OPSTILLING- og NEDTAGNING af Min Mormors Gebis

Min Mormors Gebis består af tre elementer: Drømmelageret (blåt akvarium med flasker), Idéfabrikken
(gult skab med ordmaskine) og Vindlaboratoriet (rødt skrivebord med vindleg). Denne manual beskriver
opstilling og nedtagning af udstillingen, de enkelte delelementer samt værktøjsbehov.
Udstillingen består af følgende rødt bord, gult skab med låger, blå seng, reol til flasker, hvid stol samt
gulvtæpper (et rødt og to halvcirkelformede græstæpper) og tre blå bademåtter) Med udstillingen følger
desuden 8 plastbokse, som indeholder løse dele til brug i de tre udstillingselementer. Se yderligere
beskrivelser under hvert element. Der er ikke en decideret rækkefølge i opstilling da elementerne er
uafhængige af hinanden. Denne manual foreslår at man starter med Drømmelageret, til Idéfabrikken og
slutter med Vindlaboratoriet. Men hvis andet giver mening hos jer, gør I bare det.
Der medfølger desuden hjemmelavet vindtunnel til klassebesøg, inspiration til aktiviteter samt et
klassesæt med bog Min mormors gebis.
Rigtig god fornøjelse med udstillingen!

OPSTILLING (2-3 mand påkrævet.)
Traileren tømmes og elementerne bæres ind. Flaskerne er pakket for sig, men i de øvrige kasser ligger
løsdele til hele udstillingen, så det er en god idé at pakke kasserne ud, før man går i gang med opstillingen. I
en af kasserne er maling til alle tre elementer, hvis nu der er kommet en skramme under transport.
Det er vigtigt, at I gemmer flamingokuglerne til nedpakningen.
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DRØMMELAGER
Indhold: Drømmelageret består af en Seng med en Reol i, med Polycarbonatsider rundt om og Trælåg
på toppen og diverse Rekvisitter placeret på hylderne. I bunden af sengen ligger en dyne, et bildæk og en
krabbe. På denne ene ende af sengen står der drømmelageret og ved den anden ende placeres en stol med
en foldet pyjamas og undervandsudstyr. Rundt om sengens øvrige sider placeres de tre bademåtter på
gulvet. Under hylderne i reolen løber et ledbånd, som giver lys i drømmelageret.

Opstilling af Drømmelageret:
Placer sengen, hvor den skal stå i rummet.
Placer metalreolen i seng. En markering indvendigt på reolens ene ben skal matche en markering på én af
træklodserne i sengebunden – så står den rigtig.
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Placer dyne og bildæk i sengen som anvist. Krabben placeres ved siden af bildækket.

Tilslut strømforsyningen gennem hullet til stikket i sengebunden, som er monteret på undersiden af den
nederste hylde ved reolens ene ben.

Lysskinne i låget kan tilsluttes hvis behov. Den tilsluttes samme ledning som øvrigt lys i drømmelageret.
Der er en ledning, som kan trækkes op langs reolens side og tilsluttes strømforsyningen.
Placer nu alle genstandene på hylderne. Du kan bruge nedenstående billeder som vejledning, men
placering står dig frit for. Nogle genstande tager sig bedre ud på en lav hylde og andre på en højere.
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Billede 1: Gavl mod stol og undervandsudstyr:

Billede 2: Langside til venstre for gavl med stol:
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Billede 3: Gavl med teksten ”drømmelager”:

Billede 4: Langside til højre for gavl med stol
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Når alle rekvisitter er på plads skal siderne på. I skal være 2-3 personer til dette.
Start med de lange sider, som lettest vippes ind fra siden (se billede). En person holder de to lange sider på
plads, imens enderne skydes ned ovenfra (vip de lange sider lidt ud imens, så er det lettere).
Når alle 4 sider er på plads, monteres de med en bolt og møtrik i det øverste hul.

Toppen løftes på plads

Bademåtterne placeres rundt om sengen.
Stolen placeres ved den ene gavl med pyjamas foldet over stoleryggen og dykkerhjelmen på sædet og
iltflasken ved siden af. (Dykkerudstyr er ikke legetøj og er lidt skrøbeligt. Især iltflasken)
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IDÉFABRIKKEN

Indhold: Idéfabrikken består af et stort skab med to låger. I skabet er en sætningsmaskine som skal
aktiveres med et håndtag. Inde i skabes er pålimet forskellige artefakter fra Min Mormors Gebis. Øverst
en boghylde, hvor bøger af Jakob Martin Strid kan udstilles. Skabet placeres på et rundt græsgulvtæppe i
rummet. Der kan desuden lægges bøger på græstæppet.

Opstilling af Idéfabrikken
Græstæppets to dele rulles ud. Skabet placeres henover samlingen, så samlingen er ca. 5 cm. inde under
skabet.
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Når skabet står rigtig sættes lågerne på. Husk at sikre den med den lille split, som skal gennem hængsler.
Krogene sættes på, så lågerne er fikseret. (Se fotos på næste side.)

Strømforsyningen sluttes til stikket, som kommer ud ved gulvet på skabets højre side (set forfra).
Håndtaget monteres med en skrue, der strammes godt til med den medfølgende skruetrækker. Vær
opmærksom på at stramme skruen ind mod det flade stykke på håndtagets aksel.
Det er vigtigt at afmontere håndtaget under transport. Når håndtaget monteres, så vær opmærksom at der
er en flad side på aksen og at skruen spændes ind mod denne flade side. Sådan sidder håndtaget bedst fast.
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VINDLABORATORIET

Indhold: Rødt bord med 3 vindtunneller af akrylrør, det ene monteret i stativ. Under bordet støvsuger
og gulvtæppe. På og under bordet diverse løse rekvisitter såsom en kasse med lette ting til at sende op
med vindtunnellen (f.eks. silkepapir, drinksparaplyer, plaststykker osv.) samt et skilt, hvorpå der står
Vindlaboratoriet.

Opstilling af vindlaboratoriet:
Tæppet rulles ud og bordet placeres ovenpå. Tæppet skal krølles op for at mime et vindblæst
vindlaboratorie. (se nedenstående foto) Bordet skal vende, så den ende, hvor benet går udenfor
bordpladen er i samme ende som den vindblæste ende af tæppet.
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Strømforsyningen monteres under bordpladen med to bolte. Brug evt. hammeren til at få boltene helt i.

Den lange sorte ledning fra strømforsyningen føres ned til gulvet, gennem hullet i tæppet og ud til en
stikkontakt. Det korte (han)stik, som kommer fra den røde knap i bordpladen sættes i det røde (hun)stik,
som kommer fra strømforsyningen.

Nu kan I gå i gang med at montere de forskellige vindtunneller på bordet.
Den lille stump vandrør skrues i gevindet på bordet. Fiskestang med flag monteres i røret.

s. 10/16

Bordventilatoren placeres i bordets modsatte ende, ledningen føres gennem hullet i bordpladen og
tilsluttes den hvide stikdåse under bordet. Vindposen monteres i det lille hul i bordpladen.

Nilfisk-støvsugeren placeres lige under det største hul. Toppen til støvsugeren monteres i støvsugeren
(drejes fast). Akrylrøret monteres i hullet så det passer ned i toppen på støvsugeren. Støvsugeren tilsluttes
den hvide stikdåse under bordet. Tjek at støvsugeren er tændt (knappen på selve støvsugeren). I røret
over støvsugeren skal der placeres 2 bordtennisbolde, som blæser op i røret når støvsugeren tændes.

Det store jernrør til luftmadraspumpen monteres under bordpladen med 3 bolte og vingemøtrikker og
pladen med luftpumpen stilles udenfor tæppets kant. Akrylrøret med en bordtennisbold i placeres i
jernrøret. Tjek at bordtennisbolden let kan pumpes op med luftpumpen.
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Den sidste ventilator placeres over det sidste hul og ledningen føres gennem hullet og tilsluttes den hvide
stikdåse under bordet. Stativet placeres henover ventilatoren i de 3 huller i bordpladen. Til sidst placeres
det store akrylrør i stativet.

Den løse kasse med genstande til at afprøve i vindtunnellen stilles på bordet.
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NEDPAKNING af Min Mormors Gebis
DRØMMELAGERET
Løft toppen af.
Løsn de fire bolte i hjørnerne og løft forsigtigt siderne af – enderne først og de lange sider til sidst. Vær 2-3
personer om dette, så siderne ikke vælter.
Pak rekvisitterne på hylderne i plastkasserne med kassefyld omkring. Start med at placere flaskerne med
lidt afstand mellem i kassen og dæk med kassefyld. Øverst kan der lægges 3-5 flasker som til sidst dækkes
med pakkefyld.
Forslag til nedpakning af rekvisitter:

Tag strømforsyningen til lyset fra og pak.
Pak de sidste rekvisitter (hjelm, pyjamas, bildæk, bademåtter og dyne)
JF. transport i trailer:
Seng
Stilles først ind i trailer. Seng skal beskyttes med skrammer i malingen. Der må gerne stå noget oppe i
sengen under transport. F.eks. den reol, som også under udstillingen står i sengen. Der skal evt. en rem
rundt om seng og reol, for at holde det samlet.
Polycarbonatplader
Beskrivelse: I alt 4 stk. 4 mm. polycarbonatplader med folie på den ene side. Skal beskyttes mod ridser i
både plade og folie, f.eks. med tæpper omkring. De to store plader har hjørnestolperne monteret på
enderne af polycarbonaten, så de fylde lidt i dybden.
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Låg til seng
Beskrivelse: ”låg” til sengen af brædder. Skal ikke beskyttes særligt.
Stol
Beskrivelse: Hvidmalet stol. Skal ikke beskyttes særligt.

IDEFABRIKKEN
Fjern splitterne fra lågernes hængsler og lågerne løftes af.
Tag strømforsyningen til lyset fra og pak.
Afmonter håndtaget.

Flyt skabet. Det kan køres på den medfølgende hund.
Rul græstæppet sammen og hold sammen med en strop.

JF transport i trailer
Placeres op af den ene side i traileren. Skal beskyttes med skrammer i malingen. Der er monteret håndtag i
enderne af skabet for at gøre det muligt at løfte ud og ind af trailer. Det er tungt. Skabet skal stå op i trailer
Skabslåger
Låger til skabet afmonteres under transport. Skal ikke beskyttes særligt.
Græstæppe
2 stykker kunstgræs. Rullet sammen og holdt sammen af remme.
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VINDLABORATORIET
Løft akrylrørene og fiskestangen af.
Stativet til det store akrylrør løftes af.

Afmonter toppen af støvsugeren (drejes af).
Afmonter vandrøret (drejes af)
Afmonter strømforsyningen under bordpladen (2 bolte). Brug evt. hammer til at løsne bolte nedefra.
Afmonter jernrør/luftmadraspumpe (3 bolte). Brug evt. hammer til at løsne bolte nedefra.
Spænd rem om luftmadraspumpe, så det kan bæres i luftpumpens håndtag

Pak støvsuger, to bordventilatorer, strømforsyning, vindpose, æske med løse genstande til at afprøve i
vindtunnellen i 2 kasser:
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Læg bordet på siden og vip benene ind og spænd fast med remme.

Rul tæppet sammen.

JF. transport i trailer:
Bord
Bordet lægges på siden.
Akrylrør
3 akrylrør pakkes inde i hinanden og lægges i paprør under transport.
Stativ til vindtunnel
Stativ stilles løst
Gulvtæppe
Sammenrullet tæppeløber lægges hvor plads.
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