När FIRST LEGO League kom till stan
Jag heter Lars-Åke Krantz, är biljournalist och speaker runt om i Sverige. När FIRST LEGO
League kom till stan för fem år sedan fick jag en förfrågan om att kommentera.
-Jag visste ingenting, som vanligt!
Har fått kommentera allt från skotercross till stora modevisningen utan att veta något om
vare sig vändhjul eller tunikor. Det blir så i en liten stad.
Jag trodde tävlingen var som på TV där tatuerade chopperbyggare uppfinner radiostyrda
robotar som skall ta kål på varandra.
När jag kom till den där gymnastiksalen 2007 verkade Vi i Femman vara där. Där var massor
med barn?! En mikrofon kom fram och jag manade på lagen, tjoade och skrek poäääng i
flera timmar utan att fatta någonting. Plötsligt hade någon vunnit och jag fick gå hem.
År två ringde de igen.
-Du kanske kan komma någon timme innan så du får en överblick av eventet, sade man.
Det betydde: Kom tidigt och försök att fatta vad du skall säga denna gång.
-Det blir så i en liten stad.
Nu hade FIRST LEGO League flyttat till Härnösands Teater, den största och finaste
samlingslokalen i stan. Flera lag, flera barn, mera teknik och större publik.
Till år tre var budskapet:
Du kanske skulle sitta med vid den teoretiska inledningen av tävlingen för fördjupad
förståelse.
Det betydde: Himmel gubbe, käften går i 120 men du kan ju ingenting om tävlingen.
-Det blir så i en … ja nu vet ni.
År fyra fick jag en assistent. Hon hette Hanna Molin. År fem greppade assistenten
mikrofonen och år sex sitter jag på bänken. Precis som det ska vara. Nya krafter tar vid och
apropå nya krafter:
Vilka fantastiska barn jag fått möta. Vid de teoretiska redovisningarna har de unga initierat
uppfinningar och nya tankar på riktigt! Att höra dessa unga tänkare lägga fram sina friska
idéer inför Mittuniversitetets lyhörda lektorer har varit en clash som sänt rysningar. Detektorn
för blinda där man kunde ladda in stadskartor och som skulle ersätta den vita käppen är bara
en fantastisk grej ur de ungas skafferi.
-Wow och dubbelwow!
Till i år 2012 har jag inte fått någon förfrågan. Jag är genomskådad.
-Det blir så i …
-Rock on FIRST LEGO League, rock on – en helt fantastisk tävling!
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