
Resa till Miniature Kingdom i Kungsör 25 november 
 
Oj vilken resa !! Vilka driftiga människor det finns ! 
Här är alltså en Sverige-miniatyr uppbyggd med 
natur, sevärdheter, berömda platser, hus, 
människor, bilar, tåg m.m., m.m. Med början i 
Norrland och än så länge framme i Västmanland i 
skala 1:87, vilket betyder, sa Lennart, att en person 
som är knappt 1.80 lång blir ca 2 cm här ! Jag har 
inte försökt kollräkna, jag litar på Lennart. 
Där fanns alltså i miniatyr från Norrland bl.a 
Åreskutan, Lapporten, gruvan och malmtåget i 
Kiruna, Höga Kusten-bron, Pite havsbad, 
Sjöbodarna i Hudik, bocken i Gävle som t o m 
började brinna. Från Stockholm  kunde man 
beskåda bl.a Stadshuset, Globen, Kaknästornet, 
Kungsträdgården. Så fanns där Sala Silvergruva, 
slottet och Domkyrkan i Västerås, smalspåret i 
Mariefred, Kvicksundsbron, Strömsholms Kanal 
och där fanns Elsa Andersons konditori i Norberg. 
En imponerande trafik av bilar och tåg hela tiden 
på vägar och spår, och massor med människor 
gåendes och cyklandes på gator och torg och där 
fanns t o m pickande höns. Ni kan ju tänka er 
storleken på höns i skala 1:87 !! Men dom fanns 
där! Och dom pickade !! Hade man svårt att se 
kunde man låna små kikare. 
Där fanns också några små "hyss"-inslag! Om man 
stod på en speciell ruta och kikade mot bygget 
kunde man upptäcka Bamse, även Karlsson på 
taket fanns där och "Helikoptern" från filmen 
Repmånad med Loffe Carlsson fanns där också 
och lite till. 
Det här är bara ett axplock. Vi fick även både höra 
och se lite om tekniken bakom allt detta, hur man 
alltså kan få allt detta att fungera, men det tänker 
jag inte gå in på i detalj. Varför säger ni ?! Jo, för 
jag klarar inte av att relatera allt som sades, kan 
helt enkelt inte återge alla fakta, så alltså föreslår 
jag att ni följer med på nästa besök som vi ev 
planerar att göra om ett år, då får ni fakta och alla 
intryck på plats. Det jag förstod var att man fick 
fram husen, t.ex stadshuset med hjälp av Google 
maps. Med en 3D-skrivare skrev man ut väggar 
och tak, vilket jag måste erkänna att jag inte vet hur i hela friden det fungerar, men 
det gjorde det uppenbarligen. Detta målades sen för hand vilket man, minst sagt, kan 
kalla ett pillgöra. 



Vi fick också gå "bakom kulisserna" och där må 
ni tro fanns det sladdar och kablar i en enda röra. 
Undrar, tänkte jag, vad som händer om jag drar 
ur en enda sladd! Klart jag inte gjorde, men 
frågade sen Staffan Anger, som är VD och den 
drivande i projektet och halva styrkans guide, 
vad som skulle hänt. Och jag förstod att det 
skulle varit en mindre/större katastrof. Säkert 
beroende på vilken sladd jag valt. 
Det fortsatta bygget pågår hela tiden och ska 
sträcka sig ända ner till Småland och Skåne. 
Några deltagare i vår grupp inkl jag själv skulle gärna åka tillbaka om ung 1 år och se 
fortsättningen på detta miniatyr-Sverige. 
Väl framme i Kungsör vid halv 11-tiden, efter 1½ timmes bussresa, bjöds vi på kaffe 
och våfflor innan rundvandringen och besöket avslutades med lunchbuffé. Och sedan 
var det alltså dax för återfärd till Bålsta.  
Det var inte så mycket utomhusaktivitet på den här resan och tur var väl det, för Åke 
hade inte med sig sitt berömda paraply och jag förstod det när jag såg, att vår 
chaufför satte på vindrutetorkarna bortåt Västeråstrakten. Som ni kanske läst tidigare 
så blir det aldrig regn på våra resor när Åke har sitt paraply med sig. Visserligen 
uppehåll i Kungsör när vi gick några meter till och från bussen, så vi hade i alla fall tur 
med vädret kan man säga. 

Text Monica 
Bilder Monica/Anders 

 


