
LESETRENING

Lego
En gang i 1930-årene bodde det
en fattig snekker i Billund i Danmark.
Snekkeren het Ole Kirk Christiansen.
For å få penger laget han møbler som han solgte.
I tillegg likte han å lage ulike leker av tre.

I 1934 kalte Ole bedriften sin Lego.
Det er en forkortelse for en dansk setning:
Leg godt På dansk heter lek leg.
Sønnen til Ole, Godtfred, var med i bedriften.
Etter hvert ville de prøve å lage leker av plast.
De kjøpte noen plastklosser fra utlandet 
for å se om det kunne være en idé.

Ole og Godtfred laget nye plastklosser 
akkurat slik de ville ha dem.
Klossene skulle kunne settes fast i hverandre 
og tas fra hverandre igjen.
I 1958 kom de fram til en løsning de var fornøyd med. 
Dette ble legoklossens fødselsår.
Klossene hadde små rør på undersiden.
Rørene gjorde klossene sterke 
og lette å feste til hverandre.
Etter hvert kom det flere og flere typer klosser, 
og Lego ble en stor bedrift.

I dag fins det over 400 milliarder legoklosser 
rundt omkring i verden.
Det betyr at hvis vi hadde delt likt,
hadde alle på jorda hatt cirka 60 legoklosser hver.
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Det fins iegofabrikker flere steder i verden, 
men det lages fortsatt legoklosser i Danmark. 
Legoklossene er laget av plast, 
og de må lages veldig nøyaktig.
Det er fordi klossene skal være akkurat 
passe harde å sette sammen og å ta fra hverandre. 
Plasten smeltes og has i former.
Formene må være helt perfekte, 
og de koster mange hundre tusen kroner.
Når formene ikke kan brukes mer, 
støpes de inn i grunnmuren i bygningen 
Det er for at andre som har lyst til å lage Lego 
ikke skal få tak i dem.

Mange jenter og gutter liker å bygge Lego, 
Det fins også klubber for voksne legobyggere. 
De har det aldri kjedelig.

Snakk om teksten
C 1 Hva liker du å lage av Lego?

2 Hvorfor har ikke alle på jorda like mange legoklosser, tror du?
3 Hva tror du de voksne gjør i legoklubbene?
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