
Giv en personlig gave i glas og 
ramme 
 
Selv om de fleste er gået online med fotoalbums, er der stor glæde ved personlige 
billeder som udsmykning af hjemmet. Med julen for døren kan man sikre familie og 
venner en personlig og overraskende gave med et kært minde i en ny indramning. 
Men skal man sikre mindernes holdbarhed, kan det betale sig at rådføre sig med en 
professionel     
 
Julen står for døren, og mange er på jagt efter de perfekte gaver til familie og venner. Vil man give en unik 
gave, kan man kigge i gemmerne og give et personligt minde i en flot indramning. Men at sikre minderne er 
en kunst, som bedst udføres af professionelle, råder glarmestrene.              
- Der kan være stor nostalgisk værdi i at indramme og give ens kære minder som gamle koncertbilletter, 

børnenes gamle tegninger eller et ganske almindeligt fotografi i julegave. For selv de bedste minder giver 
ikke nogen glæde, hvis man ikke bliver mindet om dem. Den lokale glarmesters kan hjælpe med smukke 
indramninger, hvor motivet bliver bevaret og sikret for eftertiden. Minderne kan med en indramning blive 
en aktiv del af livet i hjemmet – og det giver ofte mere glæde rundt om juletræet end et tilfældigt nyt ”nips” 
til hjemmet, siger sekretariatschef Poul Henrik Madelung fra Glarmesterlauget i Danmark. 

 
Minder skal ikke gemmes væk 
Kvalificeret faghjælp er en god idé, hvis man skal have indrammet et motiv. Der er nemlig mange hensyn, 
man skal overveje. Nogle motiver har brug for en passepartout, så de ikke klæber til glasset og bliver 
ødelagt. Andre skal hæves et stykke fra bagpladen eller måske have et specielt glas, der kan beskytte 
følsomme elementer mod UV-stråler. 
- Det er virkelig en skam, at genstande med høj affektionsværdi bliver gemt væk i et forsøg på at beskytte 

dem. I mange tilfælde bliver de faktisk bevaret bedre, hvis du indrammer dem korrekt og hænger dem 
op. Men vil man være sikker på, at minderne ikke tager skade, er det bedst, hvis man får en professionel 
vurdering, fortæller Poul Henrik Madelung og tilføjer:   

- Glarmestre er eksperter i at udskifte ruder, lave glas i badeværelser og glasværn mv. Men de er faktisk 
også specialister i at indramme alt fra signerede plakater og fodboldtrøjer til tørrede blomster, gamle 
breve eller måske din farfars frimærke- eller møntsamling.  

 
Rammer på alle mål 
Indramninger kan laves med mange udtryk, der kan afstemmes efter motiv og indretning. Der findes et væld 
af forskellige rammelister i alle tænkelige farver, med forskellige profiler og dimensioner. Der er også 
mulighed for passepartout i forskellige bredder og evt. med farver. Når du lader glarmesteren lave din 
indramning er der ingen standardmål at tage hensyn til. Glarmesteren rådgiver om det hele, så motivet 
kommer bedst muligt til sin ret. 
- Glarmesteren gør din indramning helt færdig og klar til ophængning. Alt modtageren skal sørge for er en 

skrue på en velvalgt placering i hjemmet, så gaven kan nydes i mange år, slutter Poul Henrik Madelung. 
 

   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 samt interiørløsninger af forskellig art. 

• Glarmesterlaugets Garantiordning dækker op til kr. 200.000. Se mere på 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: 
• Udvalgte fotos er vedhæftet i høj opløsning og kan ligesom teksten anvendes frit. Flere kan fremsendes. 
 

   

Glarmestre er eksperter i at udskifte ruder, lave 
glas i badeværelser og glasværn mv.  Men de 
kan faktisk meget mere end det. Glarmestre er 
nemlig også specialister i at indramme alt fra 
signerede plakater og fodboldtrøjer til tørrede 
blomster, gamle breve eller måske din farfars 
gamle frimærke- eller møntsamling. 

Den lokale glarmesters kan hjælpe 
med smukke indramninger, hvor 
motivet bliver bevaret og sikret for 
eftertiden. Minderne kan med en 
indramning blive en aktiv del af livet i 
hjemmet – og det giver ofte mere 
glæde rundt om juletræet end et 
tilfældigt nyt ”nips” til hjemmet, 
siger sekretariatschef Poul Henrik 
Madelung fra Glarmesterlauget i 
Danmark. 

Selv om de fleste er gået online med 
fotoalbums, har mange alligevel minder 
liggende gemt i krogene. Med julen for døren 
kan man sikre familie eller venner en 
personlig og overraskende gave med et kært 
minde i en ny indramning. Men skal man sikre 
mindernes holdbarhed, kan det betale sig at 
rådføre sig med en professionel.     
 

 


