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INTERVIEW

Manden med
Af Martin Bjerregaard Jensen

Huset er fyldt til bristepunktet med LEGO
k lodser og modeller. Kun smalle stier
fører rundt i det lille ræk k ehus i Billund, hvor allerede navnesk iltet i døren
ant yder, at der her er gemt noget særligt.
KRENTZ sk revet med LEGO k lodser meddeler dørsk iltet, og når man ringer på,
møder man manden bag navnet. Daniel
K rentz, hvis liv har været lige så fyldt med
LEGO k lodser, som hans hus nu er det.

”K om ind, k om ind, jeg har glædet mig”,
siger Daniel K rentz, og mens han laver
k affe, tager Byggebladets udsendte et
k ig rundt i det, der i tilsvarende huse må
være dagligstuen. LEGO k lodser over alt.
På hylder, borde og på gulvet. K lodser og
modeller. N yt og gammelt. Et forsigtigt
k ig ind i de næste rum røber, at sådan er
det over hele huset - simpelthen.
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Så k ommer Daniel med k affen (den blev
i øvrigt k old og aldrig druk k et), og så
for tæller han. ”Jeg stiftede bek endtsk ab
med LEGO k lodserne i 1961 i
Chicago. Jeg blev betaget
af sor timentet, byggede
og k onstruerede og
udforsk ede de
muligheder,
der var i de
spændende
k lodser ”,
for tæller
han. I
1965
flyttede
Daniel
K rentz,
der
dengang
var en
ung
mand
sidst i
20’erne,
til Denver, hvor
han bare
byggede
videre. Han
forsk ede lidt
dybere i produktet, og fandt ud af,
at k lodserne stam-
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Et tilfælde førte Daniel Krentz og
LEGO koncernen sammen i et
livsvarigt fællesskab.

mede fra Danmark , men blev produceret i
USA af firmaet Samsonite. ”Jeg sendte tre
af mine egne modeller til Samsonite, og
de k vitterede med 20 US$ pr. stk .”, husk er
Daniel K rentz. Det blev også k ontakten
med Samsonite, der afstak Daniel K rentz ’
livsbane. ”De foranledigede, at jeg mødte
Erik Tapdrup, der var udvik lingschef hos
LEGO k oncernen i Danmark , og han tilbød
mig en etårig k ontrakt som modeldesigner hos LEGO k oncernen. Jeg vidste, at det
var det, jeg ville, så jeg slog til og rejste
til Danmark , hvor jeg har boet siden”,
for tæller Daniel K rentz.
En livstidsstilling
Daniel K rentz star tede hos LEGO k oncernen i Billund den 5. februar 1970, og
her blev han ik k e kun det ene år, men
frem til 1999, kun afbrudt af et par år med
andet arbejde.
I tidens løb er det blev til 40-50 LEGO sæt
og uendelig mange forsøg og eksperimenter med k lodserne. ”Jeg
star tede med en blå mølle
med rødt tag. Så blev det
til Texas R angers sæt, og i
1977 k om så den gule borg.
Til den lavede jeg også to
andre sæt, et med riddere og
et med seks soldater. Vi var en halv
snes mand i designerafdelingen,
og vi byggede hele tiden”,
for tæller Daniel K rentz.
Han arbejdede også
med space - og
cowboyprogrammerne. Til tider
var det bundne
opgaver,
designerne arbejdede med,
og til tider
byggede
man bare
løs, indtil
der var
noget, der
kunne blive
til et sæt til
salg.
M idt i 80’erne
var det et
gråt borgprogram, han
besk æftigede sig
med. ”Jeg arbejdede meget med
grundelementerne,
men vi lavede også nye

k lodser en gang imellem. Det var et stor t
fremsk ridt for mig, da der k om grå elementer midt i 80’erne. Jeg prøvede hele
tiden at arbejde med elementerne for at
finde ud af, hvad der er i dem”, siger Daniel K rentz. Selv fremhæver han slutningen
af 70’erne som en meget væsentlig
periode. ”Der k om minifigs og
Technic og dermed k lodser med
huller i. R igtig meget blev grundlagt der ”, siger han.
Daniel K rentz betegner sig selv
som en lidt k onser vativ modelbygger –
”Det er mest bygninger og den slags ting,
jeg bygger ”, siger han.
LEGO ånden
Som designer har Daniel K rentz arbejdet
sammen med den k arismatisk e Godtfred
K irk Christiansen. ”Han var interesseret og
meget inspirerende, og var stor t set med
i det hele. I de første år var alt k oncentre ret om ham. Det hele var mindre og mere
intenst dengang hos LEGO k oncernen”,
fork larer Daniel K rentz. Han for tæller,
at da han holdt op i 1999, savnede man
lidt af den nærhed, der var førhen – og
selvfølgelig Godtfred. Produktion og
produktivitet var k ommet mere i centrum,
fabrik k en var blevet større og det hele
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den gule borg
En af hans passioner er nu at
bygge LEGO
sammen med
andre ting. Andre
t yper byggesæt
og rigtig mange
modelbiler er det
eneste, der må
k æmpe med LEGO
k lodserne om
pladsen i det lille
ræk k ehus.

mindre personligt - ”Alligevel er jeg glad
for at se den udvik ling, der finder sted.
LEGO Company er stadig et helt specielt
firma med en helt speciel ånd, og jeg er
glad for den k ontakt, jeg stadig har til
LEGO Company ”, siger Daniel K rentz.
Bygger for tsat
Daniel K rentz er ik k e holdt op med at
bygge med LEGO k lodser, fordi han er
blevet pensionist. ”Jeg har bygget hver
eneste dag siden, og alt hvad du ser her
i huset, er bygget mens jeg har været
pensioneret ”, for tæller han.

En rundvisning
i det hus er en
vandring i en
LEGO verden, som
er meget spændende. Originale
LEGO modeller er
der ik k e noget af,
men der er spor
fra selv helt nye
modeller i Daniel
K rentz ’ k lassisk e
byggerier. M idt
på gulvet står den
store æsk e med
Star Wars Ultimate
Collec tor ’s M illennium FalconTM
- 10179, og den
bliver aldrig bygget, men Daniel
K rentz flår k assen
op og sk itserer med glødende bege jstring, hvad de mange spændende og
specielle elementer k an bruges til. ”Der
er bjerge af gode k lodser i den model,
siger han begejstret ”. Han interesserer sig
også meget for sættene i Vik ings serien,
og i det hele taget glæder han sig over
de mange nye elementer og far ver, der
er k ommet, siden han selv stoppede hos
LEGO Company.

‘Den gule borg’ Castle - 375
Sættet, som det så ud på kassen
(forside, bagside) tilbage i ‘78

siger han med et tilfreds smil, og tænk er
tilbage på det held der tilsmilede ham,
da han i 1969 i Denver fik sin etårige k ontrakt med LEGO k oncernen. Det udvik lede
sig til en k ontrakt på livstid, siden 1999
dog uden løn.
… og den gule borg?
Ja, den findes ik k e i Daniel K rentz ’ hus.
Den er sk ilt ad, og k lodserne er brugt til
andre ting. Kun halvdelen af k assen k an
findes frem til fotograferingen.

Lidt k ontakt er der stadig til LEGO Company. Sammen med andre LEGO pensionister er Daniel K rentz en del af LEGO
Charit y - et projekt hvor de sæt, som
LEGO Company får retur, bliver pak k et
ud, hvorefter elementerne bliver blandet
i k asser, der bliver fordelt til nødlidende
børn over hele verden. Det er en aktivitet, som Daniel K rentz er meget glad
for. Især for den humanitære vink el, men
også fordi det gerne giver et byggesæt
som gave, hver gang han har ”været på
arbejde”, hvilk et sk er hver anden eller
hver tredje uge.
Sættene indgår i de omfattende byggerier i hjemmet, hvor omtrent hver t rum
har sin målestok . Noget bygges i minifigsk ala - omtrent 1:50, andet så det passer
med modelbilerne og mindre LEGO biler,
hvilk et er cirk a 1:32, og nogle ældre byggerier bygges i 1:72. B ygninger, biler og
fly er gennemgående elementer, men der
er snar t ik k e den ting, Daniel K rentz ik k e
har sk abt i LEGO k lodser.
Han betegner sig selv som en af dinosaurerne blandt LEGO designerne, og selv
om han nu snar t har ti år på bagen som
pensionist, lever og ånder han stadig
for LEGO k lodserne - der går ik k e en
eneste dag, hvor han ik k e bygger. ”Hele
mit otium er fyldt med LEGO k lodser ”,
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