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Dansk glas 1925 - 1985 Erik Lassen Hent PDF Forlaget skriver: Mogens Schlüter og Erik Lassens bøger om
dansk glas er klassikere, men i mange år har det ikke været muligt at få Dansk Glas 1925-1985. Det rådes der
nu bod på med en genudgivelse af denne titel, der er en fortsættelse af forfatternes kendte bog om dansk

glashistorie fra 1825 til 1925.

Dansk Glas 1925-1985 dækker en periode i glassets historie, hvor man udviklede glasproduktionen fra
udelukkende at være et håndværk til at være kunstneriske objekter designet af kunstnere. Det er historien om,
hvordan dansk glas blev til glaskunst takket være kunstnere som Jacob E. Bang, Per Lütken og mange andre i
samarbejde med dygtige glasmagere. Bogen beskriver med mere end 250 illustrationer glas, som i dag med
den fornyede interesse for kunsthåndværk og design fra bl.a. 50'erne og 60'erne er kommet på mode igen.
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