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Referat fra onsdag den 27 januar 2016 ”KLUBAFTEN” på Vejgård Bibliotek
Med dagens emne, forevist på PowerPoint
udlevering af årsgaven 2015 (Et lille hæfte med tegninger af glas)
NØSTETANGEN OG AAS GLASHYTTER, NORGE 1763
Modelbog / illustreret prisliste, håndtegnet af Ip Olufsen Weyse, København. 1763
(6 eksemplar kendes fra årene: 1763-1764-1769-1774)
”Danmarks ældste glaskatalog”
ISBN 978-87-993613-6-6
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[ Fig. 1 ]
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Nøstetangenbogen så er den her endelig.
En fantastisk bog så lig originalen som det nu kan lade sig gøre
med nyt papir.
Uden det fine smudsomslag, som at stå med den gamle bog i hånden,
og andægtigt bladre, for at se om det nu kan være rigtigt.
En stor tak skal lyde til Jan Kock, for det fine arbejde med bogen, og søgning af
penge fra diverse fonde.
Meget fint forord, og god indsigt i årsagen til at dette værk i sin tid blev til.

Vi takker for støtte fra:

Danmarks Nationalbanks Jubilæumsfond af 1968.

Hielmstjerne - Rosencronske Stiftelse.

Toyota Fonden.

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.

Aage og Johanne Louis - Hansens Fond.

De penge der er givet dækker de faktiske udgifter som har været i
forbindelse med trykning af dette fine bogværk.
Der er mødt 20 forventningsfulde medlemmer op for at få bogen udleveret.
Så efter visning af PowerPoint får alle deres bog.
Den bliver flittigt studeret, og derefter snakket om rundt ved bordene.
Flere medlemmer har glas med som studeres og diskuteres.
Deriblandt 3 fine Nøstetangen [ fig.1] "Desert Chrystal" som er en flot afrunding af
en god klubaften med udlevering af den særdeles flotte opgave.

Venlig hilsen Torben Kronow.
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Referat fra Onsdag den 17. februar 2016
Torben Kronow Fortæller om sin glasrejse til Prag og Nordbøhmen
den 28. september - 5. oktober 2015 arrangeret og guidet af Pavla Rossini

Tekst. Ulla Boas Christensen.

Foto. Torben Kronow

25 medlemmer var mødt op på Vejgaard Bibliotek for at høre om Torben Kronows
fantastiske glasrejse til Tjekkiet med Ebeltoft Glasmuseums Venner, der havde
arrangeret rejsen i forbindelse med det Internationale Glas Symposium (IGS) fra 1-4
oktober 2015, hvor der var deltagelse af kunstnere og glaspustere fra 24 lande, heraf
1 fra Danmark.
Torben har taget ca. 2500 billeder på turen – han fik kælenavnet fotografen – heraf
var 1000 til 1200 kun med glas, så vi satte os godt til rette og lod de ca. 250 billeder,
der var blevet udvalgt, glide forbi os mens Torben fortalte.
Deres guide, Pavla Rossini, der vidste alt om tjekkisk studieglas var meget engageret
og velforberedt, hun kunne også åbne nogle døre som normalt var lukket for
offentligheden bl.a i Folkets Hus, en meget smuk bygning i rent Art Noveau, hvor
der blev vist rundt i alle rum.

Glasgalleri Meridian
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Galleri Meridian, der ligger ved den jødiske kirkegård i Prag, så vi enkelte billeder taget i smug- af de store og meget flotte samt dyre studieglas, da det var forbudt at
fotografere på grund af frygt for kopiering.
Studieglas/kunstglas er ofte meget store, de bliver støbt i store forme ved at
glaspulver opvarmes over lang tid, ofte i måneder til en homogen masse, afkølingen
tager ofte lige så lang tid på grund af spændinger i glasset . Da Iderigdommen er stor,
arbejdes herefter på flere fronter, nogle med slibning af glasset, andet bliver groft
tilhugget.

Slottet Pardubice
På renæssanceslottet Parubice, der ligger i det østlige
Tjekkiet, var der en udstilling af 60-70 nulevende
kunstnere bl.a. Vladimir Klein. En stor glasskulptur kaldet
Betlehem, ca. 2,5 meter høj og med glasmasse på 3 tons af
J Rybak, gjorde et stort indtryk.
Der var også en fin udstilling af gamle glas produceret på
Tjekkiske glasværker gennem de sidste 3-400 år, store
pokaler op til 1 meters højde og med de fineste slibninger.
Rigtig mange 1700 tals emaljebemalet glas og især
opalineglassene var meget smukke.
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især opalineglassene var
meget smukke.

Glascenter i Sazava
I det nyåbnede glascenter i Sazava, var
der en meget fin udstilling af
glasobjekter, fremstillet af kunstnere fra
tidligere symposier, desuden kunne ses
glas fra dette års symposium, samt købes
glasting mm fra glaspustere, der havde
lejet sig ind og her blevet der taget godt
fra lageret, Torben viste os 5 meget store
og smukke krus, han havde købt
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Libensky-Brychtova museet
Smukt placeret langs floden i det nordlige Tjekkiet ligger
Libensky-Brychtova Museet .
Stanislav Libensky uddannet kunstmaler og billedhugger
Jaroslava Brychtova dannede par privat, sammen fremstillede
de meget store støbte glasværker, hvor der ofte er arbejdet med
lysets brydning. Deres kunst ses ofte i bybilledet, bl.a. domkirken i Prag.

Ivan Novotnys værksted
Ivan Novotmys galleri ligger overfor museet i et
gammelt industrihus, her er fine støbte
glasarbejder af tjekkiske kunstnere, alt er til salg
fra 1000 Euro for de små ting til over 50.000
Euro for de større- Torben forelskede sig i en
grøn abeskål til 9000 Euro.
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Lhotsky værksted
På Zdenek Lhatsky værksted er stedet hvor dronning Margrethe’s kiste, tegnet af
Bjørn Nørgaard bliver støbt. Det er en glassarkofag, der bliver støbt i 6 dele, det
tager 4 måneder at varme glaspulveret op og 6 – 8 måneder at køle det ned. Glasdelen
vejer ialt 6 tons og skal bæres af 3 søjler bestående af grønlandsk marmor, færøsk
basalt og granit fra Bornholm. Glaskisten skal være færdig i 2017 og koster 29
millioner kr.

Preciosa glasværk
Precioza Glasværk er et stort værksted, der især
fremstiller lysekroner, både meget moderne
belysning samt store prismekroner, der
fremstilles som i 1700 tallet, dvs alt laves i
hånden, der blæses, slibes, poleres og ætses , på
Torbens billeder så det nærmest lidt
samlebåndsagtigt ud, men flotte og overdådige
blev prismekronerne.

Kollektiv Ateliers
Hos Kolektiv Ateliers, arbejdes der med kolde teknikker, dvs at det er glasplader der
bliver sat sammen, men der modtages også glas fra andre værker, som så dekoreres
med emaljemaling samt slibninger.
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Hos Ajeto Novy Bor er der 3 store ovne i gang og der bliver blæst glas af mange
deltager fra symposiet, desuden er der et museum med flotte og meget forskellige
glasarbejder fra tidligere afholdte symposier.
På mange af glasværkstederne i Novy Bor, hvor symposiet foregår, er der fint
samarbejde mellem glaskunstnerne, der har ideerne og glaspusterne, der har
håndelaget, et af højdepunkterne var da glasdesigneren Maraoni og glaspusteren Jiri
Pacinek mødtes i sidstnævntes værksted ifølge guiden Pavla.
Ajeto i Lindana glasværk >

< Jiri Pacinek glasværksted

Ajeto Novy Bor glaspusteri >
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Vladimir Klein
I en lille kirke i udkanten af
Novy Bor havde Vladimir
Klein en udstilling af store
støbte glasobjekter - dog var
alteret permanent – en
hyggelig fyr, der inviterede
på chokolade og rødvin.

Sklarske Museum
På Sklarske Museum hvor 5-600 mennesker var
forsamlet, blev alle værkerne fra symposiet afsløret,
der var mange forskellige emner af svingende kvalitet.
På 1 sal var der en udstilling af 1700 tals glas og
pokaler med flotte slibninger, dette nød Torben og han
havde næsten det hele for sig selv.
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Tak til Torben for et godt, lærerigt og underholdende foredrag, det var spændende at
se dine fine billeder af de flotte studieglas.
Til sidst så vi på glas - nye som ældre - fra Böhmen som medlemmerne havde
medbragt og snakken gik lystigt, det har været en hyggelig og lærerig aften

Der kan læses om Torbens fantastiske glasrejse til Tjekkiet i Glasnyt nr. 64
Referent : Ulla Boas Christensen
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Referat fra Onsdag den 16. marts 2016

”Fascineret af FLASKER”
Poul Lyng fra Ringkøbing
Fortæller og viser
flasker fra sin store samling,
samt hvor langt han er kommet
med ”FLASKEBOGEN”
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Poul Lyng fortæller, og viser af sin store flaskesamling, og fortæller om arbejdet med
at skrive en ny bog om danske mundblæste flasker.
Han starter med at åbne flaske med ukendt
indhold fra genbrug, hvor vi skal prøve at få
indholdet ud.
Men det lykkes ikke trods mange ihærdige
forsøg.
Schlüters flaskebog fra 1984, og egen bog
undervejs er udgangspunkt for foredraget.
Først vises gamle flasker fra 16 - 1700 tallet
gravet op og så limet sammen.
De stammer fra Regensen lige overfor
Rundetårn.
Poul er meget engageret i sine flasker, og det at støve rundt for at samle dem.
Fortæller en god historie om en af de gamle flasker han har købt.
Poul fremviser en flaskeform og fortæller hvordan en flaske
bliver blæst på en halvautomat.

Vi kan ikke med sikkerhed vide, hvor flasker er lavet, da formene tit blev lånt ud til
de andre glasværker.
Jernforme - træforme - lerforme blev brugt og de fleste flasker er lavet i form.
Figurflasker:
Vi ser tegninger af flasker fra Tyskland.
Snakker om bestemmelsen ved brugen af flasker til øl og sodavand og andre ting.
Målet fra pot til liter ændredes i 1907, men det gjorde flaskerne jo ikke, og forskellen
er også så lille, at det ikke betød så meget.
Der findes flasker med "spejl" på op til 4 sider.
Viser forskellige flasker, som svarer til indholdet som han fortæller om.
Der kan være stor forskel på de enkelte flasker, både i forhold til størrelse og indhold,
og også på farverne af flaskerne.
Den bog som Poul er igang med at skrive, bliver kun om mundblæste flasker.
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Gamle flasker:
Hamrede bouteiller fra 1800 tallet vises, mange flotte og forskellige glasformer.
Flasker contra bouteiller hvad er forskellen?
Fortæller om glasværk i Hasle på Bornholm som lavede flasker til Heering.
Har selv en flaske rødbrun, som han har købt på Bornholm, og som måske stammer
derfra.
Derefter flasker som nemmere kan stedfæstes.
Ølflasker kegleformet som er uden anhæftning i bund giver besparelser i
arbejdsgangen.
"godt lakket til" stammer fra ølflasker med prop der så blev dyppet i lak for at blive
helt tætte.
Poul snakker om champagneflasker/bouteiller disse må reelt kun laves i Frankrig.
Bouteiller kan være andet end runde.
Flasker med indvendigt gevind er lavet til sodavand til fabrikken
Sct. Ansgar 1915 - 1917 i Nordsjælland.
Disse flasker med gevind er ellers fra England.
(se efterfølgende artikel af Poul Lyng om fabrikken Sct. Ansgar )
De første danske flasker er lavet på Holmegård 1825.
Fra omkring 1850 er flasker mere ens overalt i verden, fordi
flaskeglasmagere rejste meget rundt, og derfor mere ensartet i
udtrykket.
Vi importerede vores vin på fade, og så blev det puttet på flasker
af vinhandlerne.
Der var øl fra Tyskland bayersk øl og ale fra England og så var
der flasker der passede til.
Whiskyflasker af mange typer. Buttede flasker til maltøl og
porter.
Man startede med etiketter fra 1870 - 1880. først og fremmest
Der er ølflasker fra hospitaler hvor de selv tappede øllet på egne
flasker og med navn fra 1901.
Finder flasker alle vegne også købt fra dykkere og på EBAY.
Været ude og lede og dykke efter flasker i Dansk Vestindien.
Snakker om flasker fundet på Krim halvøen og i Australien.
Sibylles livsvækker for eksempel kendes vidt ude i verden.
Der er en lang historie om denne eliksir.
Producenten var god til at reklamere og blev rig på denne eliksir.
Den nye bogs komme er lidt uklart lige nu.Havde håbet at udkomme med den i 2014.
men der har været flere grunde til at det ikke er gået sådan.
Derefter er tiden desværre gået.
Poul bestemmer lidt de medbragte medlemmers flasker.
Derefter tak til Poul Lyng for et godt og indholdsrigt foredrag om danske
først og fremmest mundblæste flasker.
Referent Torben Kronow.
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Et udsnit af flasker som medlemmerne havde med
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Så kom det ud! Brevet i FLASKEPOSTEN

Modtaget den 30.03.16 fra Poul Lyng
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Lidt information om
Mineralvandsfabrikken Sct. Ansgar.

Flasken (uden prop) er ca. 20,5 cm. høj og har en bund-diameter på knapt 6 cm.
Egentlig ville jeg have henvist til artiklen i dette link til hjemmesiden
“Danske flasker”: http://www.danske-flasker.dk/ansgar.htm
(“Skrevet d.11/11-98” som der står under artiklen) – men da jeg tænkte mig lidt om,
så genkendte jeg ordlyden fra en artikel, som Flemming Birck Pedersen har skrevet i
”Samlerringen” (nr. 31, december 1998, s. 22 – 25): ”Sct. Ansgars og Skores kilder i
Nærum”.
Størstedelen (næsten det hele) i disse 2 artikler er direkte afskrift fra Gunnar
Sandfelds bog, “Søllerød som det var engang” (VII Samling – “Langs Mølleåen”) fra
1980. – Ingen af de 2 “forfattere” opgiver kilden til deres artikler!
Det vil jeg så gøre med hensyn til de 3 vedhæftninger af tekster, som altså er fra
“Søllerød som det var engang” (VII Samling – “Langs Mølleåen”). Forfatter: Gunnar
Sandfeld. (ÆRES DEN, SOM ÆRES BØR!) Udgivet af Historisk-topografisk
Selskan for Søllerød Kommune 1980.
Den vedhæftede annonce (som omtales i artiklen) er fra Søllerød-Vejviseren 1915.
Den har jeg lige fået tilsendt idag (den jeg havde, var meget utydelig).
GOD FORNØJELSE!
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Bedste hilsner
Poul Lyng
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Glashistorisk Selskab Aalborg*1976 tilbyder sombekendt medlemmer hjælp til
bestemmelse af glasobjekter af en hvert art.
Her er et eksempel:
Hej
Jeg har fået erhvervet mig en stor glasbeholder, uden reelt at vide hvad den er til.
Den har form som en parfumeflacon men er næsten 70 cm. høj og har en
dobbeltprop, dvs. proppen består af 2 dele og har et kammer i den nederste del.
Jeg håber at I kan og vil være behjælpelige med dens oprindelige funktion og evt
land.
Kristian Harsted-Simonsen
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SVAR: Anvendes til brug på Apoteker
Den udsmykkede form viser, at der ikke er tale om et laboratorieglas. Altså må der
være tale om en form for ”standglas” , altså opbevarings- beholder, sikkert anvendt til
opbevaring og udstilling i apotekets officin. Det var alminedeligt at man i officinet,
som er den del af apoteket hvor publikum har adgang, opbevarede lægemidler og
andre varer i kostbare og dekorative beholdere, der på den måde tjente som pryd og
reklame for apoteket.
iflg. et katalog fra Frankrig: BOBIN Frères, PARIS fra ca.1905
[Pharmacie, Chimie, Droguerie, Parfumerie]
Installations de Pharmacis
FLACONS A PIED, AVEC BOUCHON – FLACON
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