
 

 

 

Pressmeddelande den 18 september 2014 

 

Världens största LEGO®-modell tillbaka till basen 

De flesta kommer förmodligen ihåg avtäckningen av en gigantisk X-wing fighter, en 

rymdfarkost byggd av LEGO-klossar, på Times Square i New York år 2013. Nu 

kommer världens största LEGO-modell tillbaka till LEGOLAND® Billund, LEGOs 

födelseort. 

Fem miljoner LEGO-klossar. Så många LEGO-klossar har använts för att bygga den kända 

LEGO-modell som våren 2015 kommer tillbaka till Billund, där LEGO-klossarna 

ursprungligen började tillverkas. Modellen kommer att visas på LEGOLAND hela nästa 

säsong. X-wing fighter spelar en avgörande roll i filmserien Star WarsTM – Luke Skywalker 

flyger i den när han förstör den första Dödsstjärna.  

Förra året avtäcktes en gigantisk modell av X-wing fighter på Times Square i New York 

under massiv mediebevakning. Enbart storleken tar andan även ur de mest luttrade LEGO-

fansen.  

– Vi är stolta över att kunna presentera världens största LEGO-modell i parken. 

Kombinationen av detaljrikedom och magnifik storlek gör att den här modellen är ett måste 

att se för alla som gillar LEGO. Den är enormt häftig, säger Christian Woller, vd på 

LEGOLAND. 

Modellen av X-wing fighter kommer att få liv med hjälp av dramatiska ljud- och ljuseffekter, 

vilket bidrar till en känsla av att besökarna står på hangardäcket på ett intergalaktiskt 

rymdskepp.  

 

Ett Star Wars-år 
År 2015 är inte bara året då LEGOLAND presenterar en X-wing fighter i skala 1:1. Vid slutet 

av året är det också premiär på ännu en Star Wars-film.  

– Vi öppnade vårt Star Wars-område i Miniland år 2012 och det har blivit oerhört populärt. 

Star Wars har en osedvanligt lång hållbarhet, vilket också bevisas av premiären på nya filmen. 

Hos oss blir det en säsong som präglas av Star Wars universum, säger Christian Woller.  

X-wing fighter är byggd i skala 1:1 av 5,3 miljoner LEGO-klossar. Därmed är det den största 

LEGO-modellen i världen. 32 modellbyggare arbetade 17 000 timmar (motsvarar 10 år för en 

modellbyggare) för att konstruera rymdfarkosten som väger 20 ton, är 13 meter lång och 3 

meter hög.  

Modellen finns att se på LEGOLAND från säsongsstart den 28 mars och under resten av 

säsongen 2015.  

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

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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