
V E S A  L E H T I M Ä K I

SMÅ SCENER FR
A

 E
N

STOR GALAKSE



Til Aku



V E S A  L E H T I M Ä K I

™

SMÅ SCENER FR
A

 E
N

STOR GALAKSE



INDHOLD 
 
INDLEDNING 6

TATOOINE 8

HOTH 58

ENDOR 122

BAG KULISSERNE 156 

APPENDIKS 174



FORORD
På LEGO® Star Wars™ udviklingsholdet gør vi vores ypperste for at stimulere børns 
kreatitivet og fantasi med vores produkter. Gennem årene har vi dog også oplevet,  
at LEGO Star Wars universet har haft samme virkning på voksne fans af franchisen. 
For os er det altid sjovt og spændende at se de kreative måder, som både børn og  
voksne får glæde af LEGO Star Wars på. 
 
Bogen, som du nu holder i dine hænder, er et fantastisk eksempel på dette. 
  
Vesa Lehtimäkis værker er afgjort både SJOVE og SPÆNDENDE – to af grundstenene i 
LEGO Star Wars. Vesa føjer en helt ny dimension til LEGO Star Wars i kraft af et utroligt 
højt niveau af autencititet, som virkelig vækker modellerne og minifigurerne til live. 
 
Hertil kommer, at Vesa Lehtimäki er en fantastisk fotograf, hvilket gør bogen til et sandt 
kunstværk. Hans arbejde vil helt sikkert inspirere LEGO Star Wars fans i alle aldre. 
 
Jens Kronvold Frederiksen  
LEGO Design Director 
 
Louise Weiss Borup  
LEGO Marketing Manager



INDLEDNING
Den første Star Wars film i 1977 gjorde udslaget. Den blæste mit 11-årige jeg bagover. Jeg faldt 
pladask for droiderne, rumskibene, stormtrooperne – alt, der var blevet designet til den film. Jeg 
genopdagede Star Wars i 2009, da jeg besluttede at dokumentere min søns legetøj, før det gik tabt  
eller blev givet bort. Da jeg begyndte at fotografere LEGO® Star Wars™ legetøjet, gik det op for mig, 
at jeg stadig følte mig personligt knyttet til historierne og designet. Star Wars vendte tilbage til mig.

Inden længe opdagede jeg, at der fandtes en hel verden af legetøjsfotografi, og jeg begyndte at 
lægge mine egne billeder på nettet. Da jeg er fra Finland, ønskede jeg naturligvis at kombinere sne 
og snestorme med LEGO minifigurer. Jeg følte mig særlig inspireret til at lave scener, der foregik på 
planeten Hoth som i Star Wars: Episode V Imperiet slår igen. Men i stedet for bare at genskabe 
scener fra filmen ville jeg skabe mine egne med servicemandskaberne, de anonyme piloter og andre 
baggrundsfigurer, som passer deres arbejde, ikke bare på Hoth, men også på Endor og Tatooine.
Nogle fotografier indeholder hovedfigurer, men altid uden for de begivenheder, der skildres i filmene.

For eksempel lytter Darth Vader ikke til bossanova i filmene, men det gør han i mine billeder – han 
bærer endda pyjamas under sit panser! Snart blev korte scenarier en fast del af mine fotografier. Det 
føltes, som om jeg skrev, tilrettelagde, instruerede og optog små enkeltbilledfilmscener i Star Wars 
universet, som var mine helt egne. Jeg elskede det. Det gør jeg stadig.

Jeg holdt mig til den oprindelige Star Wars trilogi, for det er den, jeg kender bedst. Det skyldes også, 
at jeg i første omgang lånte alle LEGO modellerne af min søn. Jeg ville begrænse mit arbejde, for at 
han kunne have resten af sit legetøj i fred!

For et par år siden lavede jeg en lille bog til ham med mine LEGO Star Wars fotografier fra Hoth som 
fødselsdagsgave. Den blev ikke udgivet offentligt. Jeg havde aldrig troet, at mine fotografier ville ende 
i en rigtig bog, og slet ikke i en stor, flot en som denne. Det er en drøm, der er gået i opfyldelse. 
Denne bog får mig til at kigge på mit 11-årige jeg med et kæmpe smil på læben.

Jeg mener dog ikke, at mine fotografier kun er for børn. De er også for voksne. De har en legesyg 
humor over sig, men for at sætte pris på visse af fotografierne må man være lidt ældre end 11 år! 
Måske er de til det barn, som forhåbentlig bor et sted i os alle.

Vesa Lehtimäki, Helsinki, 2015 





TATOOINE
Ørkenplaneten Tatooine er en  
knastør verden fuld af klitter, klipper  
og pludselige sandstorme. Den 
vederstyggelige Jabba the Hutt  
holder hof her. Selv ikke han har 
kontrol over de barske ørkenrøvere  
og de klunsende jawaer.



Hård landing på Tatooine • Ideen bag dette billede var, at X-wing-jagere 
ikke egner sig til Tatooines ujævne terræn. For at få dette skud i kassen,  
lod jeg modellen falde fra en halv meters højde og fotograferede den  
på tilbagespringet, så ”sandet” fløj opad.



>> Side 12-13 Figrin D’an og Unoderne med Max Rebo •  
Jeg forestillede mig, at Max hang ud med seje musikere og var  

for god til at spilde sit talent i Jabbas middelmådige showorkester.  
Jeg brugte en legetøjsrøgmaskine til at lægge atmosfære ind i billedet.








