
Insplanet - Hur mycket kostar det att bygga Death Star från Star
Wars
Solo: A Star Wars Story hade premiär på svenska biografer den 23 maj 2018. Något alla Star Wars-fans alltid undrat är hur mycket
Death Star från Star Wars-serien kostar att bygga. MyLoan har gjort en djupdykning i ämnet och funnit att det kostar väldigt
mycket pengar. Förutom pengar behöver man dessutom väldigt mycket tid. 

När studenter vid Lehigh University bestämde sig för att ta reda på hur mycket det kostar att bygga Death Star använde man det brittiska
hangarskeppet HMS Illustrious som referens. Man skalade upp skeppet till samma storlek som Death Star och beräknade mängden stål som
behövdes. Svaret blev väldigt mycket stål.

Undersökningen gav oss svar på hur mycket det kostar att bygga Death Star men inte hur mycket det kostar att renovera. Vi har därför räknat
på vad det kostar att lägga laminatgolv och hur lång tid det tar att måla utsidan med Falu rödfärg. Det är förstås billigare att renovera men är
det tillräckligt billigt?  

Har du råd och tid att bygga eller renovera Death Star? Se vad det kostar här. 
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