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INSPIRATION FRÅN HOBBY – EUROPAS LEDANDE HUSVAGNSTILLVERKARE

Vi ses på Elmia!
Årets modellnyheter
Claes Eriksson
Utflyktsmål
Grillspett
Korsord

Kim har skaffat
en ny hobby
”Jag har blivit omvänd!”

MÄSSERBJUDANDE! ALLA SOM KÖPER NY HOBBY HUSVAGN
UNDER ELMIA BJUDS PÅ VALFRIA TILLBEHÖR TILL ETT VÄRDE
AV 10 000 KRONOR. LÄS MER PÅ SIDAN 7.

Ansia Resort

Umeå

Orsa Camping
GoCamp Roof Top Tent 1.0

Svenska Campingpärlor
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Mora Parken

– en semesterupplevelse utöver det vanliga
Sunne Camping
och Sommarland

Svenska Campingpärlor erbjuder campingplatser med
exceptionella lägen över hela landet. Upplev dalahästarna
och Zorn i Mora, polkagrisarna i Gränna eller sommarlandet
i Sunne. Du får ett brett aktivitetsutbud anpassat för just dig
som besökare. För den som söker det där lilla extra finns här
också två 5-stjärniga campingplatser, Orsa Camping och
Ansia Resort.

Duse Udde Camping

Gränna Camping

Göteborg

Monter B05:30

www.kamafritid.se

Ekerum Camping

NYHET!

Isabella AIR

Läs mer om
pärlorna på
campingparlor.se
0772-280 100

uppblåsbart tält
Isabella Air sätter helt nya standarder inom uppblåsbara förtält.
Här kombineras de bästa erfarenheterna från mer än 60 års tältutveckling
med en genomtänkt design och den
senaste IsaAir-lufttekniken.
Med Isabella Air kompromissar vi inte
med materialen. Vi använder uteslutande samma välkända material
som vi använder i våra traditionella
Isabella-förtält.
Tältets förarbete från tyg till det färdigsydda tältet är gjort i Europa.

www.isabella.net

Isabella AIR

CIRRUS NORTH 400

Rättviks Camping
Siljansbadets
Camping

Malmö

Besök oss
i vår monter!
Vi har plats
Lobby Nord
01:29

Stockholm
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CARAVANHALLEN 60 ÅR

HÅKAN HAR ORDET
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Hobby rullar i medvind
Styr mot Tyskland, Finland och Åland i höst

Efter en skön sommar så vänder vi blad och
skriver september månad. En spännande tid
med en ny husvagnssäsong som tar avstamp
på Elmia.
Hobbys nya svenska organisation sjösattes den 1
augusti. Det känns väldigt bra att vi äntligen är igång
efter lång förberedelse. Vi har gjort oss hemmastadda
på vårt nya kontor i Jönköping och ser fram emot att ta
oss an modellåret 2020 tillsammans med våra duktiga
återförsäljare. Vi har fått två nya återförsäljare det
senaste året så nu finns det 30 försäljningsställen i
landet. De har alla gjort ett bra jobb för Hobby har ökat
sina marknadsandelar och allt pekar på att den trenden
håller i sig.

tra hemma i allmänhet och att göra det med
husvagn i synnerhet, tror vi på ett riktigt bra
modellår 2020. Hobby är en prisvärd husvagn som fyller alla familjekonstellationers
olika behov. På Elmiamässan presenterar vi
flera nyheter som befäster Hobbys ställning
som Europas marknadsledande husvagnstillverkare.
Varmt välkommen till Elmia - vi ses i
Hobbymontern!
Förresten - visste du att fabriken i Fockbek
nyligen passerade 600 000 tillverkade husvagnar? Så många nöjda campare kan inte ha fel!

Håkan Jägmar,
Försäljningschef
Hobby Sverige

Tack vare den nya organisationen kan vi erbjuda mycket
konkurrenskraftiga priser på vagnar och tillbehör.
I kombination med det ökande intresset för att semes-

Hobbymagasinet ges ut av Hobby Caravan och
distribueras hem till Hobbyägare i hela Sverige.

Tryck: TMG Tabergs
Omslag: Dick Lindström

Ansvarig utgivare: Håkan Jägmar
Upplaga: 29 000
Produktion: Mediapress, Ystad

Kontakta Hobby: 036-390 285, info@hobbycaravan.se
Följ Hobby Caravan:
www.hobbycaravan.se, Facebook och Instagram

Nu kan du bygga din egen husvagn!
På vår nya hemsida kan du komponera din
optimala husvagn. Välj själv modell, planlösning och tillval - och få en fullständig sammanfattning.

val och utrustning för att hitta den husvagn
som passar dig och dina behov på allra bästa
sätt. I sista steget får du alla detaljer och
priser - du kan känna dig helt trygg i din affär
och vara säker på att du får den husvagn du
vill ha - till det pris du tänkt dig.

Testa på
vår hemsida
www.hobbycara
van.se

Som Europas största tillverkare av husvagnar vill vi ge
dig möjligheten att bygga din egen husvagn och hitta
den optimala planlösningen innan du bestämmer dig.
På vår nya hemsida kan du testa och laborera med till-

Lit e u r innehållet
6

Med Finnlines reser du enkelt
och bekvämt direkt från Malmö
till Travemünde och från Kapellskär
till Åland och Nådendal.

NYHETER 2020.
Allt om Hobbys nya modeller.

12

KIM ANDERSSON.
Handbollsproffsets nya Hobby.

14

TÖRSTSLÄCKARE.
Goda öl utan procent.

18

MAN SKA HA HUSVAGN.
Så kom klassikern till.
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KICK OFF 2019

Väntan är över - nu släpps äntligen
de nya Hobbymodellerna! På mässan
Elmia Husvagn Husbil premiärvisas
2020 års husvagnsmodeller och det
finns flera spännande nyheter att
spana in.
Hobby är Europas största husvagnstillverkare med hela 58 modeller i 6 modellserier i
sortimentet för 2020. Det är ett digert utbud
som kommer att befästa Hobbys ställning som
marknadsledande och infria alla husvagnsentusiasters förhoppningar. Årets program erbjuder
allt från 460 cm långa resevagnar till lyxmodeller på dubbelaxel med längder upp till 790 cm.
Här finns verkligen något för alla smaker.
Nyckeln till Hobbys framgångar bygger på
banbrytande uppfinningar, innovativ teknik,
modern design och stor passion. Varje ny generation av Hobby husvagnar övertygar med förstklassig standard, rymlig interiör, kvalitet och
funktionalitet. Under årens lopp har Hobby lanserat ett flertal revolutionerande innovationer
som satt en ny standard, t ex galvaniserat chassi,
automatisk bromsjustering, Slim Tower-kylskåp
och styrsystemet HobbyConnect.

Nytt bakparti
De sex modellserierna känns igen från förra

året; OnTour, De Luxe, De Luxe Edition, Excellent, Prestige och Premium. I år har Hobbys
ingenjörer fokuserat på smarta lösningar som
skapar plats och samtidigt ger en mysig känsla.
Detta märks inte minst i de två helt nya planlösningarna 560 FC och 720 WQC i Prestigeserien
(läs mer om dessa på nästa uppslag).
En nyhet är att alla Hobby husvagnar, med
undantag för Premiumserien, kommer att ha
samma bakparti som lanserades på Prestigemodellen förra året. Det vill säga ny elegant
design på bakdiffusor, nya lampor och ljusramp
som sammantaget ger ett fräscht och modernt
utseende.

Konkurrenskraftiga priser
Precis som tidigare är utrustningspaketet Hobby Komplett standard i alla nya Hobbyvagnar.
Det betyder att bl a extra stort kylskåp, Trumas
värmesystem och minst fem 230 V-uttag ingår.
Exteriört finner vi tonade fönster med säkerhetslås, extra bred entrédörr med fönster, förstärkta gångjärn, bättre låsning, papperskorg
och mycket mer.
Sist, men inte minst, kan vi avslöja att tack vare
Hobbys nya organisation i Sverige så kommer
priserna bli mycket konkurrenskraftiga för
2020 års modellprogram. Vissa tillval blir rentav billigare, t ex kan Alde-värme fås för endast
24 250 kronor.

E xklusiv t
på mässan!

Erbjudande
på Elmia

*Erbjudand
et kan inte ko
mbineras
med andra
erbjudande
n och
gäller 11-15
september
2019

Årets höjdpunkt i husvagnsbranschen är mässan
Elmia Husvagn Husbil. Hobby sätter extra guldkant
på mässfesten genom att bjuda på valfria tillbehör
till ett värde av 10 000 kronor.
Den 11-15 september samlas över 35 000 personer på Elmiaområdet
i Jönköping. De förenas av ett gemensamt intresse för mobil fritid och
kan i fem dagar frossa i alla nyheter för modellåret 2020.
Hobby husvagnar ställer som vanligt ut på bästa läge i A-hallen. I den
stora Hobbymontern kommer hela modellprogrammet att visas upp så
att besökarna kan jämföra och se vilken husvagn som bäst uppfyller just
deras behov och önskemål.
Håkan Jägmar, försäljningschef i Sverige, menar att människors sätt att
se på husvagnen har förändrats.
- Husvagnen är inte längre bara en sovplats, den fyller olika funktioner
och ska stämma överens med varje familjs individuella livssituationer.

Mässerbjudande
Hobby kännetecknas av tilltalande design och innovativa lösningar och
byggs av engagerade och noggranna medarbetare. Marknadsandelen i
Sverige har ökat det senaste året och Hobby vill tacka för förtroendet
med ett alldeles speciellt erbjudande.
- Alla som köper en ny Hobbyvagn under mässan bjuder vi på valfria
tillbehör till ett värde av 10 000 kronor, berättar Håkan.
Välj själv från Hobby stora tillbehörssortiment - allt från styrsystemet
Hobby Connect till cykelhållare, lättmetallfälgar och mycket annat*.
Ett annat erbjudande som kommer att tilltala många är att utvalda
modeller nu kan utrustas med vattenburen golvvärme från Alde till
ett lägre pris, 24 250 kronor.

Nya
värdeorden!
6
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Premiär för 2020
års modellprogram!

Johan och sonen Edvin gillar Hobbyapp

HOBBYMAGAZINET

- Appen är
supersmidig!

Vill du veta hur Hobbys app fungerar är
Johan Emanuelz rätt person att fråga.
Han var en av de första som provade
tekniken och har bara lovord att säga.
Johan Emanuelz från Mora är ljudtekniker och
har jobbat med spännande tv-uppdrag som
vinter-OS och friidrotts-VM. Teknikintresset
är således stort och när han 2015 köpte en ny
Prestige 720 UKFE blev han så klart nyfiken på
styrsystemet HobbyConnect.
- Appen var alldeles ny då och jag fick förmånen
att bidra i utvecklingsarbetet. Det var intressant
och givande, berättar Johan.
Han tycker att appen är enkel att använda. Den
uppdateras regelbundet och förses med nya
funktioner.
- Både utvecklarna på Netmine och Hobby
Sverige har varit mycket hjälpsamma och lyhörda
inför mina synpunkter.
Johan och hans familj har nytta av appen året om.
- På vintern ställer vi temperaturen så att
husvagnen är varm när vi kommer fram. På
sommaren kan vi t ex lämna hundarna i vagnen
och veta att de har det svalt och skönt. Via GPS
ser vi vagnens position vilket i princip även är ett
stöldskydd, säger Johan.

Fakta HobbyConnect
Tillförlitlig: Tysk, oberoende, erfaren, kvalitetsmedveten.
Banbrytande: Tilltalande, funktionell, innovativ, ledande.
Passionerad: Engagerad, exakt, autentisk, noggrann.

System för styrning av bl a
temperatur och belysning.
Appen MyHobby är fjärrkontrollen som via din smartphone styr husvagnen var
du än befinner dig.
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Hobby
Komplett - allt
detta ingår!
Hobby CI-BUS-styrning med
TFT-display för styrning av
alla funktioner i husvagnen*
Fönster med kombikassett,
mörkläggningsgardin och
insektsskyddsplissé
LED-stämningsbelysning*
Minst fem 230V-uttag
Köksfönster med integrerade
230V-uttag*

3

Kökslådor med Push-Lock
och Soft-Close

4

Ventilerade överskåp med gott
om förvaring och Soft-Close

5

Separata strömbrytare för barn
Extra stort kylskåp med upp
till 150-liters volym*
TRUMA-värmesystem*
· S-3004/S-5004
· Combi 4 och 6
· VarioHeat 'Comfort'
Fallskydd för våningssängar*

6

7

1) Dropdown-bädd
finns i två modeller; 515
UHL (enkelsängar fram
med tillval sängbreddning) och 515 UHK
(våningssängar fram och
7 bäddplatser).
2) Superslim tower
kylskåp på 150 liter och
15 liters frysfack. Går
från golv till tak med utdragslåda för konserver.
3) Nya superspisen
med tre gasollågor och
en elektrisk kokplatta.
Finns som tillval i
Prestige-serien.

8

4) I år har alla modeller
fått nytt bakparti.
Dynamiska blinkers är
tillval.
5) Vid beställning av
3-våningssäng till 545
KMF, 650 KMFe och 720
UKFe monteras tre
fönster; ett för varje
säng.
6) Många modeller
har numera uppvärmd
instegsgarderob.

Barnsängar med skrivtavla*
Bekväma resårmadrasser

HOBBYMAGAZINET

Nya lyxiga
planlösningar
Med läckra vinkelkök och gigantiska soffgrupper skapar
Hobby både utrymme och trivsel i två nya planlösningar.
Välkommen att bekanta dig med nya 560 FC Prestige
och 720 WQC Prestige!
Prestige är en mycket populär modellserie som befinner sig strax under
flaggskeppet Premium. Med elva planlösningar passar Prestige allt från
barnfamiljer till pensionärspar. Förra året förbättrades serien på ett
flertal punkter, bl a med ett helt nytt bakparti vilket för övrigt nu har implementerats på alla övriga serier (utom Premium). Till 2020 års modeller
fortsätter förnyelsen av Prestige med två helt nya planlösningar - 560 FC
och 720 WQC. .

Fullbreddsvagnar
De två nya Prestigemodellerna är fullbreddsvagnar på 2,5 meter och
har båda läckert vinkelkök med 150 liters Super Slim Tower kylskåp,
fyra bäddar och väl tilltagen soffgrupp med plats för upp till åtta personer. 560 FC är 7513 mm lång, har fransk dubbelsäng längst bak och ett
badrum med dusch. 720 WQC, som är över nio meter lång och byggd på
dubbelaxlat chassi, erbjuder istället tvärställd queenbed och ett rejält
badrum i vagnens fulla bredd och stor duschkabin. Till 720 WQC finns
golvvärme från Alde som tillval. Instegsgarderoben är uppvärmd så att
fuktiga kläder snabbt kan torka.

Gott om plats
Båda planlösningarna lever verkligen upp till Hobbys ambition att
skapa smarta lösningar som ger gott om plats och en ombonad, mysig
känsla. En annan nyhet är att populära 650 KFU – en genomtänkt planlösning med eget rum och våningssäng för barnen - numera återfinns i
De Luxe-serien.

*Beroende av modell
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7) Excellent-serien
kommer med den nya
klädseln "Sari".

560 FC PRESTIGE

720 WQC PRESTIGE

Stor sittgrupp fram, vinkelkök, uppvärmd
instegsgarderob. Dubbelsäng och dusch.
Standard med Truma Combi 6EH.

Den perfekta "säsongsvagnen"! Queensbädd, stor
sittgrupp fram, vinkelkök, uppvärmd instegsgarderob
och stort badrum med dusch bak. Har Truma Combi
6EH som standard.
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GOTT OCH BLANDAT

Blekinges bäst
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Drick gott i höst!

GOTT OCH BLANDAT
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Alkoholfri öl blir allt
bättre och passar
perfekt när man ska
köra husvagn. Utbudet ökar konstant,
men vilken är egentligen bäst? Vår jury har
valt ut de fem bästa
som alla går att köpa
på Systembolaget .
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2) Diskset med borste i vas som
fungerar som hållare. Kostar 89 kr
hos Kama Fritid.

6) Champagneglas Koziol Cheers.
Elegant och tål maskindisk. Pris
65 kr hos Kama Fritid.

3) Parmesanrivare. Smart konstruktion i ek och rostfritt stål. Pris
299 kr hos Kama Fritid.

7) Minigrill. Kolgrill i portabelt
format. Ca 199 kr, från LTC.

4

3

9) Lufttält. Årets nyhet från Isabella.
Pris 24 995 kr hos Kama Fritid.

6

3) Weird Weather, Mikkeller
(New England IPA) 0,3%
Mycket av fruktig aromhumle men låg beska.
Somrigt och gott.
4) Nanny State, Brew Dog
(humlerik ale) 0,5%
En klassiker i sammanhanget, men
står sig väl. Intensiv beska med
inslag av apelsinskal, örter och
knäckebröd.

2
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Sanna Ohlander, matkreatör
& matinspiratör, tipsar om
lättlagad, god mat som
passar det mobila livet.

Läckra spett med sting!
4 port. Ca 30 min.

Spett

Kryddiga spett med ajvarsås:

350 gr kryddiga korvar
1 stor röd paprika
1 squash
150 gr champinjoner
1 msk olivolja

Riv vitkål, rödkål och morötter
fint. Skiva rödlöken tunt. Lägg
allt i en skål och ringla över
olivolja och 1/2 pressad citron.
Smaka av med salt och peppar.
Blanda ajvar relish med gräddfil.
Smaka av med pressad citron
och svartpeppar.
Dela paprikan i mindre bitar.
Skär squash i centimetertjocka
bitar och dela sedan i halvmånar.
Skiva korven. Dela svampen
om de är stora, annars går det
bra att grilla hela. Fördela ut
grönsaker och korv på åtta spett.
Pensla med olja.
Grilla spetten några minuter på
varje sida. Om du har en grill
med lock är det perfekt att grilla
på indirekt värme.

Sallad

3

200 gr vitkål
200 gr rödkål
1/2-1 rödlök
2 morötter
1/2 citron
1 msk olivolja
Salt, svartpeppar

4
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8) Vinväska. Exklusiv väska för BiB
med fack för kylklamp. Pris 995 hos
Kama Fritid.
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5) Mariestads (lager) 0,5%
En traditionell lager som funkar
som törstsläckare och till
husmanskost.

al Caravan! altar det musikaliska
iv
n
r
a
C
i
g
n
ä
v
s
Gott
ster som förv

2

1

5

2) Big Drop Stout 0,5%
En fin stout som bjuder på maltig, rostad doft
med inslag av kavring, kaffe, tobak, mörk
choklad och soja. Från ett bryggeri som enbart
brygger alkoholfritt så de vet vad de gör.

ka fiskehamn

5) Förkläde. Elegant från Omnia
i vinrött med ficka. Pris 143 kr.

4) Mini-projektor. Piczo projicerar
bild på vilken yta som helst. Pris hos
Kama Fritid 4 875 kr.

1) Sigtuna NAPA
(Non Alcoholic Pale Ale) 0,5%
Nyanserad, något humlearomatisk smak med
tydlig beska, inslag av nektarin, knäckebröd,
tallkåda, örter och apelsinskal. Fin till grillat!

Spikens idyllis

1) Kompakt stol. Fälls ut på bara
några sekunder. Ca 555 kr, LTC.

HOBBYMAGAZINET

Ajvarsås
1 dl ajvar relish
2 dl gräddfil
1/2 citron
Salt, svartpeppar

5
Foto: Torbjörn Lagerwall
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Kim Andersson
- handbollsproffs och
husvagnsamatör

REPORTAGET

HOBBYMAGAZINET

När vi träffar Kim Andersson på hemmaplan i Ystad är det drygt
två veckor kvar till premiären av årets Handbollsligan. Hans
lag Ystads IF har en tuff inledning på säsongen med möten mot
topplag som Malmö och Kristianstad följt av ett derby mot
rivalerna i IFK Ystad.
- Jag är optimistisk, vi ska utmana de bästa lagen och göra det
bättre än förra året, säger han bestämt.
De senaste två säsongerna har YIF stupat i kvartsfinal, något
som många handbollstokiga Ystadsbor inte tycker är tillräckligt.
- Det hade varit riktigt gott att gå hela vägen i år. Det har sett
lovande ut under försäsongen och jag tror att vi kan bjuda konkurrenterna på en och annan käftsmäll.
lvikens
svagnen på Ape
Att parkera hu
dröm.
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- Katastrof! M

På handbollsplanen är han en av Sveriges mest meriterade spelare genom tiderna. Som husvagnsägare är han däremot nybörjare och inte alls
särskilt kaxig, åtminstone inte när det gäller att parkera på en campingplats. – Jag var väldigt skeptisk till att skaffa husvagn överhuvudtaget.
Men jag har blivit omvänd, nu är jag lobbyist istället.
Text: Daniel Andersson
Foto: Dick Lindström

På Råå Camping blåste det upp till storm.
- Tur att vi fick låna stormband av grannarna, annars
hade förtältet blåst över sundet till Danmark.

”Väldigt skeptisk”
Kim Andersson har tillhört världseliten i över femton år och har
en meritförteckning som är lika lång som han själv. Ett OS-silver,
två SM-guld och tysk mästare sex gånger är bara några av alla
titlar han vunnit. Att kunna titulera sig som husvagnsägare har
dock aldrig funnit på kartan. Så sent som i våras var Kim helt
ovetande om vad som väntade denna sommar. Men det skulle
snabbt komma att ändras. Allt började med att Kims fru Sandra
tackade ja till en inbjudan från några familjer i vänskapskretsen.
De skulle husvagnscampa i samband med Åhus beachhandboll
och hade en plats över. Föga anade Kim då att det bara var början på en lång process.
- Jag var väldigt skeptisk till projektet. Till att börja med hade
vi ju ingen husvagn, berättar Kim med ett snett leende.

Jag insåg att jag
haft en föråldrad syn
på campinglivet
Förvånad över standarden
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Först tänkte familjen hyra eller eventuellt köpa en begagnad
husvagn. Kims moster gav tips på lämpliga objekt, hon är erfaren
campare och långliggare på Ivön i norra Skåne.
- Sedan skickade min fru ut mig på husvagnsfirmor på Österlen, jag som knappt satt min fot i en husvagn förut. Vi hade bland
annat en 15 år gammal vagn i åtanke, men jag gjorde misstaget
att först titta in i några helt nya modeller. Efter det verkade alla
begagnade husvagnar inte lika attraktiva.
Jag blev väldigt förvånad över den höga standarden i nya husvagnar och insåg att jag har haft en föråldrad syn på campinglivet.
Den insikten gjorde att familjen Andersson bytte fokus och
siktade in sig på en nyare modell. De hamnade till slut hos
Ivarssons Husbilscenter i Glemmingebro utanför Ystad som är
återförsäljare av Hobby husvagnar.
- Jag kände till Hobby sedan tidigare, inte minst sedan min
tid i Tyskland. När jag spelade i Kiel var Hobby en av lagets
sponsorer, jag minns att vi gjorde reklamfotograferingar på en
husvagnsanläggning i närheten.
Familjen föll till slut för en Hobby 545 KMF De Luxe av årsmodell 2019.
- Perfekt planlösning för oss, en dubbelsäng till mig och Sandra och en trippelvåningssäng till barnen. Jag hade en bild av
hur vi skulle behöva bädda om soffgruppen varje kväll, men det
slipper vi nu.

Fick skaffa nytt körkort
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Därefter gjorde Kim nästa upptäckt i sitt husvagnsprojekt;
nämligen att hans körkort inte är giltigt för att framföra ett ekipage med en totalvikt över 3,5 ton. Tiden var knapp så Kim fick
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Om Kim Andersson
Född: 21 augusti 1982
Bor: Villa i Ystad
Familj: Hustrun Sandra och
barnen Milo 2 år, Tuva 8 år
och Texas 10 år
Yrke: Handbollsspelare
Husvagn: Hobby 545 KMF
De Luxe -19
Dragbil: Mercedes

– Årets säsong är
extra spännande
Nyss fyllda 37 år är Kim Andersson mer motiverad än
någonsin. – Det är klart att en vinnarskalle som jag
tänder till lite extra när det vankas EM på hemmaplan
och kval till OS.
Kim föddes i Kävlinge, men kom till Ystad redan som 16-åring.
- Jag gick handbollsgymnasiet och hade Per Carlén som mentor.
Jag bodde hos farmor och farfar en knapp mil utanför stan och tog
bussen till skolan. Fast jag missade den oftast och fick cykla istället,
ler Kim.
Efter 14 år i andra klubbar och en framgångsrik proffssejour i Tyskland och Danmark återvände han till YIF 2015. Här känner han sig
hemma och familjen trivs med tillvaron.

Vill vinna

böna och be om att få en uppkörningstid med kort varsel. Det
lyckades. Nu vidtog en period med intensiv övningskörning med
ett hästsläp. Redan efter första körningen var Kim beredd att ge
upp och ställa in hela husvagnssemestern.
- Jag hade jätteproblem. Jag hade på sin höjd backat med ett
litet hyrsläp från macken, aldrig med en sju och en halv meter
lång husvagn. Jag fick inte alls ordning på det och var helt säker
på att det inte skulle gå.
Men med lite hjälp från svärfar blev han godkänd på uppkörningen för ett utökat B-körkort, ett så kallat B96, och campingplanerna kunde fortskrida.

Parkeringsproblem
Innan resan till Åhus ville familjen testa några utflykter på egen
hand. Första anhalt blev Råå Camping utanför Helsingborg där
de fick erfara vikten av att förankra förtältet ordentligt.
- Vi valde att köpa ett lufttält, det verkade smidigt att sätta
upp. Men vi var inte så noga med att slå i alla tältpinnar så när
det blåste upp till storm på kvällen hade tältet nog flugit halvvägs över sundet om vi inte fått låna stormband av grannarna,
berättar Kim.
Nästa resa ställdes mot Skara Sommarland med en mellanlandning i Apelviken utanför Varberg. Att parkera sitt ekipage på
campingplatsen är en upplevelse som Kim aldrig kommer att
glömma.
- Det var katastrof! Min fru dirigerade mig än till höger, än till
vänster, medan ungarna skrek och jag höll på att gå upp limningen. Mittemot satt ett par framför sin Concorde husbil och tittade
på spektaklet, jag kände mig som en riktig turist, suckar Kim.

Famislvjaengsn
hu
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Modell: Hobby 545 KMF De Luxe
År: 2019
Längd: 7,42 m

Men när allt väl var på plats infann sig lugnet och Kim upptäckte
vilken härlig semesterform camping är.
- Jag har nog aldrig haft en så avkopplande semester, det var
fantastiskt skönt. Hela familjen stortrivdes.
Även Åhusresan blev lyckad och nu har Kim verkligen fått smak
på husvagnslivet.

Det var katastrof
- jag höll på att gå upp
i limningen
- Ja, vi har redan bokat plats på Böda Sand till nästa sommar.
Tidigare har jag mest semestrat utomlands. Nu är det spännande att upptäcka Sverige, det finns så mycket att uppleva och
massor av platser man aldrig sett.
Den första husvagnssäsongen har varit lärorik och Kim har fått
en helt annan bild av svensk camping.
- Campingplatserna är överlag mycket fräscha och erbjuder
aktiviteter för både barn och vuxna. Jag är också imponerad av
standarden i nya husvagnar, hur väl utrymmena utnyttjas. Det
finns massor av smarta skåp, fack och avställningsytor. Framför
allt är det gott att vara ute i naturen, ta dagen som den kommer
och bara ta det lugnt. Det passar mig väldigt bra. Så jag är glad
att frugan tackade ja till den där inbjudan och jag hoppas att vi
kan fortsätta campa i många år till, säger Kim.

Bredd: 2,50 m
Totalvikt: 1600
Sovplatser: 6

Kim tycker fortfarande att handboll är det bästa som finns och har
inga problem att tända till när matchuret tickar igång.
- Försäsongen är kanske inte det roligaste på året, jag föredrar
när poängen räknas på riktigt. Så det ska bli jäkligt kul när ligan
drar igång.
Det var 27 år sedan YIF vann SM-guld och inget hade känts bättre för
Kim än att gå hela vägen i år.
- Jag har vunnit två gånger med Sävehof och det hade varit fantastiskt att få göra det även med Ystad. Kroppen känns bra och det ska bli
spännande att se var vi står som lag.
Den kommande säsongen är extra spännande eftersom EM avgörs på
hemmaplan i januari. I april spelas dessutom kval till sommarens OS i
Japan. Kim har slutat i landslaget några gånger under karriären, men
nu håller han dörren öppen.
- Landslaget är alltid ett privilegium, om förbundskaptenen tar ut
mig så ställer jag upp. Jag slutar inte förrän nån säger till, avslutar
Kim med ett skratt.

Kims handbollsfakta

Meriter i urval

Längd: 200 cm
Vikt: 107 kg
Position: högernia
A-landskamper: 229
Mål i A-landslaget: 800
Klubbar: Kävlinge HK, Ystads IF,
IK Sävehof, THW Kiel, KIF Kolding
Köpenhamn och Ystads IF
Kontrakt till: Säsongen 20-21 i
Ystads IF

·
·
·
·

UVM-guld 2003
OS-silver 2012
SM-guld 2004 och 2005
Champions League-mästare 2007, 2010
och 2012
· Tysk mästare 2006, 2007, 2008, 2009,
2010 och 2012
· Årets handbollsspelare i Sverige 2007,
2008 och 2013
· Bundesligas bästa spelare 2011/12
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Hobby arrangerar vinterevent i Orsa
Intresset för vintercamping fortsätter att öka.
Nästa vinter bjuder Hobby in till ett event hos
Orsa Grönklitt. – Vi vill möta vintercamparna på
plats, säger Håkan Jägmar.
Snö har aldrig varit så hett som nu. Trenden med vinteraktiviteter som skidåkning, skridskoåkning, vandringar och vinterbad är
fortsatt stigande och det har satt ljuset på husvagnslivet.
- Det är ju perfekt att bo och sova i naturen
med närhet till den aktivitet man vill utöva, säger
Håkan Jägmar, försäljningschef på Hobby.
Hobbys husvagnar är vinterbonade och väl
rustade för låga temperaturer. Möjligheten

att styra värmen via HobbyConnect gör upplevelsen ännu bättre.

”Massor att erbjuda”
I samarbete med Orsa Grönklitt kommer Hobby att ordna ett
event i februari nästa år.
- Det ska bli jättespännande att möta vintercamparna på
plats. Vi kommer bl a att visa upp våra senaste modeller och
bjuda många spännande aktiviteter. Plus en och annan överraskning, säger Håkan.
Pernilla Thalin, event- och försäljningskoordinator, tillägger:
- Orsa Grönklitt har massor att erbjuda vintercampare. Allt
från skidbackar och längdspår till restauranger och uthyrning.
Och så Rovdjursparken så klart.
Mer information och färdigt program presenteras senare i höst.

Vackra Abisko
I Kiruna kommun ligger Abisko nationalpark på 7 700 hektar
som har mycket att erbjuda året runt, bl a Abiskodalen och fjället
Njullá. Årsmedelnederbörden är endast 300 mm, vilket gör att det
ofta är soligt här. Vandra i fjällbjörkskogens brinnande höstfärger
eller upplev norrsken och polarnatt på vintern. Skridskoåkning på
Torneträsk när isen har lagt sig är ett roligt äventyr. På vårvintern
är det snöskor eller skidåkning som gäller.

Spännande uflyktstips
från norr till söder

Badäventyr i Örebro
Intill campingen i Gustavsvik i Örebro finns Sveriges kanske
häftigaste badäventyr: Lost City. Totalt finns det sex vattenrutschkanor, i tre av dessa tar ni er fram i gummiring och nedför
djungelberget tar ni er via Vildfors till en bassäng med vågmaskin. Ett riktigt äventyr för alla vattendjur!

Öppet
året om

Nordens Ark
Roligare än ryktet

Bengt är still-going-strong

Oförtjänt utnämnd till Sveriges tråkigaste stad vill vi slå ett slag
för Eslöv. Leksaksmuseet väcker barnasinnet till liv och har
en fin modelljärnväg. Skarhults Slott är ett av Sveriges bäst
bevarade renässansslott med utställningar, park och café. Mikrobryggeriet Remmarlöv brygger öl på vatten ur egen brunn.
Parkområdet vid Trollsjön har bl a 18-hålsbana Frisbeegolf, en
fin temalekplats och Café Våfflan.

Världens största tiger, ormhalssköldpadda, vitryggig hackspett eller påfågeltarantel? På Nordens Ark finns ett 80-tal
djurarter och syftet är att bevara utrotningshotade djur och
biologisk mångfald. Här finns dessutom möjlighet till fika,
lunch eller middag i parkens restaurang. Öppet året runt från
kl 10, gratis för barn under fyra år och möjlighet till seniorpriser. Ligger i Bohuslän, 20 km från Smögen.

Bengts Husvagnar i Alvhem är ett anrikt familjeföretag som lever som de lär.
Bengt Johansson och hans fru Birgit har drivit företag i över 40
år. Det startade med en verkstad, sedan kom husvagnarna in i
bilden år 1980.
- Det började med att vi själva var intresserade av husvagnslivet. Vår hobby blev sedan vårt arbete, berättar Bengt.
Husbilarna gjorde entré år 2003, men husvagnarna har alltid
varit grunden i verksamheten.
- Första märket sålde vi var engelska Cavaliere. 1992 började
vi med Hobby som är vårt huvudmärke idag.
Sönerna Patrik och Thomas jobbar också i företaget och är idag
delägare. Totalt sysselsätts åtta personer.
- Patrik är uppvuxen i firman och började jobba direkt efter
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skolan, säger Bengt.
Mitt i finanskrisen 1991 byggde Bengt en ny anläggning.
- Det var det bästa vi gjort, vi gick stärkta ur lågkonjunkturen.
Idag har vi en fullserviceanläggning med försäljning, verkstad
och butik.
Han har hunnit bli 76 år, men har inga planer på att pensionera sig.
- Jag tycker fortfarande att det är lika kul. Vi har många stamkunder som är goda vänner och vi har en familjär stämning på
jobbet.
Han och Birgit lever som de lär och campar fortfarande.
- Vi har en säsongsplats i Ljungskile. Det är skön avkoppling,
avslutar Bengt.

Zornmuseet
Spritmuseum
Sveriges fullaste museum som skapar utställningar och upplevelser med utgångspunkt i människans relation till alkohol. Här finns en restaurang och bar i toppklass där du kan delta i provningar såsom mjölksyrning och intressanta kombinationen av champagne och korv. Glöm inte att boka bord i god tid! Ligger på
Djurgårdsvägen 38-40 i Stockholm, mellan Vasamuseet och Gröna Lund.

Zornmuseet i Mora visar ett urval av Anders
Zorns akvareller, oljemålningar, skulpturer
och delar av hans konst- och föremålssamlingar. Bredvid ligger Zorngården, byggd
och inredd av Anders Zorn och hans hustru
Emma vid tiden kring förra sekelskiftet. Här
erbjuds guidade visningar i ett konstnärshem
utöver det vanliga. Öppet året runt, men
kolla öppettiderna som varierar med säsong.
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Bakgrunden är en semesterresa som Claes och hans familj gjorde år 1979. Hans dåvarande svåger hade husvagn och övertalade
Claes att hyra en egen vagn och följa med till Öland.
- Vi var där i tio dagar och det var fruktansvärt tråkigt! När jag
kom hem skrev jag låten i ren aversion. Texten blev ändå nästan
för snäll, jag kunde ha varit ännu elakare, tycker Claes idag.
Han har inte campat sedan dess.
- Fast på mitt 50-årskalas hade jag fem husvagnar uppställda på
tomten som gästerna kunde bo i. Det var uppskattat, säger Claes.
Hans bästa minnen av camping är från barndomen då familjen
tältade i Råå utanför Helsingborg.
- Vi var där på somrarna mellan 1962 och 1966. 1965 köpte
pappa ett Las Palmas, den finaste modellen med två förtält från
ABC-fabriken i Kungälv. Tältet finns fortfarande kvar, min dotter
använde det för inte så länge sedan, berättar Claes.

Text: Daniel Andersson
Foto: Jan Ellsinger, Kulturtuben
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gammalt. Showen lever upp till sitt namn då den endast spelas
på vardagar.
- Skrattar man lika mycket på tisdag som på lördag? Det är
frågan, säger Claes underfundigt.
”Vardagsmat” har premiär 7 oktober och spelas vid 13 tillfällen
fram till 26 november.

Sålde platina

Historien bakom landsplågan
I Macken spelar Per Fritzell husvagnsägaren Milton som tar hustrun Eivor (Kerstin Granlund) och barnen på campingsemester.

Nämn ordet husvagn och sannolikheten är mycket
hög att någon börjar sjunga ”Man ska ha husvagn”.
Kompositören Claes Eriksson är förvånad över
låtens genomslagskraft. - Det är inte klokt att den
blivit så populär. Men samtidigt jättekul.
TV-serien Macken blev Galenskaparna och After Shaves stora
genombrott. Serien sändes i sex avsnitt under 1986 och blev
oerhört folkkär. I det fjärde avsnittet framförs en sketch som blivit en klassiker och inkluderar humorgruppens mesta kända låt.
- Det tog fem minuter att komponera ”Husvagn”, det var en
sån där låt som redan var färdigskriven, det gällde bara att hitta
den, berättar Claes Eriksson.
Den drygt två och en halv minuter långa låten har bitit sig fast
och lever idag sitt eget liv. Nästan alla känner till den, kan relate-
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Om Claes Eriksson
Född: 27 juli 1950 i Trollhättan
Bor: I Göteborg samt fritidshus på Tjörn
Familj: Gift med Anne Otto, två vuxna döttrar
sedan tidigare äktenskap
Gör: Författare och regissör
Förebild: Charlie Chaplin och Janos i Tårtan
Aktuell: ”Vardagsmat” på Lorensbergsteatern,
premiär 7 oktober

Ny föreställning
ra till den och sjunga med i delar av den 359 ord långa texten.
- I tv-serien är det ju Per som sjunger. Jag har försökt att
sjunga den själv, den är svårsjungen. Väldigt ordrik, framför allt i
breaket, säger Claes.

Jag har försökt att sjunga den
själv, den är svårsjungen
Parodi
Många campare har tagit låten till sina hjärtan och spelar den
som hyllning till sitt fritidsintresse. Fast det skrevs inte med den
avsikten, tvärtom.
- Den är skriven som en parodi med satiriska inslag, säger Claes.

Touringcars - hyrespartner till Hobby

Sydbil ingår i Touringcars.

I tv-serien framförs Husvagn av en familj i matchande Adidas-overaller, till och med taxen har en. Texten sjungs av pappan,
som verkar timid och mild, men det märks att det är han som är
husvagnsentusiasten i familjen och den som bestämmer.
- Resten av familjen ser mest lidande ut och mammans sånginsats är väldigt andefattig. Parodin förstärks av låtens countryvibbar, en musikstil jag inte heller gillar, förklarar Claes.
Musiken från Macken hamnade på en lp-skiva som sålde både
guld och platina.
- Det firade vi på krogen tillsammans med de artister som
medverkade på låtarna, bland andra Björn Skifs, Lill Lindfors,
Lasse Lönndahl och Susanne Alfvengren. Det var en trevlig kväll,
minns Claes.
Soundtracket finns idag på Spotify där Husvagn är mest spelad,
över tre miljoner gånger.

Macken blev film år 1990 och sattes 2016 upp som teaterföreställning, en riktig långkörare som spelades över 150 gånger.
Det var just Husvagn som drog ner mest jubel från publiken.
- På vissa föreställningar rådde det rena maranatastämning
under den låten. Inte klokt, men jätteroligt ändå, tycker Claes.

Det rådde rena maranatastämningen - inte klokt, men
jätteroligt ändå
I höst är han aktuell med en ny föreställning på Lorensbergsteatern. Den heter ”Vardagsmat” och är en blandning av nytt och

Invigning hos Ivarssons

Claes Eriksson trivs bäst i fritidshuset på Tjörn, där han
kopplar av utan mobiltelefon och mejl.

Ny återförsäljare

Touringcars är ett av Europas största
uthyrningsföretag. Sydbil i Trelleborg är
en viktig partner i södra Sverige.

Ivarssons Husbilscenter i Glemmingebro utanför Ystad har invigt sin nya
anläggning.

PR Husbilar i Sollebrunn är ny
återförsäljare av Hobby husvagnar.

Att hyra husvagn blir allt populärare. Hobby samarbetar med Touringcars som har
uthyrningsstationer i Sverige, Norge, Finland,
Island, Estland, Lettland, Polen, England och
Spanien. På strategiskt läge i Trelleborg finns
Sydbil.
- Vi har fyra Hobbymodeller, från en smidig
On tour 390 till en De luxe 515 UHK, berättar Jimmy Persson. Läs mer om uthyrning på
på www.touringcars.eu.

Efter en totalrenovering har företaget nu
en anläggning på 3000 kvm med utställningshall, tillbehörsbutik, verkstad och
kundmottagning. Dessutom över 8000 kvm
utomhus med asfalterade uppställningsplatser.
- Vi har sålt över 100 fordon sedan
årsskiftet. Det är ett kvitto på att kunderna
uppskattar oss och det sporrar oss att bli
ännu bättre, säger Johan Ivarsson.

PR Husbilar firar 30 år som bolag
med att börja sälja Hobby husvagnar.
- Husvagnarna kompletterar
vårt utbud på ett bra sätt. Kunderna växlar idag mellan husvagn
och husbil beroende på sitt val av
resande. Hobby passar oss vad
gäller kvalitet, stil och innovation,
säger vd Fredrik Ryberg.

Johannes, Anders och Johan Ivarsson.

Håkan Jägmar från Hobby och Fredrik Ryberg, PR Husbilar.
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E&P HYDRAULICS SE
Husbil och

Stockholm/Mälardalen 2019

I samarbete med CampingSverige.se

…MED CAMPINGTIPS, RESEREPORTAGE, SEMESTERNÖJEN, NYTT OM HUSVAGNAR OCH HUSBILAR

AUTOMATISKT
NIVELLERINGSSYSTEM
E&P
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SE
för HUSBIL och HUSVAGN
AUTOMATISKT NIVELLERINGSSYSTEM

”SNABBT PLANT LÄGE”
”SNABBT PLANT LÄGE”

för HUSBIL och HUSVAGN
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slaglängd

MERVÄRDE PÅ DIN FRITID.
Du är välkommen med i ett härligt gäng medlemsfamiljer
som delar ditt mobila fritidsintresse.
Ditt medlemskort i Caravan Club är laddat med många fina
förmåner som kan ge dig mervärde på din fritid.

– Vi ses i monter B05:20!
I VÅR MONTER FÅR DU INFORMATION KRING:
Föreningen med familjen i centrum.
Tel 019-23 46 10

www.caravanclub.se
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MEDLEMSFÖRMÅNER • MEDLEMSTÄVLING
TRAFIKFRÅGOR • FRÅGOR&SVAR
CARAVAN FÖRSÄKRING • AKTIVITETER
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• DET MEST PRISVÄRDA NIVÅSYSTEMET
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Skrålabäcksgatan 12
51163 Skene
info@ep-hydraulics.se
tel. +46 (0)705640725
www.ep-hydraulics.se

• MER ÄN 10 ÅRS ERFARENHET ÖVER HELA VÄRLDEN.
• DET MEST SÅLDA NIVÅSYSTEMET I EUROPA
• HYDRALISKT NIVÅSYSTEM MED DEN LÄGSTA TILLÄGGSVIKTEN
• DET MEST PRISVÄRDA NIVÅSYSTEMET PÅ MARKNADEN

Skrålabäcksgatan 12
51163 Skene
info@ep-hydraulics.se
21 25
tel. +46 (0)705640725
www.ep-hydraulics.se
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KNEP OCH KNÅP

Vinn fina
prylar!
BYGGER INDULUFTSTRIELL
SLOTT INRÄTTBLOMMIG
NING

ETT LAGER JORD

BLIR LITE
I TAGET
FÖRE OCH
EFTER OM

SA NJUTAREN

DEN SITKLÄDER TER VÄL
INDISKA
OCH
UGGLAR

HASSE
VILLE HA

Välkommen till Bredängs
Camping Stockholm

BÖNEORD
KAN FÖR
STARKT

FICK SLUT
TILL SLUT
ROCKUPPLEVELSE

BATTERILEVERANTÖR
TILL HUSVAGNSBRANSCHEN

SÅ
SÖTA SÅ
MODEMAGASIN
STUVARE
PRATBOR I SAKNAR APPANAIROBI SLIPOVER RATEN

HAR
MAN (IN)
UTERUM

VÄGGKRYP
SÄTTS
UPP PÅ
TAVLA
KLANDRA

KALLAS
KÄRRMES

GÖR
EJ SLÖ

ALLIANS

DEN TYAR
MINDRE

JUMBO

Nära till
stad och bad
700 meter till Bredängs tunnelbanestation och 19 minuter till T-Centralen (City)
Högt och vackert belägen campingplats vid Sätraskogens naturreservat.
350 m från Mälarhöjdsbadet med sandstrand och badbrygga.
Under perioden maj - september går en reguljär ångbåt från Mälarhöjdsbadets
brygga till Stockholms Stadshus eller Drottningholms Slott.

VAR BESVÄRLIG

4-stjärniga servicehus | Vandrarhem och stugor | Servicebutik | Restaurang med rättigheter

FINANSFASA

BESTÅNDSDEL I BIRA

RYSK
REGENT

KYLT
FLÄCKFRI

FAGER
I ARVSANLAG
SLUTSPEL

KORTAR
AKTIVITETER I DET
DAGLIGA
LIVET

Bredängs Camping Stockholm

HAR DET
SOM TAR
VIKINGAVERKTYG

SATTE

STOCKHOLMARE

MÅNGEN
I LABYRINT
KAN TAKET VARA
ELLER
KASKELOTKOST

BLEV SKYLTEN VID
UPPHÖRANDET
BÖRSÄNGSLAN
NORTH
DAKOTA

NÅR
LÄTTARE

TEOLOGIE
DOKTOR

MÄRKER

DRAG I
RAMSA

FORNTIDA
KÄNNER
ELDTILL
STÄDER

www.global.se

Stora Sällskapetsväg 60 | 127 31 Skärholmen | 08-97 70 71
bredangcamping@telia.com | www.bredangcamping.se

EN ERLANDER
SNORRESAGA

SÄGS
SÅNGAREN
PAPA

Kampa Club Air

OAVBRUTEN
HOCKEYLIGA
DUKKANT

BACHBIT

Sätter standarden för luft-tält

KYRKOBYGGE
MÅ STÅ
IÅ
FAKTAUPPGIFTER

FRÖKNAR

MÄKTIG
PÅ SICILIEN

SNIGELSPÅRET
KAFFEKALAS
IDS
ÄR PÅ
NYHETSJAKT

HURSA?

SLÖSAT

IDROTTSPLATSER

SIST PÅ
PALLEN

© Bulls

ÄR
INGEN
VANLIG
VÄXT

Skicka lösningen till: Hobby Fritid, Box 35, 561 06 Tenhult. Märk kuvertet
med ”Korsord” och fyll i namn, adress och telefon. Du kan också maila
korsordet: info@hobbycaravan.se - ange ”Korsord” i ämnesraden.
Skicka in korsordet senast 30 november 2019. Vinnarna underrättas
senast 15 december och publiceras därefter på Hobby Caravans
facebooksida. Lycka till!
Namn:
Adress:
Telefon:
E-post:
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2-6

"Macken", scenversionen på DVD
eller Blue-ray.

1

För mer info:

.se

2 västar i skönt,
vindtåligt material.
Värde ca 1200:-
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Returadress:
Mediapress AB
Box 195, 271 24 Ystad

Sverige, Port Payé

Hitta din återförsäljare
SKÅNE

VÄSTERGÖTLAND

UPPLAND

Forsbergs Fritidscenter, Bjuv
www.forsbergsfritidscenter.se
042-830 80

Bengts Husvagnar, Alvhem
www.bengtshusvagnar.se
0303-33 64 80

Fritidsfordon i Norrtälje
www.fritidsfordonost.se
0176-501 05

Husvagns-Expo, Bromölla
www.husvagnsexpo.se
0456-225 50

Forsbergs Fritidscenter, Hyssna
www.forsbergsfritidscenter.se
0320-305 50

Forsbergs Fritidscenter,
Stockholm
www.forsbergsfritidscenter.se
08-756 67 60

Ivarssons Husbilscenter, Ystad
www.ivarssonshusbilscenter.se
0411-180 90

PR Husbilar, Sollebrunn
www.prhusbilar.com
0322-832 10

Sydbil Öresund, Trelleborg
www.sydbil.se
072-976 06 93

Skara Husvagnar, Skara
www.skarahusvagnar.se
0511-189 85

Vinslöv Fritidscenter, Vinslöv
www.vinslovs-fritidscenter.se
044-857 80

ÖSTERGÖTLAND

Dream on Wheels, Rödeby
www.dreamonwheels.se
0455-422 22

SMÅLAND
Hobby Fritid, Tenhult
www.hobbyfritid.se
036-39 02 85
Forsbergs Fritidscenter, Kalmar
www.forsbergsfritidscenter.se
0480-889 44
Wima Fritid, Lagan
www.wimafritid.se
0372-351 10

GOTLAND
Majas Fritid, Slite
www.majasfritid.se
070-606 44 20

BOHUSLÄN
Trestad Fritidsfordon, Uddevalla
www.fritidsfordon.se
0522-68 45 50

DALSLAND
SG Husvagnar, Mellerud
www.sghusvagnar.se
0530-510 40

NÄRKE
Westerdahls Husvagnscenter,
Örebro
www.westerdahls.com
019–25 25 20

SÖDERMANLAND
Caravanhallen Södertälje
www.caravanhallen.se
08-550 990 01
Tumbo Husvagnar, Kvicksund
www.tumbo.se
016-200 68 68

VÄRMLAND
Husvagnspoolen, Hammarö
www.husvagnspoolen.se
054-52 46 66

Upplands Bil & Fritidscenter,
Uppsala
www.bilochfritidscenter.se
018-12 51 25

GÄSTRIKLAND
Husvagnscenter i Valbo
www.husvagnscenterivalbo.se
026-13 02 50

DALARNA
Loods Fritids, Borlänge
www.loods.se
0243-155 50

MEDELPAD
Birsta Husbil, Sundsvall
www.birstahusbil.se
060-12 81 00

VÄSTERBOTTEN
Fritids Metropolen, Umeå
www.fritidsmetropolen.se
090-10 99 50
Nordlunds Motor, Kusmark
www.nordlundsmotor.se
0910-72 40 00

NORRBOTTEN
Bothnia Fritid, Boden
www.bothniafritid.se
0921-180 50
Norrkust Caravan, Kalix
www.norrkustcaravan.se
0923-104 44

Till sist: Tobias Persson
Det är tidiga barndomsminnen som väcks till
liv när prisbelönta komikern Tobias Persson
ombes att redogöra för sin första kontakt
med en husvagn.

ande och livsnödvändigt. Det kom bl a fram i hans
senaste föreställning ”Man på prov”, en utelämnande
show om barnlöshet och barnlängtan.
- Jag tror att humor är jätteviktigt. Stundtals är
det som håller en uppe över ytan.

- Jag minns att vi lånade ett par vänners husvagn,
en sådan där Musse Pigg-variant, som vi åkte med i
Sverige och Danmark. Det kunde bli trångt, men det
tyckte man ju bara var mysigt som barn. Det blir inte
mer svensk sommar än så, säger han.

Tobias och frun Marias kamp för att få barn slutade
lyckligt och sedan åtta år är de föräldrar till tvillingarna Wilma och Hedda. Idén till showen
föddes då Tobias upptäckte att han aldrig hade
bearbetat den tuffa tiden innan barnen kom.
- Det var renande att få göra en föreställning om detta. Att med humor beröra ämnen
som att ha sex på beställning eller när svärmor följer med på IVF-besöket.

Han tycker det är intressant hur vi beter oss när vi
åker runt i våra husvagnar, något som ofta ger upphov
till skratt. För Tobias är humor något förlösande, befri-

w

www.hobbycaravan.se

BLEKINGE

Fritidsfordon i Öst, Linköping
www.fritidsfordonost.se
013-505 00

H

Nyfiken
på

