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Hogwartsexpressen avgår kl 13.00 till Minivärlden Ljungby 

Under sommaren har modellkonstnären Claus Schröder från Moheda ställt ut fem unika 

scratchbyggda tåg i utställningshallen på Alvesta station. Temat var ”Resa genom böcker och filmens 

värld i miniatyr”. Tågen är specialbyggda för utställningshallen och tog inte mindre än 671 timmar att 

bygga. Nu går resan vidare till Ljungby och Minivärlden. 

 

”Var någonstans om inte hos oss på Minivärlden Ljungby passar dessa häftiga tåg in. Vi är ju Sveriges 

besöksmål nummer ett när det gäller miniatyrvärldar av olika slag. Film- och boktemat känns också 

väldigt spännande då vi alltid försöker koppla ihop våra världar med berättelser – båda sanna och 

påhittade. Vi är verkligen glada över att Claus på eget initiativ ville donera modellerna till oss.” Detta 

säger Anders Billow, ordförande i föreningen TågCentralen som bygger upp och driver Minivärlden 

Ljungby. 

Claus Schröder: ” För min del känns detta jättebra. Det ligger många timmars arbete, uthållighet och 

testande bakom tågens tillkomst, som dessutom är byggda för att passa in i utställningshallen. Det är 

inget man liksom tar med sig hem. Nu går resan vidare till Minivärlden och kan visas upp för många 

framtida besökare. Det känns fint.” 

Hur gick det hela till? 
Claus fick tips om att Alvesta utställningshall sökte utställare. Han hade tidigare byggt dockhus i form 
av tittskåp och började fundera. Efterhand växte tanken fram att göra något liknande, fast med tåg. 
Han åkte ner och tittade på lokalerna. I anslutning till hallen ligger Bokpärlan som säljer gamla böcker 
och tankarna började snurra kring idén att bygga tåg som förekommer i böckernas och filmens värld. 

”Jag läser mycket och tittar gärna på film, så jag hade ganska bra koll på vad det fanns för tåg i 
populärkulturen. Nu gällde det att välja ut tåg som folk skulle känna igen. I början hade jag en lista på 
tio tåg, men antalet krympte ned till fem (som tur var) som jag sedan byggde.” 

Fyra världskändisar och en lokalkändis 
Claus har byggt fem tåg - Hogwartsexpressen , Polarexpressen. Orientexpressen och Thomas the 
Tank Engine, samt ett lok med lokal anknytning till Alvesta. 

”Att det blev just dessa tåg hängde ihop med flera faktorer. Det gällde t ex att kunna få tag på bilder 
och ritningar som underlättade arbetet. Jag är så kallad ”scrath-byggare”, vilket betyder att man 
bygger helt från grunden utan byggsatser eller liknande.” 

Vilken skala har han använt tänker nu den erfarna modellbyggaren? Nja, skalan är lite oklar. 
Storleken har styrts av lokalens storlek. För små modeller hade försvunnit i rummet och för stora 
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hade blivit för otympligt. Sedan skulle vagnarna fungera som tittskåp, vilket kräver en viss storlek för 
att det inte ska bli för ”pilligt” och tidskrävande.  

” När det kommer till skalan har jag faktiskt ingen. Det enda jag gick på var tågens proportioner, så 
jag får väl kalla det för ”proportionsskala”. Ett exempel är de stora hjulen som finns på loken. Jag 
beslutade jag mig för att dessa skulle vara tio centimeter. Detta använde jag sedan som riktmärke 
under hela bygget.” 

Hållbarhetstänk i materialvalet 
Idag finns det oändligt med olika material som används i modellbygge, men det är förmodligen 
spännande att experimentera lite fritt som konstnär. 

” Alla tågen är byggda av vanliga glasspinnar och trästickor plus återanvänt material såsom 
plastförpackningar. Som ett exempel kommer den plast som skyddar ledlamporna på 
Hogwartsexpressen från Iprenförpackningar till huvudvärkstabletter.” 

Den sammanlagda tiden att bygga dessa tåg och inredning tog 671 timmar. Uppskattningsvis gick det 
åt tio tusen glasspinnar och ca 1500 trästickor, samt ett tiotal lådor med limstavar.  
 

 
Minivärlden Ljungby är ett unikt besöksmål i Sverige med över 6 000 besökare 2022. Minivärlden 

drivs av den ideella föreningen TågCentralen med ca 120 medlemmar, varav ett 60-tal är aktiva. 

Lokalen på omkring 1 000 kvm innehåller miniatyrvärldar med tåg, tennsoldater, dockskåp, LEGO 

Fantasy, Modellmästarna, Bilnostalgi, biografen SAGA, utställningar och Millans Kafé. För barnen 

finns det en Skaparhörna, där man får köra tåg själv, pyssla, bygga med Lego eller tävla med 

Robotbanan eller Haren& Sköldpaddan. 

 

För mer information 

Anders Billow, ordf Minivärlden. 070-573 65 24, info@tagcentralen.se 

Claus Schröder, konstnär. Claus Schröder clausc471@gmail.com  
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