
I 1974 foretog Jørgen Kirk
Kristiansen (fætter til
Kjeld Kirk Kristiansen) fra
LEGO Laboratoriet det
regnestykke, hvis resultat
efterfølgende er kommet
vidt omkring. For en god
ordens skyld skal det
nævnes, at Jørgen Kirk
Kristiansen udtrykkeligt
gør opmærksom på, at
han kun ”omtaler sam-
menbygningsmuligheder-
ne, når man bygger 8-
knops-stenene oven på
hinanden, og altså ikke
samtidig bygger ved
siden af hinanden.” 
(Kilde: Personalebladet
Klodshans maj 1974)
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RUSLAND

Imponerende stand 
på legetøjsmesse
Indkøbere og topchefer fra alle de store butikker og kæder i Rusland – fra
Murmansk i vest til Vladivostok i øst – strømmede igen i år til den internatio-
nale legetøjsmesse ”Mir Detstva 2004” i Expo Centret i Moskva. Det var tiende
gang, legetøjsmessen blev afviklet, og den har udviklet sig til den russiske
legetøjsbranches hovedbegivenhed, hvor verdens største legetøjsfabrikanter
præsenterer deres produkter. LEGO Rusland deltog med en imponerende
stand, hvor medarbejderne med fire dages hårdt arbejde levede op til målet
om at opfylde kundernes og forbrugernes behov med informationer om pro-
dukt-prioriteter, marketingstøtte, butiksmaterialer med mere. Blandt de nyhe-
der, der blev præsenteret, var LEGO QUATRO.

INTERNETTET:

LEGO.com er på Top 50
Tidsskriftet ”Internet Retailer” har offentliggjort sin Top 50-liste for 2005 over de
bedste hjemmesider med salg til forbrugerne. Med på listen er LEGO.com, der er
kommet i selskab med firmaer som Blockbuster, Dell, Amazon og eBay.

”Disse hjemmesider repræsenterer det bedste, der findes inden for salg på Inter-
nettet. Top 50-listen omfatter virksomheder, som har vist fornyelse i brug af Inter-
nettet, uanset om det drejer sig om salg på nettet eller om at bruge nettet som
en del af en strategi med mange afsætningskanaler,” siger Kurt T. Peters, redak-
tør af Internet Retailer.

verden rundt

DANMARK:

Museumsgæster bygger 
med hvide klodser
ARoS Aarhus Kunstmuseum har for tiden en populær udstilling med den dansk-
islandske kunstner Olafur Eliasson. Kunstneren vil gerne aktivere museums-
gæsterne, så de ikke bare er passive iagttagere af kunsten, men aktive og kre-
ative deltagere i den skabende proces. Derfor er 300 kilo hvide LEGO klodser
hældt ud på et bord, og børn og voksne opfordres til at bygge, hvad de har lyst
til. Dermed er de med til at skabe installationen ”The cubic structural evolution
project”, hvor kunstnerens ide er, at publikums bistand og byggelyst skal gøre
kunstværket til en uendelig proces af konstruktion, dekonstruktion og rekon-
struktion.
Gæsterne er begejstrede for at deltage, og selv dronning Margrethe har været
på et privat museumsbesøg og har bygget et bidrag.

Hvilke ændringer tror du, vi vil se som følge af 
vores nye topledelse?

Chris Prior, grafisk designer, England:
Jeg tror, vi kommer til at se store ændringer i løbet
af det kommende år – selv om de ikke nødvendigvis
er en følge af den nye topledelse, men mere på
grund af årsresultatet. Vi bliver nødt til at for-
enkle de daglige forretningsprocedurer
for at reducere vores omkostninger og

på den måde blive mere konkurrencedygtige på mar-
kedet. !

Hvilke ændringer tror du, vi vil se som følge af 
vores nye topledelse?

Caroline Marx, juniorsælger, Tyskland:
Jeg håber, at hvis vi i fremtiden får så alvorlige
leveringsproblemer som nu, at vores nye topledel-
se hurtigt kan løse dem. De bedst sælgende pro-
dukter bør produceres i store mængder. Jeg
håber, at alle medarbejdere fremover kan
genfinde tilliden og tilfredsheden med
vores virksomhed. !

Fra 102 til 915 millioner
kombinationer
Matematik-
professor Søren
Eilers har bevist,
at der er mange
flere måder at
kombinere seks
ensfarvede
LEGO klodser på,
end vi hidtil har
fortalt.

Trine Nissen
Kommunikationsafdelingen

Når gæster kommer på
besøg i LEGO Company,
får de at vide, at der fin-

des 102.981.500 mulige måder
at kombinere seks ensfarvede
otte-knops LEGO klodser.
Sådan har det været i årevis, og
det er ikke noget, man normalt
sætter spørgsmålstegn ved.
Det gjorde Søren Eilers, mate-
matikprofessor ved Køben-
havns Universitet, alligevel efter
en tur i LEGOLAND.

”Jeg havde set en ældre plakat,
hvor der stod, at der findes ca.
102 millioner måder at kombi-
nere seks ensfarvede LEGO
klodser på. Et par dage efter
kom jeg til at tænke på, hvor-
dan man mon var kommet frem
til det tal, fordi jeg umiddelbart
syntes, det var svært at regne
ud uden at bruge en compu-
ter.”

915.103.765 muligheder
Da Søren Eilers forsøgte at reg-
ne efter, fandt han hurtigt ud af,
at der i virkeligheden er mange
flere kombinationsmuligheder
end de 102 millioner. Det præci-
se tal er 915.103.765 muligheder.
”I den gamle beregningsmeto-
de har man kun beregnet de
muligheder, det giver at bygge i
seks klodsers højde. Det er jo i
virkeligheden at sætte LEGO
klodsens mange muligheder
under en skæppe.  For selvføl-
gelig kan man også bygge de
seks klodser i for eksempel tre
klodsers højde. Så er det bare
meget sværere at regne kombi-
nationsmulighederne ud.”

Da først Søren Eilers matema-
tiske interesse var blevet vakt,
ville han finde ud af, hvor man-

ge kombinationer, der så var.
Løsningen blev at skrive et pro-
gram i programmeringssproget
Java, som gennemgik samtlige
kombinationsmuligheder. ”Min
hjemmecomputer var kommet
på hårdt arbejde. I en hel uge
stod den og tyggede på datae-
ne, før den kom frem til det
endelige resultat, som er meget
større end det oprindelige.”

Tre matematik-
generationer er enige
For at være helt sikker på at
resultatet var rigtigt, gav Søren
Eilers opgaven til en gymnasie-
elev, som havde spurgt efter et
udfordrende matematisk pro-
jekt. Efter et par uger kom gym-
nasieeleven tilbage med fuld-
stændigt det samme resultat

som det, Søren Eilers var kom-
met frem til. Derfor er Søren
Eilers ikke længere i tvivl:
”Computere tager ikke fejl, men
den, der skriver programme-
ringssproget, kan jo nemt kom-
me til at lave en fejl. Efter at vi
er to, der uafhængigt er kom-
met frem til det samme resultat,
så kan vi godt være sikre på, at
det er det rigtige resultat.”

Søren Eilers er imidlertid ikke
den eneste matematikkyndige,
som har studset over de 102
millioner muligheder. I den selv-
samme uge, som Søren Eilers
henvendte sig, modtog Kom-
munikationsafdelingen en mail
fra en pensioneret matematik-
professor i Bangladesh,
Muhammad Ahsan. Han havde

været på udvekslingsophold i
Danmark via Rotary og var i
den forbindelse stødt på tal-
let med de 102 millioner
muligheder. Efter et par
beregninger på en lap papir
kom han frem til, at minimum-
tallet er mere end 200 millio-
ner.

Konklusionen er enkel: 
Det er tid til at finde slettelak
og viskelæder frem.

Der er stor forskel på, om
man udelukkende bygger i
seks klodsers højde…

… eller om man også tæller
de muligheder, det giver at
bygge i for eksempel tre
klodsers højde

ENGLAND:

Brand Retail vandt to priser
LEGO Brand Retail vandt to priser ved den årlige Retail Interiors Awards i London,
hvor der uddeles priser for bedste indretning af butikker. Brand Retail blev num-
mer ét i kategorien ”bedste internationale butiksindretning”, og i begrundelsen
hed det blandt andet: ”Der er kun få butikker, der tager det produkt, de sælger
og bruger det som grundlag for indretningen af butikken. Det er præcist, hvad
LEGO butikken gør (…) Dommerne var betagede af butikkens kombination af
pragtfuldt udseende, enkelhed og originalitet med en appel, som rækker langt ud
over den unge målgruppe. Det er en elegant løsning på en designmæssig udfor-
dring.”

I kategorien ”best in-store retail theatre” fik to
LEGO butikker (Bluewater og Birmingham) en
førsteplads, som dog blev delt med Selfridges i
London. Her har dommerne hæftet sig ved, at
butikkens ”kulisse” med gigantiske klodser i klare
farver er svær at komme udenom. ”Det ligner en
butiksudgave af teaterstykket Musefælden, og
det er en opsætning, der vil kunne underholde sit
publikum i mange år fremover,” udtaler de.

”Jeg synes stadig ikke, jeg har løst problemet fra et
matematisk synspunkt. For jeg har brugt en computer.

Og det er jo at snyde. Jeg ville meget hellere kunne stille
det hele op på en smuk formel, ”

siger matematikprofesser Søren Eilers.
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