Min lille enkeltmandsvirksomhed havde påtaget sig en opgave, der lød på, at levere to
komplette akvaponiske dyrkningsløsninger. De skulle leveres kun 14 dage senere, og
så skulle de leveres som samlesæt og med en udførlig manual, der kan forstås af
folkeskoleelever. Straks spurgte jeg vidt og bredt efter én, som kunne hjælpe mig med
den teknisk tunge manual, og blev henvist til Mads.
Mads ringede til mig, og stillede de helt rigtige spørgsmål. Hurtigt forstod han, hvor
jeg ville hen, og hvem publikum til manualen, er. Til de, som ikke kender akvaponi,
så er det en løsning til grøntsagsproduktion, hvor man cirkulerer vand fra fisk, rundt
i et komplekst system, af bl.a. filtertanke, slanger og plastrør. Efterladenskaber fra
fiskene bruges som gødning til planterne - ligesom gylle på en mark.
Selvom kompleksiteten er høj, virkede det dog til, at Mads havde let ved at sætte sig
ind i, hvordan mekanikken fungerer i systemet. Det var på trods af mine begrænsede
evner og tid til at få taget nogle gode billeder og video af de forskellige komponenter.
På grund af min tidsnød, og afstanden mellem os, havde Mads slet ikke mulighed for
at se, hvad det var, jeg var i gang med at bygge. Han har derfor alene ud fra de
billeder, jeg hartaget, og via guidning og løbende tilpasninger formået alligevel at
udarbejde nogle flotte og præcise tegninger til manualen.
Jeg har ønsket en del til rettelser hen ad vejen, og det har været så fedt, at Mads bare
har taget det, i stiv arm. Hans rolige fremtoning har været super vigtig for vores
samarbejde, og for min egen ro i maven. Når man selv knokler med en stram tidsplan,
og har svært ved at se sig ud af det, er det virkelig fedt, at man kan overlade en så
tung opgave til Mads.
Manualen blev næsten 20 sider længere end forventet. Jeg ved, at han har siddet og
tygget sig gennem arbejdet med den time for time i både dagens tidlige og sene timer.
Vi nåede i mål til tiden, kunden er tilfreds, og jeg er rigtig glad.
Jeg vil til enhver tid anbefale at samarbejde med Mads, hvis man skal have lavet en
knivskarp manual, eller andet grafiskarbejde.
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