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Branschens legosoldat
Sedan i maj försörjer han sig på sin hobby. Hans företag Bremler
brick har flera av Sveriges största fastighetsbolag som sina kunder. 
Företag som vill sticka ut i marknadsföringen av sina fastigheter.

Fastighetssverige träffar Gabriel Bremler, 22, i Diligentias 
showroom intill huvudkontoret på Jakobsbergsgatan i Stock
holm. Här står modellen över Diligentias jätteprojekt på Svea
vägen 44 (det gamla Skandiahuset). 

Modellen är sammansatt av 32 000 legobitar, är en gånger två 
meter stor och väger 70 kilo.

Tidigare har Gabriel Bremler byggt allt från Turning Torso 

32 000 BITAR. Diligentias projekt på Sveavägen 44 i Stockholm är ett av Gabriel Bremlers projekt. Sedan i maj försörjer 
han sig på att bygga legomodeller och han hoppas att kunna utvidga sin verksamhet framöver.

För några år sedan trodde vi knappast att 
företag som Diligentia, Jernhusen och 
 Stockholmshem skulle beställa hus byggda 
i – lego?

– Det är upp till mig att skapa efterfrågan, 
säger Gabriel Bremler, Sveriges enda profes-
sionella legomodellbyggare.

Bild: Nicklas Tollesson

[ Lekfullt gebit av Nicklas Tollesson ]
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TURNING TORSO. Legomodellen av Turning Torso byggde Gabriel Bremler 
för NCC, som auktionerade ut den och gav överskottet till Bris.

och Jernhusens stationshus i Malmö till Djurgårdsbron som den 
såg ut vid förra sekelskiftet.

– Jag använder bara omodifierat originallego. Den stora ut
maningen är att hitta de legobitar med rätt former och egen
skaper för att åstadkomma det ultimata utseendet. Brostagen på 
Djurgårdsbron är exempelvis tänkta att vara kikare och har bara 
släppts i en modell.

Var får du tag på de ovanliga delarna?
– Lego själva säljer bara bitar som har varit ute de senaste 18 må
naderna, men det finns en internetsida, bricklink.com, där man 
kan hitta det mesta.

Hur känns det egentligen att jobba med något som för de 
allra flesta är en lek?
– Många är först av den uppfattningen att det här är en lek, men 
jag ser det som vilket konsthantverk som helst. Enda skillnaden 

mellan lego och lera eller trä är att det här är ett mer lekfullt 
material.

Vilken är den största tjusningen med ditt jobb?
– Det är den stora variationen i arbetsuppgifterna, från kund
möten och införsäljning till att bygga digitalt och sedan bygga 
själva modellen. Och uppskattningen när arbetet är färdigt tror 
jag inte man kan uppleva någon annanstans.

Gabriel Bremler studerade på psykologprogrammet i tre år, 
men har tagit ett studieuppehåll för att satsa på sitt legoföretag.

– Jag planerar att utöka verksamheten med event och team
buildingsaktiviteter med lego som tema, säger han.

Vilket är drömuppdraget?
– En kul jobb hade varit att bygga hela Gamla stan i lego. I  samma 
skala som Sveavägen 44modellen hade Gamla stan blivit cirka 
50 meter lång.  

Bilder: Brem
lerbrick

GAMMALDAGS. Det här är Djurgårdsbron från förra 
sekelskiftet, med tidstypiska detaljer. Brostagen är egent-
ligen kikare, och har bara släppts i en modell.

ExEMpEL på ByGGNADER SOM GABRIEL  
BREMLER GjORT MODELLER Av

Sveavägen 44 – Diligentia.
Turning Torso – NCC (som såldes på auktion för välgörenhet).
Malmö centralstation, Raus depå med mera – Jernhusen.
Planerat hotell och kontor i Kista – Wester + Elsner.
Historiska Stockholmsscener – Stockholm spårvägsmuseum.
Kvarter och visningslägenheter i Annedal – Stockholmshem.
Kvarter i Masthusen – Diligentia.
Stockholm tunnelbana – SL.


