Jeg kan bare ikke
lade være med at være
kreativ, og jeg har det
meget sjovt med det.”

16 MÅNEDER
MED FABLAB TI
Heiner Gringmuth er en af FABLAB TI’s flittige faste brugere.
Han fortæller om sit liv i idé- og modelværkstedet i denne
tekst.
Hvem er jeg?
Jeg er født som kunsthåndværker med en speciel fornemmelse for mange forskellige materialer. Som barn kunne
jeg ikke lade være med at lave små kunstneriske objekter.
Min mor på 91 år har en samling af mine ting, fra jeg var
6-7 år gammel.
Som 18-årig plagede jeg min far om at komme på kunsthåndværkerskolen. Det, mente han ikke, var en god idé,
fordi det ville jeg aldrig kunne leve af. Så læste jeg til cand.
pæd. med speciale i socialpædagogik og voksenuddannelse.
Men hele livet har håndværkerevnerne fulgt mig og ikke
kunnet undertrykkes.
I perioder med alvorlige problemer har det at være kreativ givet mig balance i sjælen. Selv om jeg har forladt mit
barndomsland og er blevet dansk statsborger, har jeg aldrig kendt til hjemve. Jeg har altid formået at forme mine
omgivelser, så jeg følte mig hjemme, der hvor jeg var.

Heiner Gringmuth
Fast bruger hos FABLAB

Hvordan jeg fandt FABLAB TI
I mere end 15 år har jeg været med i Klubben for Produktudvikling, som holder til på produktionsskolen i Svebølle
ved Jyderup i Vestsjælland. I fem år har jeg været klubbens
sekretær og bl.a. organiseret udvekslingsbesøg med en
søsterklub i Kajane i Finland. Jeg har altid været involveret
i innovation enten med egne projekter eller som rådgiver i
teknisk tegning og materialekendskab.
Det er en bred vifte af materialer, jeg har erfaringer med.
Alt lige fra papir, træ og metal til læder og fibercement.
Når jeg fordyber mig i et materiale i en periode, opnår jeg
som regel et højt niveau. Men jeg har kun levet af mine
praktiske evner som underviser og i syv år som smed.
Mine produkter er dog spredt over hele verden til nytte og
fornøjelse for familie og bekendte, uden at jeg har oplevet
et rigtigt økonomisk gennembrud. Jeg kan bare ikke lade
være med at være kreativ, og jeg har det meget sjovt med
det.
Produktudviklingsklubbens medlemmer og jeg har i mange
år haft kontakt og samarbejdet med Opfinderrådgivningen
på Teknologisk Institut. Opfinderrådgiver Rasmus Offersen

har eksempelvis rådgivet en del klubmedlemmer. For eksempel skaffede han kontakt til en ovnproducent på Djursland, som viste sig at være interesseret i en brændeovn,
som jeg udviklede for 30 år siden og selv har fremstillet
over 400 stykker af - den fortjener at blive genopdaget.
I forbindelse med den snak blev jeg via www.teknologisk.
dk og www.opfind.nu opmærksom på, at der var kommet
et nyt initiativ; idé- og modelværkstedet FABLAB TI.
Første kontakt med FABLAB TI
Værkstedet hører hjemme i Tåstrup på Teknologisk Institut, og der er åbent hver tirsdag og onsdag for alle i dagtimerne. Der stilles maskiner til rådighed til fremstilling af
prototyper - noget som private opfindere normalt ikke har
råd og adgang til. Værkstedet har en 3D fræser, en 3D printer, en laserskærer og en folieskærer, masser af hånd- og
elværktøj samt forskellige materialer m.m.
Jeg tog på besøg og fik en rundvisning og kastede min
kærlighed på laserskæreren. Efter en demonstration,
grundig vejledning og et kursus, opnåede jeg et slags kørekort til laserskæreren, så jeg nu stort set kan arbejde
selvstændigt. Jeg har dog altid personalet som backup,
hvis der opstår problemer. Samtidig kan jeg være en hjælp
for andre, der kommer og bruger fablabbet.
Genoplivning af gamle projekter
Min livslange fascination af at arbejde med mange forskellige materialer har fået ny inspiration af laserskæreren.
For eksempel bruger jeg den til at kombinere papirklip med
løvsavsarbejde. Ved at skanne silhuetklip, som er lavet for
år tilbage, strege dem op på computeren og konvertere
filerne til et format som laserskæreren kan aflæse, er jeg
i stand til at lave de sirligste 3 mm krydsfiner-ophæng.
Efterhånden som jeg er blevet mere fortrolig med metoden, har fantasien fået mere og mere frit spil med fine
æsker og profiler som resultat.
Det irriterede mig lidt i starten, at jeg måtte sætte mig
ind i et, for mig, nyt softwareprogram, Adobe Illustrator,
som er det filformat laseren bruger. Jeg er god til mindst
10 computerprogrammer, og så var det alligevel ikke nok.
Som nybegynder stritter man imod. Men med hjælp fra
personalet og download af en fri version kom jeg godt
med. Jeg medbragte min bærbare til fablabbet for at kunne rette i tegningerne. Efterhånden blev der mindre og
mindre brug for det. Jeg kunne forberede tegningerne til
skæring hjemmefra, og en pæn ”produktion” startede op.
Først og fremmest en produktion af silhuetklip samt en
del fine æsker, hvor hjørnesamlingerne blev særligt fine på
grund af laserens præcision.

Som nybegynder
stritter man imod. Men
med hjælp fra personalet og download af en
fri version kom jeg godt
med.”
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Samarbejde med FABLAB TI’s personale
Især under opstarten var der rådgivning og oplæring. Jeg
fik snart ”kørekort” til laserskæreren og kunne arbejde
selvstændigt med mine projekter. Det er det, der er meningen. FabLabbets koncept er ikke, at du blot kan overlade
projekter til personalet. De havde en del andre opgaver at
løse såsom rundvisning på værkstedet, udførelse af opgaver, der kom fra andre afdelinger af TI eller fremstilling
af eksempler og objekter til brug af aktiviteter uden for
værkstedet.
De skifter jævnligt medarbejdere ud, fordi værkstedet
også er bemandet af dygtigere praktikanter fra forskellige
uddannelser. Selvom mine ting havde mere dekorationsformål end brugsværdi, blev de rost og anerkendt.
Gennem mine andre aktiviteter uden for FABLAB TI og ved
at blive mere og mere fortrolig med maskinen, fik jeg flere
og flere ideer. Ideerne blev til noget, der kunne holdes i
hånden og vises frem. Ud af 10-12 projekter kunne 2-3
stykker ligne noget, der burde vises til en producent og

Fablabbet er også et godt sted at udvide sit opfindernetværk.
Jeg brugte på et tidspunkt mange timer på at tegne i 3D for
en anden bruger, som ikke kunne bruge programmet selv.
Hun kom med en forestilling om, at personalt ville arbejde
med hendes projekt, bare hun kom med ideen. Det var en
misforståelse. Men det passede med, at jeg efter fire års
pause var i gang med at lære mig at bruge SolidWorks-tegneprogrammet igen, og så tog jeg hendes projekt som en
øvelse i at blive god til det vanskelige program. Det førte
til et brugbart 3D- print af hendes idé, som hun bruger til
at vise frem for potentielle producenter.

Det er en god ting
ved livet i værkstedet,
at jeg kan hjælpe andre
brugere og dele mine erfaringer med dem.”
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dermed have en chance for at blive et produkt.
Samarbejde med de andre brugere
Nogle gange er vi 3-4 stykker, der deles om laserskæreren.
Det kræver, at vi finder ud af at deles om pladsen. Ingen af
mine projekter varer typisk mere end 15 minutter i træk,
så de kan næsten altid klemmes ind mellem andre brugeres måske større opgaver.
Det er en god ting ved livet i værkstedet, at jeg kan hjælpe
andre brugere og dele mine erfaringer med dem. Vi snakker også om og bytter vores ideer og erfaringer med computerprogrammer, materialer og vores erhvervs- og livserfaring. Unge og ældre har som regel forskellige evner og
måder at tænke på, som de kan inspirere hinanden med.

FabLabs er en verdensomspændende bevægelse, og der er
flere FabLabs i Danmark. Der er blandt andet et i Valby Kulturhus, hvor laserskæreren på et tidspunkt brød sammen
i længere tid. Det gjorde, at der kom en del flere brugere
til Tåstrup og skabte lidt kødannelse. Det gode ved det
var, at flere fik øjnene op for FABLAB TI, og det har åbnet
op for, at vi organiserer mere, så så mange folk som muligt med ideer og projekter kan arbejde med projekterne i
åbningstiden.
Min konklusion
FabLabs er en fantastisk god ide. Det giver via computer
og avancerede maskiner idérige mennesker mulighed for
at komme ud over deres luftkastelstadium til håndgribelige produkter og modeller.
På den ene side kan det føre til produkter, der i sidste ende
bliver fremstillet på en fabrik og solgt på markedet. Her
synes jeg, at alle, der nyder godt af FABLAB Ti’s faciliteter og personalets hjælp, bør huske at blive sponsorer og
være hjælpsomme for andre produktudviklere.
På den anden side er FabLab også et læringsmiljø for skolelever og studerende….eller pensionister som mig, der er
i livslang læring inden for avanceret idé- og produktudvikling.
Med taknemmelige hilsen
Heiner Gringmuth
www.heiner-gringmuth.dk
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