
REPORTASJE

5000 DELER: Erman Atabay (26)
kjenner litt på farsfølelsen når han
holder rundt de største lego-
modellene sine.



V
IL DU BLI med hjem og 
leke med Lego?

Dersom en høy, mørk
metalfyr forsøker den sjekke-
linja på deg en kveld på byen i
Oslo, er sjansene store for at du
står ansikt til ansikt med Erman
Atabay (26), Legoens bad boy.

De jentene som har blitt med
ham opp til Sinsen har blitt møtt
av en leilighet dominert av svæ-
re, detaljerte legomodeller av alt
fra Star Wars til en Batmobil.
Noen er blitt tatt på senga (på en
mindre bokstavelig måte enn de
kanskje hadde tenkt seg) av sy-
net.

– Mange tror det bare er et
sjekketriks, så når jentene kom-

mer opp hit og ser Legoen, vet de
ikke hva de skal gjøre.

– Stikker de av?
– Nei, nei. Det er som en ve-

nusfluefanger. De blir, flirer Er-
man.

EN FEM TUSEN brikker stor
Millenium Falcon-modell dek-
ker hele kjøkkenbordet hans.
Det er det nest største legosettet
som er produsert, og må løftes
forsiktig med begge hender om
den skal flyttes noe sted. Rundt
omkring står det flere digre Star
Wars-figurer, mens hyllene over
TV-en er fylt med superdetaljer-
te Ferrari-modeller. I tillegg har
Erman bygget en fungerende PC 

kloss-
majorene

De fleste slutter å bygge Lego lenge før de
blir voksne. For Erman (26), Daniel (16) og
Erik (19), var det først da det startet.
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sak: Medlemmene av Brikkelauget er
Norges største legonerder.
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SORTERT: Med et femsifra antall klosser, er orden viktig. 

de sitter spredt over hele landet.
Det avslører et internt legovoka-
bular like forvirrende som sam-
taler mellom «World of War-
craft»-spillere: Dark Ages? Tida
fra man gir opp Lego til man
starter igjen. 

TFOL og AFOL? Henholdsvis
«Teenage-» og «Adult Fan Of
Lego». Og SNOT, da? Snørr?

– SNOT betyr «Studs Not On
Top», altså at knottene står i en
annen vinkel enn rett opp, for-
klarer brikkelaugmedlem Dani-
el Zonneveldt (16).

Nederlenderen flyttet med fa-
milien til Norge for ett og et
halvt år siden, og har allerede
rukket å sette opp en legobase
inne på gutterommet i Åros: hyl-
le på hylle med brikker, nøye
inndelt i kategorier. Her ligger
poser med grønt bladverk og
brikker sortert etter farge. Små-
brikker oppbevares i spiker-
skuffer, mens spesielle detaljbi-
ter ligger trygt lagret under pul-
ten. 

Daniel fortsetter leksjonen:
– BURP er «Big Ugly Rock Pie-

ce», mens POOPS er «Pieces Of
Other Pieces», altså en stor brik-
ke som kunne vært fem små.
Sånne er ofte vanskelig å lage
noe med.

ARKITEKTURINTERESSERTE

Daniel er mer som majoriteten
av legonerder. Der Erman stort
sett bygger sine modeller etter
anvisningen, bygger Daniel på
frihånd. Slott er spesialiteten
hans – et smalt felt, men han er
blant de beste i verden. På
skrivepulten står et halvferdig

i Lego, som han håper å kunne
produsere for salg.

– Jeg er ikke god på tegning 
eller å lage figurer i leire, så det
blir dette i stedet.

– Hva sier folk når du forteller
dem om hobbyen din?

– Noen synes det er kult, noen
synes det er barnslig – det får
man bare leve med. Alle jeg har
møtt som er født på midten av
70-tallet og seinere, er jo opp-
vokst med Lego.

HOS DE FLESTE overlever ikke
legointeressen tenårenes sosia-
le usikkerhet, men for enkelte
blusser den opp igjen når de er
trygt ute på den andre sida. Og
voila: Nok en nettbasert sub-
kultur, med nerder som bygger
alt fra katedraler til pistoler i
Lego, har oppstått. De utveksler
sjeldne klosser på BrickLink, en
slags eBay for Lego, de viser
fram MOC-ene sine – som er
egendesigna kreasjoner – på le-
goblogger, og diskuterer bygge-
teknikker på forskjellige nett-
fora.

Ved første øyekast virker det
som nok en retropreget mote-
hobby, men de møysommelige
legobyggerne er ikke de samme
neo-nostalgikerne som kjøper
Lomo-kameraer og trykker opp
klistremerker av 8-bits piksel-
figurer fra barndommens data-
spill. Lego er verken nytt eller
trendy, men unngår til gjengjeld
å bli et oppbrukt fenomen.

BRIKKELAUGET ER ET nettsted
der norske klossenerder kom-
muniserer med hverandre, der
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TEIPETABU: Teiping og liming er tabu. - Lego er la

ARKITEKTEN: Daniel Zonneveldt (16) fascineres
av slott og arkitektur.



FAREFULL FERD: Kommer våre helter til å klare seg over broa, eller
tar zombiene dem først? Bare Erik Uttaklev (19) vet.

l den borgen jeg

bygger nå vil kanskje

ta 25 timer l

get for å settes sammen og tas fra hverandre igjen, sier Erik.

tårn i tudorstil, laget til årets konkurranse på nettstedet Classic
Castle. I fjor vant han en klasse, i år satser han på tittelen Master
Builder.

– Da må man må være med i seks kategorier og ha det beste snittet.
Den borgen jeg bygger nå vil kanskje ta 25 timer, og så skal jeg kan-
skje prøve meg på Crime And Punishment-kategorien.

Den går ut på å bygge et tablå av en kriminell handling, og et av
avstraffelse – begge i middelaldersetting. Premien for innsatsen?
Mer Lego.

– DET ER VIRKELIGHETSFLUKT, som om jeg skulle lest ei bok eller
spilt rollespill. Det blir nesten som meditasjon, å ikke tenke på annet
enn Legoen og det jeg bygger.

Erik Uttakleiv (19) spiller i trash metall-band og har en forkjærlig-
het for postapokalypse og mørke framtidsvisjoner. Lørenskog-gut-
tens legotablåer bringer tankene i retning filmer som «Stalker»,
«Doomsday» og «Mad Max» – motorsykler med beindekorasjoner og
overlevende som kjemper seg gjennom en zombieinfiserte land-
skaper hvor bombene allerede har falt.

– Det er en pessimistisk måte å se på framtida, smiler Erik mun-
tert. 

Han kom litt småflau ut av sine dark ages da han var femten. 
– Jeg blir alltid like overrasket når folk sier «wow, få se noe du har

laget!»
I mai hadde han, Daniel og resten av Brikkelauget utstilling under

Legoworld på Fornebu, og stilte ut verkene sine for flere tusen men-
nesker. En av medlemmene kom kjørende helt fra Tromsø fordi han
ikke turte sende modellene sine med fly. Forberedelsene til utstil-
lingen fikk til og med konsekvenser i den internasjonale legoverden.

– Brikkelauget alene fikk opp brikkeprisene på Bricklink. Det er
en egen legoøkonomi, ler Erik.

BARE EN TING manglet på Fornebu: Legojentene. På pikerommet ser
dark ages-stadiet ut til å være en permanent tilstand. Daniel og Erik
vet ikke helt hvorfor. Erman spekulerer i om det skyldes et skille
rundt 9-10 årsalderen.

– Bortsett fra «Mindstorms»-legoen, som brukes av ingeniør-
studenter, tror jeg settene er mer orientert mot gutter. Lego har
kommet med «Belville», byggeklossenes svar på Barbie, med fancy
slott og klær, men etter 15-årsalderen tror jeg interessen stopper.

Han anbefaler en annen rekrutteringsvei for legogutter som vil ha
jenter med på leken: 

– Vil du være med hjem og bygge Lego?


