbruget på de to kæmpe store 
meget dårligt isolerede ovne med 
glasmasse. Et bud på gasforbrug 
pr. dag lød på omkring 15.000 kr. 
Tænk på Leifs lille ovn i hytten på 
Glasmuseet, han bruger for 800 kr. 
om dagen. Et kort kik ind i storpro-
duktionen af flasker og glas fik vi 
også lige. Det er det der giver ind-
tægterne til fabrikken.
Efter indkøb i butikken gik vi langs 
floden til GLAS de Glasblazerij, 
hvor vi fik en speciel hollandsk fro-
kost, - med drikkevarer laaaaaaang 
tid efter. Herefter blev vi delt op i 2 
hold, hvor vi skulle besøge ”Hofje 
van Mevrouw Van Aerden”. 

Royal Leerdam Crystal

Heikko Schulze

Glasblazereij

Heikko Schulze
Fortsættes næste side

Den smukke guide

Nicole

Bent og Kitty
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Næsten alle hofjes blev grundlagt 
for kvinder. Mange hofjes blev 
grundlagt for mennesker af samme 
tro som grundlæggeren (nogle hofjes 
blev grundlagt af kirkens samfund). 
Fra det 17. århundrede blev en 
minimumsalder ofte brugt, halvtreds 
år var fælles, og det var en gammel 
alder dengang. Hofjes var målret-
tet til fattige mennesker. Herefter 
besøgte vi det gamle rådhus fra 
1800, der indtil vi kom, husede 
et glasmuseum. Egentlig var det 
lukket en uge før, men de var så 
venlige ikke at bryde udstillingen 
ned før, vi havde set den. En stor 
tak til dem! Her havde de en 
meget spændende udstilling med 
kendte og ukendte hollandske 

glaskunstnere.
Så fik vi et tilbud om at tage med 
bussen ud at se det nye glasmuseum 
udefra, som vores guide håbede på 
ville stå færdig til foråret. 
Så var der en lille pause, som folk 
benyttede forskelligt, nogle fik gjort 
indkøb af Genever, andre nåede et 
par gallerier, inden vi atter skulle 
være på ”GLAS de Glasblazerij” 
til en demonstration i hytten, hvor 

kunstneren blæste et stort ovalt fad. 
Efter seancen bød Museets direktør 
Arnoud Odding på en drink i restau-
ranten, mens han fortalte lidt om 
glas i Leerdam. Atter gik turen hjem-
ad mod hotellet. Mange spændende 
ting blev set på hjemvejen, bl. a. en 
levende stork på en lygtepæl.

Fredag den 2. oktober efter indtagel-
se af en hægsnaps gik turen til Den 
Haag, regeringsbyen i Holland. 
Da vi var i lidt i god tid, kørte vi ud 
til havet til Winkelcentrum Kijkduin 
(med den røde båd). Herefter fort-
satte vi til Scheveningen. Turen 
fortsatte til Gemeentemuseum Den
Haag, hvor vi så de to meget 
væsentlige udstillinger ”Glittering 
Glass II”, anden del af en stor udstil-
ling om 1500 års europæisk kunst. 
Den anden udstilling Glas (s) ”Gerrit 
Rietveld Academy Amsterdam 1969-
2009” og museets permanente glas-
samling. Herefter var der frokost, 
som blev indtaget på café/restaurant 
”Gember” der tilhørte det nationale 
museeum. Stedet var uhyre moderne 
indrettet med det nyeste hollandske 
design og til stor overraskelse for 
mange var det sundhedsdrikke, - 

smoothies, sødmælk og kærnemælk 
ad libitum, der blev serveret til de 
superlækre sandwichs. Herefter var 
resten af dagen til fri disposition. Vi 
var mange, der gik ind til byen, hvor 
vi bl.a. kom forbi Fredspaladset, som 
huser Den internationale Domstol 
og med den evigt brændende freds-
flamme til højre for indgangen. Efter 
sightseeing - masser af spændende 
gallerier og tøjbutikker og en enkelt 
drink, gik turen tilbage til bussen 
med Sporvogn linie 17.

Lørdag den 3. oktober efter den 
morgenlige vitamindrik, pors, gik 
turen til Orvelte som er en muse-
umslandsby. Her blev vi modtaget af 
Glaskunstneren Mark Locock, som 
viste os ned til sin hytte. Mark viste 
sig at være den helt store entertainer 
som glaspuster. Under sin demon-
stration underholdt han os alle med 
grundprincipperne i glaspustning, 
alt imedens han agerede Mr. Bean, 
gik rundt blandt publikum med det 
glødende glas, alt mens han havde 
hængt en pibe med glødende glas på 

Hofje van Mevrouw 

van Aerden

Rådhus

Fredsfl ammen

Winkelcentrum Kijkduin

Gemeentemuseum Den Haag

Fra 
 Glittering 
   Glas

Fredspaladset i Haag

Frokost på Gember
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en knage til senere 
brug. Manden var 

”vanvittig” og latteren bredte sig, og 
til slut var det unikastykke, som ikke 
mange glaskunstnere havde kunne 
lave uden en assistent, færdigt. Efter 
at vi havde handlet i butikken, var 
der desværre meget lidt tid til at 
besøge de andre meget spænde-
ne værksteder, - bl.a. skomageren, 
mejeriet og tekstilværkstedet. Vi 
skulle nå frokosten på ”Hotel Tante 
Sien i Vasse Overijssel”, hvor vi fik 
suppe og teboller. 
Turen fortsatte til Ootmarsum, som 
var en særlig oplevelse. Vi kom på 
en guidet byrundtur, hvor man gik 
fra det ene århundrede og ind i det 
andet, fra middelalder til patricier-
tid, og forventede man, at der lige 
pludselig kunne dukke en diligence 
eller postvogn op om det næste 
hjørne ændrede kulissen sig. 4.500 
mennesker bor der i byen, der den 
sidste weekend i august hvert år 
fejrer ”Kunst i Ootmarsum”. Næste 
år er det den 27., 28. og 29. august 
2010. Et besøg værd. Byen har utro-
lig mange gallerier og kunstnere. 
Efter igen alt for kort tid hastede vi 
videre til Tubbergen, hvor vi blev 

le se den hollandske udstilling i 
Toonhalle. Her kom den nye direk-
tør fra Hentrich Glasmuseeum og 
fortalte lidt om værkerne. Herefter 
gik vi over på europas største 
Glasmuseeum med over 3½ tusinde 
genstande, det er en 1/3 af museets 
samling, fordelt på tre etager. De 
havde glas lige fra antikken og op til 
det moderne studieglas.
En fantastisk udstilling, der bare 
krævede mere tid. Vi tog afsked 
med Heidi og Gunther, sad igen i 
bussen, og her blev lækre sandwich 
omdelt og nydt, mens vi kørte igen-
nem storbyen.
Undervejs hjem på Autobahn blev 
vi overhalet af en motorcykelbetjent, 
der tændte et skilt bag på motorcyk-
len med ”Folgen Sie mir” og ledte os 
derefter ind på en rasteplads, hvor 
også andre udvalgte busser holdt. 
Her blev Pers køretidschips under-
søgt. Alt var heldigvis ok.
Mariann overrakte Per en lille ”mad-
pakke” som tak for god kørsel fra os 
alle. Efter sen hjemkomst til Ebeltoft 
og efter at have tilbagelagt 2.677 km 
og udstået en utrolig hård tur med 
mange oplevelse i bagagen, ser vi 
nu frem til turen til USA.

Med venlig hilsen
Mariann Adams

Fra Glittering Glas

Toonhalle i 
Düsseldorf

Kunstnere fra TeltetFrokost

Heintrich Museet

modtaget på rådhuset af borgme-
steren, som bød på kaffe, the samt 
twentschen leckerei. Formanden fra 
Venneforeningen i Tubbergen var 
tilstede og havde deres egen stand. I 
hallen var der en udstilling ”Busch” 
af Arnut Visser, som havde sat en 
glasproduktion i gang i Kenya med 
genbrugsglas glas, hvor de indfødte 
lærte faget. Senere var der den offi-
cielle åbning af den internationale 
glasudstilling i Tubbergen, hvor alle 
glaskunstnerne deltog. Efter den offi-
cielle åbning af borgmesteren og et 
diasshow ved Arnut Visser blev vi 
delt op i 2 grupper, som begav sig ud 
på den helt store glasvandring rundt 
i by og skov, hvor det ene kunstværk 
efter det andet var udstillet.
Efter de mange indtryk endte vi 
endelig i spejlteltet, hvor der var tre 
tag selv buffeter og med non stop 
servering af drikkevare. Desværre 
grundet køre/hviletidsbestemmelser 
skulle vi forlade festen kl. 21.00 for 
at nå hjem til tiden.

Søndag den 4. oktober sidste dag, 
- efter ”Nordens Guld” - ravsnaps 
og god pakning af vores bagage 
- gik turen desværre hjemad over 
Düsseldorf, hvor vi først skul-

Kunstskulpturer 
i Ootmarsum

På rådhusetMøde  med Mark Locock
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He is also uncertain how bio-friendly design, with 
beer-bottles converted into glasses, combines 
with the gender issue. The erotically themed 
pieces fit more obviously into the theme. To sum-
marise, it is a very ambitious exhibition, which 
perhaps does not entirely live up to its intentions, 
but precisely this challenge to the viewer makes it 
well worth visiting more than once.

Page 11 Glass and more in Holland 
 30 September - 4 October
Jan Kock guided a coach party on a very success-
ful tour of Dutch and German glass museums, 
allowing time to see other sights along the way 
too. The bus drove early from Ebeltoft and picked 
up members of the party on the way to the 
distinctive conical tower of Glashütte Gerheim 
west of Hannover, where there was coffee and 
demonstrations of glassblowing and polishing and 
engraving.
The group spent the night in Amersfoort, and 
enjoyed the first glass of Jørn Bech’s herb-fla-
voured schnapps, before visiting Royal Leerdam 
Crystal, famous for glass designed by Copier, 
Heesen and Berlage. The traditional unique piec-
es and hand-blown carafes have to be subsidised 
by the large-scale production of bottles and 
glasses. There was time for visits to a hofje, a 
former almshouse for women, and the old Town 
Hall, where the glass exhibition is moving to a 
new museum and had officially closed, but was 
specially reopened for the group! There was a 
demonstration at the GLAS de Glasblazerij before 
the party returned to their hotel.
Morning schnapps was served before the bus set 
off for the Gemeentemuseum in The Hague, stop-
ping at Kijkduin and Scheveningen. The group 
enjoyed Glittering Glass II, part of a major 
exhibition on 1500 years of European glass art, 
and another exhibition from the Gerrit Rietveld 
Academy.  Next day, at the museum village of 
Orvelte, the group was entertained by Mark 
Locock, whose antics finally resulted in a unique 
piece that most artists could not have made 
without an assistant. The route continued to 
Ootmarsum and Tubbergen, where the party saw 
an exhibition of Arnout Visser’s “Bushglass”, made 
from recycled glass by craftsmen in Kenya, and 
more glass in the town and surrounding woods. 
The homeward journey was broken by visits 
to Toonhalle and the huge glass museum in 
Düsseldorf. 

USA-GLASS (separate leaflet)
The plan for the journey to the USA, from 9 - 19 
April 2010, includes a visit to Boston and the glass 
flowers created by the Blaschka family, the Corning 
Museum and museums and galleries in New York. 
There will be time to visit the SOFA exhibition and 
see a little of the city. Those interested are asked to 
contact Jan Kock not later than 4 January.

 

Page 2  Leader
The Chairman notes that some of the targets of the 
Friends of the Glasmuseum’s VISION 2012 have 
been achieved, and the Committee are planning 
new activities for the coming year.
Partnerships were proposed with galleries, muse-
ums, artists and other friends’ associations to 
exchange news and visits, and five partnerships 
have been established. Together with Spanish and 
Dutch friends of glass art, a European association 
is developing too. Members’ glass, perhaps under 
another name, is a scheme by which young Danish 
glass artists will be invited to produce a number of 
unique pieces, which members can buy at an 
advantageous price to support the artists. 
The first Glass journey to America is planned for 
spring 2010, two years earlier than expected, and 
Jan Kock presents the programme in this issue 
of Glasposten. There will be other arrangements 
centred on glass in the east and west of Denmark. 
Meanwhile the chairman sends winter greetings 
and looks forward to the removal of the scaffold-
ing round the Glasmuseum, when the building 
will reappear like a phoenix.

Page 3 Hats off for Finn!
A tribute to all enterprising spirits whose com-
mitments and determination enrich and inspire 
others, and especially Finn Lynggaard, who settled 
in Ebeltoft over 25 years ago. Whatever sparked it 
off, when the idea came to him that he would start 
a museum of modern glass, he fired up enthusiasm 
and support until the museum was a reality, and 
that is how the Association of the Friends of the 
Glasmuseum came into being. When asked to 
be the museum’s protector, Her Majesty Queen 
Margrethe replied that she could not be the 
protector of anything that only existed in Finn 
Lynggaard’s head. She saw the dream realised, 
and is still a member of the Friends’ Association. 
The museum has expanded, and now houses the 
unique collection, which the town and the nation 
are so proud of, and it has won the respect of the 
world in general for Ebeltoft and Finn Lynggaard.

Annual General Meeting 2010
The next number of Glasposten will appear shortly 
before the AGM is held on Saturday 27 February 
with the following Agenda: 
Election of the chair 
Report from the Committee 
Accounts and budget
Fixing the subscription
Motions received
Election of committee and substitutes
Appointment of two auditors and one substitute
Any other business
Talk by Anne Merete Grønlund

Glass lottery
Members of the Committee 

The following members of the Committee are 
standing for re-election: Jan Kock, Jørn Bech, 
Thomas Skousen, and substitute Ned Cantrell.
Anna Mary Sieverts on the committee and substi-
tute Lisbeth Rosdahl wish to stand down.

Page 4 Exhibition to celebrate Finn   
 Lynggaard’s 80th birthday
Finn Lynggaard has been called an enfant terrible 
and seriously playful besides being acclaimed as a 
painter, ceramicist, glass artist, author, teacher and 
indefatigable entrepreneur. At a slightly reduced 
pace he is still restlessly energetic and convinced 
that success is round the next corner. He studied 
painting at the Royal Danish Academy of Fine 
Arts, but transferred to the school of ceramics and 
went on to exert a distinctive influence on Danish 
ceramic art. Like impressionists and Dadaists 
before him, he challenged tradition with exuber-
antly playful towers and minarets, giant hands or 
‘pocket’ watches or plates with modelled food.
Yet he was to change direction once again, when 
he met glass for the first time on a teaching visit 
to Canada. Although he modestly called himself a 
“reasonably successful ceramicist”, the hot, excit-
ingly colourful new material was a perfect match 
for his temperament, and it was love at first sight. 
The beginning was at times tragicomic, when the 
home-made oven melted, but the glass refused 
to melt, and the glassworks ridiculed the idea of 
individuals with ovens who thought they could 
make glass.
The pioneers supported each other through fail-
ure to success, and the idea of the Artists’ 
Museum was born. Finn Lynggard demanded 
pieces, donated or deposited, and they streamed 
in. Now we can enjoy them in the museum that 
resulted from Finn Lynggaard’s struggles, and see 
what glass can become in skilful hands.

Page 8 Anima Animus
Erik Meisner observes that the exhibition of 
work by Emma Woffenden and Tord Boontje is 
unlike many other glass art exhibitions in that 
it focuses more on the artistic process than the 
materials. Boontje’s fabrics are included in con-
nection with the release of his textile prints by the 
Glasmuseum’s sponsor, Kvadrat.
The title refers to G.C. Jung’s conception of each 
gender reflected in the other, and invites discus-
sion, but the author finds the carefully considered 
exhibition slightly strained. He is doubtful about 
whether the cross, seen as a masculine symbol, 
requires the addition of femininity as in the “Cross 
dressing” project, and whether it actually does 
destabilise identities and divine concepts, as the 
catalogue claims, or whether the symbol of death 
really needs gender-related ambiguity.

Text by Christine Andersen 

English Summary
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Finn Sibo og Käthe Schjerbeck

VENNEFORENINGENS BESTYRELSE 2009

MOGENS KAALBYE
Formand
Medl. af redaktionsudvalget
Nygade 7
8400 Ebeltoft
Telefon 9838 1359 
kaalbye@mail.tele.dk

JØRGEN HOFFGAARD
Kasserer
Hybenvej 4, Følle
8410 Rønde
Telefon 8637 0330
bjhoffgaard@hotmail.com

JØRN BECH
Sekretær - bladansvarlig 
i redaktionsudvalget
Skelhøjevej 7
8400 Ebeltoft
Telefon 8637 7010 
jbech@privat.dk

JAN KOCK
Redaktionsudvalget 
- skribent i Glasposten 
og rejsearrangør
Vilhelm Kyhns Allé 2
8270 Højbjerg
Telefon 8627 5564 
kock_jan@hotmail.com

OLE THUGE
Emiliehøj 16, 4. tv.
8270 Højbjerg
Telefon 8698 5893 
nurdug@kabelmail.dk

THOMAS SKOUSEN
Havrevænget 7
2840 Holte 
Telefon 4580 3803
thomas.skousen@devoteam.dk
 

ANNA MARY SIEVERTS
Odinsvej 8,
8230 Åbyhøj
Telefon 8615 1309  
sivhc@stofanet.dk

NED CANTRELL
Suppleant - Bestyrelsens 
glaskunstner og fagmand
Klostergade 70 b
8000 Århus C
Telefon 8618 9080
ned@nyholmcantrell.dk

LISBETH ROSDAHL
Suppleant
Nedergade 31
8400 Ebeltoft
Telefon 3042 6416
mail@lisbeth-rosdahl.dk

GLASPOSTENS REDAKTION

Dagmar Brendstrup
Telefon 8634 1799
dab@glasmuseet.dk

Mogens Kaalbye
Telefon 9838 1359
kaalbye@mail.tele.dk

Jan Kock
Telefon 8627 5564
kock_jan@hotmail.com

Jørn Bech 
Telefon 8637 7010
jbech@privat.dk

Grafisk produktion
Combina v. Helga Christensen
Telefon 8694 3849
info@combina.dk

Tryk
DeFacto AS

Glasposten udkommer 
4 gange årligt

Glasmuseets Venner
www.glasmuseetsvenner.dk.
E-mail: glasvenner@glasmuseet.dk.

Henvendelse til venneforeningen
Ring eller mail til sekretæren 
eller formanden.

ØSTDANMARK GRUPPEN

Medlemskab · Årligt kontingent
Personligt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr.  300,- 
Ægtepar/samlever . . . . . . . . .  kr.  425,- 
Eksklusivt  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 1.800,- 
Glaslotteri  . . . . . . . . . . . . . . . . .  kr. 400,- 

Venneforeningens bankkontonummer:
Vælg korttype 73, kreditor 828 704 31 
Sparekassen Kronjylland
Banknr.: 9360, konto: 3085606904
eller få et indbetalingskort i 
receptionen på Glasmuseet.
Udland:  
IBAN: dk 259360 3085606904
BIC: KRONDK22

HUSK at melde adresseforandring 
for din egen skyld! 
Har du ikke opgivet din e-mail-adresse, 

så fremsend den venligst til sekretæren: 

jbech@privat.dk

HUSK · HUSK · HUSK



GLASMUSEETS VENNER OG GLASMUSEET EBELTOFT

Se venneforeningens aktiviteter på www.glasmuseetsvenner.dk og Glasmuseets på www.glasmuseet.dk som løbende opdateres.

UDSTILLINGER

ANIMA ANIMUS
Fællesudstilling med værker af 
Emma Woffenden og Tord Boontje. 
Glas, tekstil, fotografi  og video. 
2. oktober 2009 - 14. marts 2010

STATUS 80 - FINN LYNGGAARD
Separatudstilling med værker af 
Finn Lynggaard.
Glas, keramik og maleri.
11. januar - 7. februar 2010

DET INDADVENDTE BLIK 
MASAYO ODAHASHI
Separatudstilling med 
Masayo Odahashi, Japan.
12. februar - 13. juni 2010

GLASMUSEETS VENNER

USA KALDER APRIL 2010
Reserver allerede nu datoerne 
9. - 19. april 2010. 
Følg med i den løbende planlægning 
af turen til USA og se vedlagte folder.

AKTIVITETER ÅBNINGSTIDER

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.

GLASCAFÉEN

I januar er caféen lukket alle hverdage. 
I weekenderne dog åben fra kl. 11-16
* 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
* = aftenåben 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

1. - 23. DECEMBER 
Nissejagt 
Find de drillesyge nisser og deltag i 
lodtrækningen om en ekstra julegave.
Gratis efter betalt entré til museet.

SØNDAG DEN 27. DECEMBER 
KL.14.00
Julerundvisning
Tag hele familien med på en guidet tur 
rundt i udstillingen Anima Animus.
Gratis efter betalt entré til museet.

SØNDAG DEN 3. JANUAR KL 14.00
”Særlige søndage” med rundvisning
Tag på opdagelse i udstillingen sammen 
med en af museets dygtige guider.
Gratis efter betalt entré til museet.
”Caféens tallerken med 3 små lækkerier” 
for kr. 100,- serveres fra kl. 12. 
Husk at bestille bord. 

MANDAG DEN 11. JANUAR KL. 14.00
Status 80 - Fernisering 
Åbning af udstillingen Status 80 med 
værker af Finn Lynggaard.

TORSDAG DEN 21. JANUAR KL.19.30
Foredrag med Finn Lynggaard.
Mød Finn Lynggaard og hør ham fortælle: 
Fra ung ”vild” til moden kunstner. 
Fra maleri til keramik og glas. 
Pris: 100,- inkl. entré til museet samt 
et glas vin.
Glasmuseets Venner kr. 30,-
Sted: Glasmuseet Ebeltoft
Tilmelding: tlf. 86 34 17 99


