
 

 

 

Pressmeddelande den 4 april 2014 

 

Smygöppning med nytt interaktivt spökhus: 

Behövande barn först ut på LEGOLAND®  
I dag smygöppnade LEGOLAND Billund för en specialinbjuden testpublik. Drygt 5 000 

behövande barn från både Danmark och Sverige blev först med att testa den nya 

attraktionen Ghost – The Haunted House. I morgon den 5 april öppnar parken för 

allmänheten och nytt för i år är att LEGOLAND har öppet även under det svenska 

höstlovet. 

LEGOLAND har en tradition av att låta en grupp 

specialinbjudna barn testköra parken dagen före 

öppning. I år gjordes det i samarbete med flera 

danska välgörenhetsorganisationer som 

tillsammans bjöd in danska barn från behövande 

familjer. Även svenska barn deltog, inbjudna av 

föreningen Min stora dag. Totalt besöktes parken 

i dag av 5 500 glada och förväntansfulla barn. 

Det nya interaktiva spökhuset Ghost – The 

Haunted House invigdes av Danmarks 

socialminister Manu Sareen, som tillsammans 

med en grupp förväntansfulla barn var först med 

att gå in i det skräckinjagande huset.  

Äntligen liv i det gamla spökhuset 

I Ghost – The Haunted House gick stora och små besökare på uppträcksfärd i en labyrint 

bland spöken och monster för att till slut träffa den galne professorn och bli utsatt för hans 

flygexperiment i ett fritt fall på 8 meter.  

– Sedan vi började bygga huset i augusti förra året har tekniker, hantverkare och 

modellbyggare gjort sitt för att ge det liv. Nu är vi glada att äntligen kunna öppna de knarriga 

spökdörrarna för våra modiga besökare, säger Christian Wollter, vd på LEGOLAND. 

LEGOLAND har investerat 80 miljoner danska kronor i nya attraktioner och boenden inför 

säsongen 2014. Den stora nyheten Ghost – The Haunted House kommer att bli en given succé 

inte minst under Halloween och det svenska höstlovet, då LEGOLAND för första gången 

håller öppet.  

En klassiker med 50 miljoner besökare 

LEGOLAND öppnade för första gången 1968 och sedan dess har parken ökat i både yta och 

antalet besökare. I dag är LEGOLAND byggt av 60 miljoner LEGO-klossar och har en yta på 

140 000 kvadratmeter. Sedan starten har LEGOLAND haft mer än 50 miljoner besökare.  

Högupplösta pressbilder och rörlig film finns att hämta på: http://www.legoland.dk/presse/ 

Vill du provbo på LEGOLAND Holiday Village eller göra ett besök på LEGOLAND för att 

skriva om det? Hör gärna av dig till elin.west@varprbyra.se 

För mer information kontakta gärna: 

Elin West, Vår pr-byrå, 0733 50 26 25, elin.west@varprbyra.se 

Jonas Søndergård, LEGOLAND, 0045 7950 18 01, jonson@LEGOLAND.dk 
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