
Jeg har altid været kreativ 

 

     Artikel af Daniel 

Mit navn er Daniel og jeg har lavet glas siden 2014. Jeg var på prøve i værkstedet tre måneder, et par gange om 

ugen. Jeg havde ingen erfaring med at lave glas. I min prøvetid hernede lavede jeg lunden, som et bestillings-

arbejde. Efter et godt stykke tid, blev jeg så ansat i Værkstedet, hvor jeg arbejder nu. 

Hvordan foregår processen med glas? Det første vi gjorde var at printe nogle billeder ud af fuglen.  

Derefter valgte jeg det billede, som jeg ville lave figuren ud fra. Så tegnede jeg diverse dele af fuglen af med 

mellemlægningspapir.  Efter den proces, valgte jeg forskellige farver glas i forhold til fuglens farver og tegnede 

efter med en særlig blyant. Jeg begyndte så småt at skære glasset ud med en speciel kniv, så det passede i 

størrelsen. Man skal også passe på at glasset ikke går i stykker. 

 

Første skridt på vejen var at få lavet den hvide krop samt den mørke overdel. Derefter gik jeg i gang med de 

mindre dele, såsom hovedet, næbet og fødderne. år så alle dele er skåret, limer man det sammen og brænder 

det. De orange fødder er kommet på til sidst; ved at lægge et ekstra lag glas på, før fuglen bliver brændt.  

Hvad får jeg ud af at lave glas? Jeg har altid været kreativ, så jeg tænkte straks, at det ville være noget for mig. 

Det var noget af en udfordring, men jeg kom så småt efter det. Da jeg først kom i gang med at lave fuglen, 

havde jeg lyst til at lave mere med mine hænder.  



Da så lunden var færdig, var jeg ret stolt af mig selv. Og dét fik mig også til at tænke på og lave mere af samme 

slags. Jeg ved en den om Lunden, den lever af blandt andet fisk fra havet, som den dykker ned fra 

vandoverfladen efter. Lunden svømmer med sine vinger som en pingvin under vandet.  

Når lunden begynder at yngle; opholder de sig i kolonien 4-5 mdr. 

Fuglen kaldes også for en søpapegøje på grund af sit næb. Den er på størrelse med en tamdue og har en sort 

ryg og en hvid mave. Lunden lægger kun ét æg i reden og ruge-tiden er omkring 40 dage. 

De yngler flere forskellige steder, så som på Island og langs Norges kyst.  

 

 


