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IVÆRKSÆTTERI – Kun 
32 år, men måske fadder 
til den næste danske lege-
tøjssucces efter de berømte 
klodser fra Billund. Og han, 
designingeniør Kristian Si-
edelmann, bor lige her hos 
os på Fanø sammen med 
sin familie.

Kristian har sammen 
med sin studiekammerat 
Rasmus Fiil Svarrer plus en 
kammerat ved navn Simon, 
der er trådt ud af projektet, 
skabt Fablewood. Det er 
trælegetøj, formet som dyr, 
med indbyggede magne-
ter, skjult under finér. Har 
man flere, kan man lave fa-
beldyr. Og de har allerede 
rejst hundredtusindvis af 
kroner i to crowdfunding-
projekter og fået eksterne 
investorer med. Hundred-
vis af sæt er nu på vej jor-
den rundt til dem, der har 
forudbestilt. Og i en række 
butikker rundt om i landet 
står de klar til at blive valgt 
som noget nyt og spænden-
de. Priserne ligger mellem 
199 og 499 kroner for en 
æske.

Det startede med, at Kri-
stian skulle lave speciale 

undervejs i sit studium for 
at blive designingeniør, og 
så fik han ideen til legetø-
jet. Han ville lave noget, 
der fik børn til intuitivt at 
få noget til at virke. Og så 
tænkte han på magneter. 
En test på hans datter blev 
en succes, hun legede med 
en prototype i tre kvarter.

”Vi skulle overveje nøje, 
hvilke dyr, det skulle være. 
Og en krokodille som den 

her, er jo nem at genkende. 
Og så skulle det være noget 
med magnetisme, Børn må 
jo ikke lege med køleskabs-
magneter, men her er en 

magnetisme, som børn må 
lege med. Vi troede så også, 
det kun ville være noget for 
børn i børnehavealderen, 
men det er meget bredere 

end som så. Jo mere, man 
har, jo sjovere er det. Jeg har 
set 10-årige drenge sidde 
og battle med dem”, smiler 
han.

Kan stå fremme i stuen
”Og så er der jo også de-
signelementet. De kan stå 
fremme i en stue, og de kan 
bruges som gaver til fine 

anledninger som barnedåb 
og fødselsdage,” siger han 
og tilføjer, at for hvert solgt 
sæt går der penge til Eden 
Projects, der så kan plante 
fem træer i u-lande.

Fablewood lancerede de 
første pakker i efteråret 
2018. Og mange var solgt på 
forhånd, idet de to iværk-
sættere rejste penge på den 

amerikanske crowdfun-
dingportal Kickstarter. Her 
donerer folk penge mod at 
få produktet, når det kom-
mer på markedet. Første 
runde med tre slags dyr 
gav 380.000 kroner. Så kun-
ne produktionen i Vietnam 
sættes i gang. Næste runde 
her i 2019 havde 50.000 kro-
ner som mål, men det stak 
helt af og gav 250.000 kro-
ner på ét døgn. En optræ-
den i TV2 sparkede yderli-
gere til ’indsamlingen’, og 
forhandlerne begyndte at 
komme selv.

”Vi nåede at runde én 
million kroner fra 1000 
mennesker verden over,” 
fortæller Kristian med klæ-
delig stolthed.

To investorer med
Der er desuden kommet to 
eksterne investorer til, og 
rækken af produkter vok-
ser hastigt. Salget i butik-
kerne er sværere. Når man 
ikke har et ’navn’ i forvejen, 
skal der masser af makeds-
føring til. Men han tror på 
sagen.

”Vi har lager i et Boxit-
depot, og vi siger til os selv, 

Kristian Siedelmann har med en studie-
kammerat rejst store summer til deres 
magnetiske trælegetøj. Nu drømmer  
de om hele verden som marked

Kristian Siedelmann  
med hele paletten 
 af produkter.

Stykkerne sættes intuitivt sammen og bliver til dyr.  Stykkerne sættes intuitivt sammen og bliver til dyr.  
Han man mange sæt, kan man kombinere og lave fabeldyr.Han man mange sæt, kan man kombinere og lave fabeldyr.

Legetøjsdrømme 
på Fanø
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JEFA
Gardiner
v/Frank Bredahl

Stenhuggervej 9 . 6710 Esbjerg V . Tlf. 2392 7814

Med mere
end 30 års 
erfaring

Gardiner til ethvert formål

Stort udvalg indenfor:
• Gardiner
• Solafskærmning 
• Insektnet

Gratis og 
uforpligtende 
opmåling og 
rådgivning!

Tlf: 4058 2660 
mail@fanoefragten.dk
www.fanoefragten.dk

Med over 35 års erfaring med 
fragtkørsel på Fanø, sikrer vi vores 

kunder kvalitet og levering.  

Daglig fragtforbindelse mellem Esbjerg og Fanø

Fanø Fragten

Livsstilscenteret
Ondamedterapeut og Certificeret Coach
Østergade 34 � 5500 Middelfart � 64 41 01 08 � livsstilscenteret.dk
Åbningstider: Mandag - torsdag: 9 - 16, samt efter aftale

v. Eva Adler Juul

Vil du stoppe eller undgå KOL
Én behandling og du er røgfri

� Vi fjerner rygetrangen
� Udrensning

RYGESTOP - DU KAN GODT
med Biofeedback Terapi

Anerkendt medicinsk  

behandling  

FDA GODKENDT

Tegn en annonce som denne (2 x 70 mm)  
i seks numre i Fanø Posten til  
kun 475 kroner per indrykning. 
(Normalpris: 630 kr.)

Skriv til mail@fanoeposten.dk  
– Husk: vi kan også sætte  
annoncen op for dig.  
Det koster ikke ekstra!

Vinterkampagne
i Fanø Posten

Også muligt med Smart Rate
rentefri betaling på 24 måneder24kr.BOOK DIN GRATIS SYNSTEST ONLINE:

www.optik-hallmann.comEsbjerg, Østervangsvej 4b,  75 17 17 42 Altid gratis 
parkering

til et 

brilleste
lTID TIL NYE 

BRILLER?
GAVEKUPON GAVEKUPON

Gælder til og med d. 29.02.2020 i alle Hallmann butikker, fra et mini-

mumskøb på 1.490,– kr. for brillestel og brilleglas. Klip ud og a� ever i 

din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages. Pr. Kunde kun et gavekort. 

Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestillinger. 

Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

Gælder til og med d. 29.02.2020 i alle Hallmann butikker, fra et 

minimumskøb på 2.990,– kr. for brillestel og brilleglas. Klip ud og 

a� ever i din Hallmann butik. Gavekortet må overdrages. Pr. Kunde kun 

et gavekort. Ingen kontanter. Ingen kontaktlinser. Gælder kun nybestill-

inger. Optik Hallmann Vojens ApS Rådhuscentret 21 st.tv, 6500 Vojens

***

*

Indløs din 

bonus nu !

**

vi skal klappe hesten. Vi tør 
næsten ikke tro på det. Men 
som sagt, så har vi nu inve-
storer, og vi er to mand, der 
kan leve af det. Nu handler 
det om at skabe brandgen-
kendelse, og det tager tid,” 
siger han.

Tekst og foto:  
Finn Ane Hansen

Kristian Siedelmann bor i 
Nordby med fru Anne Rose 
og døtrene Luna på fem år, 
Molly på tre år og Viola på 

fem måneder.

Kristian Siedelmann, der 
bor i Nordby sin hustru, 
jordemoderstuderende 
Anne Rose Siedelmann 
og deres tre døtre – Luna 
på fem år, Molly på tre år 
og lille Viola på fem må-
neder, er 32 år.

Han stammer fra Fanø, 
men han har været af øen 
i 11 år, inden familien i år 
flyttede fra København 
og ind i deres rummelige, 
nyrestaurerende 70’erhus 
på Kikkebjergvej. Tiden 
i København lærte ham 
dog, at hovedstaden også 
har sine klare kvaliteter.

Han er uddannet de-
signingeniør fra DTU og 

er glad for at spille fod-
bold. Det er der dog ikke 
meget tid til nu.

Han er iværksætter og 
medejer af Fablewood 
sammen med ingeniør-
kollegaen Rasmus Fiil 
Svarrer. 

De producerer dansk 
designet trælegetøj, der 
kan sættes sammen med 
magnetisme. 2018 var de-
res første sæson. 

Men nu er der kommet 
investorer til, så produk-
tionen er røget i vejret 
med flere samlesæt, og 
julen 2019 skulle gerne 
give et gennembrud for 
Fablewood.

Blå bog Kristian 
Siedelmann


