
Et år i glassets tegn  
 

For at fejre den essentielle rolle glas har haft og altid vil have i samfundet, har FN 

udnævnt 2022 til Internationalt Year of Glass. Året igennem vil aktører, der arbejder 

med glas, derfor sætte fokus på materialet 

 
Mange tænker ikke over, hvor stor en betydning glas har og har haft i samfundet. Glas støtter mange vitale 

teknologier, faciliterer bæredygtighed og en grønnere verden, uden at de fleste ænser det i hverdagen.  

 

Det ændres der på i 2022, fordi FN har udnævnt året til internationalt år for glas. Det betyder, at der året 

igennem vil blive sat ekstra fokus på glassets rolle kulturelt, økonomisk samt i forskningen og byggeri mv. 

ligesom der vil blive fejret flere glasrelaterede jubilæer. Det glæder naturligvis landets glarmestre.   

- Glas er et fantastisk materiale, der har været der siden tidernes morgen, og det er måske også derfor, det 

er et lidt overset materiale i hverdagen. Men vi skal slet ikke undervurdere alle de muligheder, der ligger 

i materialet. Derfor er det dejligt, at vi i år får mere fokus på et materiale, som glarmestrene i årevis har 

set det magiske i, siger sekretariatsleder i Glarmesterlauget, Poul Henrik Madelung.  

 

Den bæredygtige løsning, vi hele tiden har haft 

Med FN’s udnævnelse er det glarmestrenes håb, at det gennemsigtige materiale kan blive synligt for alle og 

indgå som et af de mest oplagte materialer i fremtidens bæredygtige byggerier. De fleste tænker nemlig ikke 

over, at glas egentlig er den bæredygtige løsning, vi hele tiden har haft.  

- Mere fokus på glas er noget vi har trængt til i mange år. I forhold til den aktuelle 

bæredygtighedsdagsorden kan glas som materiale virkelig være med til at rykke noget. Glas er 100 

procent genanvendeligt, fordi det kan smeltes om, når brugen ophører. Derfor vil det være fornuftigt, at 

glas får en endnu mere fremtrædende rolle i byggeriet. Og forhåbentlig kan FN-året være med til at 

sprede budskabet om moderne glas, der kan være en del af løsningen på vores klima og miljø-

udfordringer, påpeger Poul Henrik Madelung.         

 

Fejringer hele året   

Året igennem vil der derfor over hele verden være aktiviteter, der skal sættes fokus på glas. I Danmark vil 

Aalborg Universitet i maj være vært for en to dages glassymposium, og der afholdes glaskongres i 

Middelfart til november.  

 

Derudover er der historiske mærkedage, der skal fejres. 2022 er 70 året for Pilkingtons patent på floatglas, 

100 året for at finde glas i Kong Tutankhamums grav, 200 året for Fresnel linser til fyrtårne og 670 året for 

den første gengivelse af briller i et maleri.       

 

Fakta om Glarmesterlauget i Danmark 

• Glarmesterlauget i Danmark er arbejdsgiver- og brancheforening for de danske glarmestre.  

• Glarmesterlaugets omkring 200 medlemmer er fordelt over hele landet og spænder fra store enterprise-

virksomheder til små enkeltmands-virksomheder. 

• Medlemmernes forretningsspecialer spænder vidt, lige fra autoruder, forsatsvinduer, indbrudssikring, 

altaner, døre og indgangspartier, ovenlys, orangerier og drivhuse, badeværelser, dekoreret glas, 

indramninger til malerier og fotos samt interiørløsninger af forskellig art. 

• Glarmesterlaugets Garantiordning dækker op til kr. 200.000. Se mere på www.glasmedgaranti.dk. 

 

 

 

 

http://www.glasmedgaranti.dk/


Yderligere information: 

• Glarmesterlauget, Gothersgade 160, 1123 København, tlf 33 13 65 10 www.glarmesterlauget.dk  

Sekretariatsleder, Poul Henrik Madelung, mail phm@glarmesterlauget.dk, direkte tlf. 36 98 62 61 

• Bureau for Glarmesterlauget i Danmark: Lindskov Communication, 70 26 19 79, mail@lindskov.com  

 

Fotos og videodebat: 

• Udvalgte fotos er vedhæftet i høj opløsning og kan ligesom teksten anvendes frit. Flere kan fremsendes. 

 

  
For at fejre den essentielle rolle glas som materiale har haft og 

altid vil have i samfundet, har FN udnævnt 2022 til 

Internationalt Year of Glass. Året igennem vil aktører, der 

arbejder med glas, derfor sætte fokus på materialet gennem 

aktiviteter. 

2022 byder på en del historiske mærkedage. 2022 er 70 året 

for Pilkingtons patent på floatglas, 100 året for at finde glas i 

Kong Tutankhamums grav, 200 året for Fresnel linser til 

fyrtårne og 670 året for den første gengivelse af briller i et 

maleri.       

 

  

Mange tænker ikke over, hvor stor en betydning glas har og har 

haft i samfundet. Glas støtter mange vitale teknologier, 

faciliterer bæredygtighed og en grønnere verden, uden at de 

fleste ænser det i hverdagen. Det ændres der på i 2022, fordi FN 

har udnævnt året til internationalt glas-år.  

Glas er 100 procent genanvendeligt, fordi det kan smeltes om, 

når brugen er ophørt. Derfor vil det være fornuftigt, at glas 

får en endnu mere fremtrædende rolle i nye byggerier. Og 

forhåbentlig kan FN-året være med til at sprede budskabet om 

det ældgamle materiale, der faktisk kan være en del af 

løsningen på vores klima og miljø-udfordringer, påpeger 

sekretariatsleder i Glarmesterlauget, Poul Henrik Madelung.       
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