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PRESSINBJUDAN    
 
 
Landets Lego-byggare samlas på Flygvapenmuseum 
I helgen samlas den svenska Lego-byggareliten på Flygvapenmuseum i Linköping och 
visar upp sina byggen. Arrangerande Swebrick och Flygvapenmuseum hoppas på 
över 10 000 besökare. På fredag bjuds media in till en förhandsvisning av Lego-
byggena. 
 
– Våra byggen håller hög klass internationellt. Med helgens utställning hoppas vi kunna 
bjuda alla som gillar Lego på både nya idéer och inspiration till sina byggen, säger Stefan 
Gustavson, från föreningen Swebrick, som samlar drygt 200 vuxna Lego-entusiaster från 
hela landet. 
 
Under helgen på Flygvapenmuseum, den 18-19 mars, kommer ett stort antal utställare att 
visa upp sina byggen. Utställningen Från bit till borg – fantastiska byggen av LEGO® 
innehåller allt från landskap, med hundratusentals olika bitar, till mindre byggen. Det kommer 
också att finnas maskiner och tåglandskap, allt byggt med Lego-bitar. 
 
– Vi räknar med rekordpublik. Förra året lockade vår utställning i Halmstad nästan 10 000 
besökare. Vi räknar med att slå det i år på Flygvapenmuseum – det finns gott om vuxna 
Lego-byggare i Östergötland, säger Mikael Montelius. 
 
Men utställningen vänder sig självklart inte bara till vuxna. Under helgen finns det möjlighet 
för alla besökare att prata med utställarna och få inspiration till sina egna byggen. För den 
som vill sätta igång och bygga direkt finns möjlighet till det då leksaksaffären Lekia anordnar 
en hörna med Lego dit alla är välkomna att bygga. 
 

Pressträff på fredag 
Vid pressträffen medverkar Stefan Gustavson från den ideella föreningen Swebrick. Under 
pressträffen visas också några av de modeller som ställs ut och för den som vill testa att 
bygga Lego finns det också möjlighet till det.  
 
Plats: Flygvapenmuseum, Linköping 
Tid: fredag den 17 mars 10:00 
 
 
Läs mer om evenemanget på www.flygvapenmuseum.se/lego.  
 
För mer information, kontakta: 
Sandra Månsson, marknadskommunikatör Flygvapenmuseum, telefon 013-495 97 15 
 
 
Flygvapenmuseum är ett modernt teknik- och kulturhistoriskt museum med utställningar om 
militärflygets utveckling från det tidiga 1900-talets pionjärer fram till dagens JAS 39 Gripen. 

http://www.flygvapenmuseum.se/lego
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Flygvapenmuseum är också en plats där kunskap och lek möts på ett självklart sätt. I 
Flyglabbet, museets science center, finns flygsimulatorer och experimentstationer på tema 
flyg. På museet finns också butik, restaurang, faktarum och konferensmöjligheter. 
Flygvapenmuseum ingår i myndigheten Statens försvarshistoriska museer tillsammans med 
Armémuseum. 
 


