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Anders
Gaasedal
Christensen
Ålder: 33
Familj: Singel
Bor: Vejle, Danmark
Bakgrund:
Civilingenjör, Danmarks
Tekniska Universitet.
Fritid: Seglar
Aktuell:
Legobyggaren
som såg grönt

Varför bygger man egentligen
Boije Ovebrinks rekordlastbil i Lego?
Bitarna föll på plats efter ett
samtal med danske legogubben
Anders Gassedal Christensen.
Möt en ingenjör med barnasinnet kvar.

Årets julklapp bygger du själv
Varför har du byggt just Mean Green
– i Lego?
– På IAA mässan 2012 i Hannover träffade jag Boije
Ovebrink och vi började prata om en Legomodell av hans
Mean Green. Med tanke på originalets speciella design
och teknik så tyckte jag det kunde vara en bra utmaning.
Du arbetar ju på Lego – får du inte nog?
– Jo, för det mesta, men ibland är det roligt att få vara
helt fri i sin kreativitet och bara bygga, utan att tänka på
att modellen ska ingå i en portfolio eller vara anpassad en
särskild publik.
Hur lång tid tog den att bygga?
– Jag har jobbat på projektet i runt sju månader, när
fritiden tillät det.
Tömt hela Legofabriken på gröna bitar?
– He-he – nej, det finns ganska många bitar här i Danmark.
Var det inte svårt att lämna över
den till Volvo?
– Nej, jag tyckte det är bättre att den kommer ut, istället
för att stå hemma på min hylla. Kanske kan den inspirera
andra att bygga också.
Vad skulle du göra om du vann fem
miljoner kronor?
– Enligt min mening ger inte pengar någon lycka, men
det vore trevligt att resa lite och köpa nyttiga saker. Och
kanske finns det något på min båt som behöver bytas.
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Säg att du ska skriva en kontaktannons,
beskriv dig själv …
– Jag är en väldigt glad och positiv person som gillar
att göra det onormala och skapa nya upplevelser. Jag
är inte rädd för att vara ärlig. Själv tror jag att de bästa
relationerna skapas när den sanna människan tas fram.
Sedan uppskattar jag verkligen att vara helt off-line, till
exempel i naturen.

När tycker du andra är som mest
pinsamma?
– När folk inte ser att de pratar för mycket – när ingen
ställer frågor, och personen bara berättar och berättar.

Vad gör dig riktigt förbannad?
– När folk trampar på varandra – vi kan göra så mycket
bra när vi är positiva mot varandra, och hjälper och
stödjer.

Åskan slår ner, vad struntar du
i att rädda?
– Mina grejer är bara döda ting – bättre att komma ut
med sitt liv.

Vilken är din största lyx?
– Jag är inte så materiell och har inte så mycket saker,
men jag har en båt tillsammans med min pappa. Det är
ett bra tillfälle att komma ifrån Facebook och allt annat.
Att bara få umgås med kompisar och familj ute på
vattnet.

Vilken pryl skulle du inte klara dig utan?
– Min schweiziska armékniv, jag är typen som kan reparera det
mesta – så det är bra att alltid ha ett litet verktyg till hands.

Vilken egenskap är du mest nöjd med?
– Jag är en utbredd positiv optimist. Ser alltid en ny
möjlig lösning och tänker att det finns något gott även i
det dåliga. Ibland tar det bara lite tid innan vi inser det.
När var du senast riktigt glad?
– Just nu.
Vilket uttryck använder du för mycket?
– Super – ett kanske för intetsägande ord.

Ditt livs sämsta köp?
– En gammal Ford Escort jag en gång köpte, den gav mig
bara problem – ett riktigt måndagsexemplar.

Vilken person har du störst
förtroende för?
– Jag är lycklig nog att ha en mycket speciell vän och
kollega, som jag kan dela livets egenheter med.
Det är så viktigt med bra vänner!
Vad HAR du för planer inför helgen?
– Båten måste upp ur vattnet inför vintern.
bosse.norvinge@akeri.se

Sugen på att bygga en egen?
På Svensk Åkeritidnings Facebooksida finns massor av detaljbilder

