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For sans og samling

Alle sanser sættes i spil, når Nordens levende
museum for form og forvandling åbner i foråret 2020.
På museet udstilles glassamlingen med mere end 42.000 unikke glas og prototyper. Undervejs fortælles
levende historier fra både værksteder og tegnestue, og hænderne får lov til at udforske materialerne i de
arbejdende glas- og keramikværksteder. Et team af glasmagere i særklasse sørger for røg i skorstenene fra
det nye og ultramoderne glasværksted, hvor de i samarbejde med gæstekunstnere og -designere blæser
ideerne til live og fylder glasbyen med kreativt skaberværk for hele familien.

Holmegaard Værk
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Holmegaard Værk

Holmegaard Værk er Danmarks nye
kreative centrum for kunsthåndværk og
tradition, hvor fortiden formidles som
inspiration for fremtiden. I de smukke
sydsjællandske omgivelser ved kanten
af Holmegaard Mose slår det gamle
Holmegaard Glasværk dørene op for
en verden af design, kunsthåndværk
og historie. I et partnerskab mellem
museum, kommune og kulturliv løftes
den danske designtradition til et niveau,
den ikke har været på siden 1950’erne
og 1960’erne. Og med fokus på det
gode håndværk og det innovative design
pustes nyt liv i en industri, der siden
2008 har været uddød i Danmark.

Holmegaard Værk

Med respekt for historien er
udstillingerne bygget op om kernen i
det internationalt anerkendte glasværk.
Værkstederne og ovnene står, som
de blev forladt i 2008. Som hjertet
i Holmegaard Værk har de bevaret
deres status som museets kerne. Også
udenfor, hvor den omkringliggende
glasby deler historie og skæbne med
glasværket, restaureret med respekt og
autenticitet.
Bygningsarealet på 15.000 m2, et
24.000 m2 stort udendørsareal og
Holmegaard Mose danner tilsammen
rammerne for det særlige kulturmiljø
med oplevelser, uddannelse og erhverv,
der er smeltet sammen til Holmegaard
Værk. En genopbygning, der forener
det oprindelige og autentiske med det
moderne og nyskabende.

Foto: Lars Bo Axelholm
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Museumsdirektør Keld Møller Hansen
fortæller om det storstilede projekt:
”Holmegaard Værk er en drøm, der går
i opfyldelse. Jeg er fuld af forventning
og glæder mig til, at vi åbner Danmarks
mest moderne og involverende
museum. Holmegaard Værk puster liv i
æstetikken, håndværket, kreativiteten,
de danske designtraditioner, personlige
fortællinger og fælleskabet. Med
Holmegaard Værk vil vi genskabe et
levende glasværk for alle.”
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Udstillingsarealerne

Med nænsomhed, der bevarer industriens rå
natur, bliver den gamle fabrik, den nyopførte
hovedbygning, de renoverede tørvehaller,
de bevaringsværdige arbejderboliger og
kontorbygninger samt kunsthåndværkernes
atelierer og glashytter sat i spil på ny.

Oplev bl.a.

Glassamlingen
Udstilling med mere end 42.000 unikaglas
og prototyper fra hele Holmegaards historie.
Prøveglassamlingen, der er en af Nordens største
og vigtigste samlinger af glas, er sat smukt op
på en imponerende reol, der måler 7,5 meter
i højden og 40 meter i bredden med udsyn til
Holmegaard Mose.
Kählerudstillingen
Udstilling med 6.000 stykker Kähler-keramik.
Dette mesterstykke af en keramiksamling
fortæller historien om Kählers pottemagerværksted og om danskernes hverdag fra
1839 til i dag.
10.000 års kreativitet
250 m2 med skiftende udstillinger af historiske
pragtgenstande fra Museum Sydøstdanmarks
samlinger. Aktuelt en specialudstilling med
internationale stenalderfund fra Holmegaard
Mose, der formidles med en inspirerende samtale
om 10.000 års kreativitet og skabertrang.
Per Steen Hebsgaard
960 m2 udstilling af glasmester Per Steen
Hebsgaards imponerende samarbejde med
koryfæer som Bjørn Nørgaard, Per Kirkeby og
Erik A. Frandsen.

Holmegaard Værk
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Udstillingsarealerne

Professionelle og levende værksteder
Det 400 m2 store moderne glasværksted
med glasmagere i særklasse fungerer som en
arbejdsplads for skiftende gæstekunstnere og
et showroom for publikum. På de arbejdende
værksteder kan besøgende selv prøve kræfter
med glaspustning, keramik og gipsstøbning
og blive introduceret til både lette og mere
avancerede teknikker.
Glasværksudstilling
1.100 m2 stor historisk udstilling om arbejdet
i glashytterne på Danmarks første glasværk.
Omkring den gamle tankovn, der rummer 45
tons størknet, kunstfærdigt belyst glas, fortæller
medarbejdere om at arbejde med mundblæst og
maskinelt fremstillet glas.
Holmegaard og Kähler
Otte kunstneres historie om design, inspiration
og passion fortælles af familie, kollegaer og
eksperter, og 200 års dansk designhistorie
visualiseres på et 35 meter langt bord med
udvalgte stykker glas og keramik.

Holmegaard Værk

Multihal
670 m2 med skiftende udstillinger af kultur
i verdensklasse. Med nutidigt glasdesign og
kunsthåndværk, indlån af samlinger fra hele
verden og plads til afholdelse af store events og
koncerter.
Designshop
Museumsbutik med kunstindustriprodukter,
unikafund, bøger og merchandise. Derudover
vil der være salg af glas fra Holmegaard,
keramik fra Kähler og Holmegaard Værks egne
kunsthåndværksprodukter designet og skabt på
museet.
Spisesteder
Gode oplevelser gør sulten. Holmegaard Værk
huser både en café med friskbrygget kaffe,
sandwiches og desserter for enhver smag og en
restaurant med smukt anrettet smørrebrød til
dem, der gerne vil have oplevelsen til at vare lidt
længere.
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Fakta om Holmegaard Værk

Samlede anlægsudgifter: 103 mio. kr.
Forventet besøgstal: 80.000
Åbningsdato: 2. maj 2020

Byggeri & anlæg
Arkitekt: Museum Sydøstdanmark / Rønnow Arkitekter
Landskabsarkitekt: Erik Brandt Dam
Hovedentreprenør: H. Nielsen & Søn
Ingeniør & projektering: Moe
Byggeledelse: Museum Sydøstdanmark
Landskabsentreprenør: Hede Danmark

Udstilling
Udstillingskoncept & -arkitekt: Museum Sydøstdanmark
Brand, identitet & grafik: Museum Sydøstdanmark / 1508
Udstillingsproduktion: Bruns / 10 Tons / Across Europe / AV-Huset / Smededesign
Visual art: Dark Matters / Anders Ladegaard
Lysdesign: Museum Sydøstdanmark / FTLOL
Lydproduktion: Third Ear / HZ&Tone
Audioguides: Museum Sydøstdanmark / Nubart
Musikkomposition: Anders Ladegaard

Holmegaard Værk
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Samarbejdspartnere

Sponsorer

Samarbejdspartnere

Brand af 1848

NÆSTVED
MUSEUMS
GAVEFOND

KADK / Glasmuseet Ebeltoft / Designmuseum Danmark /
Hempel Glasmuseum / RUC / The Finnish Glass Museum /
Kulturparken Småland / Glass Factory / ICOM Glass /
Per Steen Hebsgaard / Næstved Ressource City / Talentskolen /
Grafisk Værksted / Rønnebæksholm

Filantropidirektør i Realdania, Nina Kovsted Helk, fortæller om det vigtige
arbejde med at puste liv i bygningsarven i den gamle glasby:
”Holmegaard er en del af vores fælles samfundshistorie. Industrianlægget
var en by i byen, og bygningerne fortæller en vigtig historie om,
hvem vi er, og hvor vi kommer fra. Det er fantastisk at se, hvordan
det nye Holmegaard Værk bærer både historien og kunsthåndværket
overbevisende ind i fremtiden.”

Holmegaard Værk
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Historien om Holmegaard Glasværk

Holmegaards Glasværks historie begynder i
1823, da Lensgreve Christian DanneskioldSamsøe ansøger den danske konge om at måtte
anlægge et glasværk i Holmegaard Mose. Værket
bliver lagt i mosen, fordi der her er nok af det
nødvendige tørv til brændsel for at holde gang i
glasovnenes høje temperaturer.
Holmegaards Glasværks historie er en historie
om et par små glashytter i en tørvemose, der
i løbet af 190 år bliver en stor del af Danmarks
designhistorie. I løbet af 1900-tallet kommer
kunstnerne ind i billedet for at designe og
formgive Holmegaards glasvarer. Det bliver
begyndelsen på en lang og stolt tradition, der
med åbningen af Holmegaard Værk i 2020
puster liv i den gamle designtradition og
håndværk.

Holmegaard Værk
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Historien om Holmegaard Glasværk

Tidslinje

1825

Holmegaard åbner som Danmarks første reelle glasværk.
Produktionen starter den 5. november og består
udelukkende af emballageflasker i brungrønt glas.

1847

Der anlægges et nyt glasværk, Kastrup Glasværk.
Formålet er at få tilført kul via søvejen samt komme
tættere på det københavnske marked. Værket frasælges
igen i 1873.

1906

1923

1928

Holmegaard Værk

1942

Per Lütken overtager posten som kunstnerisk leder
efter Jacob E. Bang. I løbet af de næste 56 år skaber
han mere end 3.000 glasdesign. Nogle af hans største
ikoner, Provence-skålen, Selandia-fadet og Skibsglas
produceres stadig i dag. Lütken arbejder på glasværket
helt til sin død i 1998.

1968

Michael Bang, søn af Jacob E. Bang, ansættes på
Holmegaards afdeling i Odense, Fyens Glasværk, og
skaber blandt andet Palet-serien. Han er også med til at
revolutionere Holmegaards lampeproduktion.

1977

Torben Jørgensen ansættes som designer til Holmegaard
Glasværk. Han er blandt de første til at kaste sig over
glasværkets nye glascentrifuge, hvor han skaber store
salgssucceser som blandt andet Lotus-stagen.

1985

Holmegaard indgår i fusionen Royal Copenhagen
med Georg Jensen Sølvsmedie og Den Kongelige
Porcelænsfabrik.

Kunstneren Svend Hammershøi designer vinglas-serien
Margrethe, der bliver det første design fra Holmegaard
Glasværk.

Holmegaard Glasværk indgår kontrakt med Den
Kongelige Porcelænsfabrik om at fremstille serviceglas.
Glasserien Knipling tegnes af Porcelænsfabrikkens
kunstner, Oluf Jensen.

Jacob E. Bang udnævnes som Holmegaards første
kunstneriske leder og skaber blandt andet de to serier
Viol og Primula. Bang designer ligeledes emballageglas,
blandt andet den ottekantede ketchup-flaske til Bähnke.
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Historien om Holmegaard Glasværk

Tidslinje fortsat

1989

Designer Anja Kjær tilknyttes værket og designer blandt
andet den populære Karen Blixen-vase, samt glasserier
til regentparrets sølvbryllup i 1992 og kronprinsparrets
bryllup i 2004.

1997

Peter Svarrer tilknyttes Holmegaard og designer her
løbende en række glasserier, blandt andet
Cocoon-serien.

2010

Rosendahl Design Group donerer Holmegaard Glasværks
Prøvesamling til Museum Sydøstdanmark.

2020

Museum Sydøstdanmark og Næstved Kommune
åbner Holmegaard Værk som levende museum i den
gamle glasby.

Holmegaards emballageafdelingen frasælges og en vigtig
økonomisk hjørnesten forsvinder.

2004

Holmegaard Glasværk i Næstved overtages af
en investorgruppe bestående af Holmegaards
administrerende direktør og en hovedentreprenør.

2008

Selskabet bag Holmegaard Glasværk går konkurs og
værket må lukke.
Rosendahl Design Group køber rettighederne til at
producere glas under brandet Holmegaard.

Holmegaard Værk
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Pressekontakt

Anja Linnet
Senior Press Advisor
anja@have.dk
22 65 53 48
Johannes Mandal
Press Advisor
johannes@have.dk
22 28 77 77
Carina Nørgaard Schou
Kommunikationschef
cns@museerne.dk
60 82 16 72

Læs mere på
holmegaardvaerk.dk
Holmegaard Værk
Glasværksvej 53
4684 Holmegaard
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