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Miraklet i LEGO fortæller den utrolige historie om en verdensberømt dansk virksomhed, som var døden nær,
men overvandt krisen og nu har større succes end nogensinde før. Det er historien om ejerens søn, Kjeld Kirk
Kristiansen, som skabte en blomstrende succes i LEGO, mens han kæmpede med sin far om magten. Om hans
livslange stræben efter at løfte virksomheden til at tjene et højere formål. Og om hans smertefulde nederlag,
da LEGO blev ramt af en livstruende krise, og han måtte overlade ansvaret til den blot 35-årige Jørgen Vig

Knudstorp. 

Det er også historien om den unge topchef, som forstod, at han kun kunne redde LEGO, hvis han søgte ind i
virksomhedens sjæl for at finde svaret på det afgørende spørgsmål: Hvorfor eksisterer LEGO? 

Hans mission lykkedes. LEGO's såkaldte turn around har vakt international opsigt. 

Bogen løfter også sløret for LEGO's nye projekt for fremtiden, hvor virksomheden vil udføre det samme
kunststykke, som Apple har gjort med computere, mobiltelefoner og musikafspillere: LEGO vil revolutionere

verdens syn på børns leg og læring. 

Bogen er skrevet af Børsens journalistiske chefredaktør, Niels Lunde, som har gennemført flere end hundrede
interview med nøglepersoner i og uden for LEGO.  

Om forfatteren

Niels Lunde (f. 1962) er uddannet cand.scient.pol. og journalistisk chefredaktør på Børsen. Han har i mere
end 20 år været en skarp iagttager af dansk erhvervsliv som embedsmand i Dansk Arbejdsgiverforening, som

erhvervsredaktør, ansvarshavende chefredaktør og direktør på Berlingske Tidende og som
erhvervskommentator på Politiken. Niels Lunde har skrevet en række bøger om ledelse og erhvervsliv -

senest den anmelderroste biografi om Mærsk-chefen Nils Smedegaard Andersen, Hr. Møllers nye mand samt
100 topchefer - en guide til dansk erhvervsliv.
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