Sov som en stock

”STUBBFAKTA”

Vår största stubbe, ”Björnen” är 5 160 år gammal och trädet som stod på stubben
var 310 meter högt när vi fällde det. Motorsågen som användes är specialbyggd och
har ett svärd som är 9,5 meter långt. Det krävdes 6 man för att hålla sågen. När
stocken sågats upp till plankor kommer virket att räcka till en gångbro som sträcker
sig över Vättern, från Karlsborg till Motala.
Stubben som blev kvar har vi urholkat med moraknivar och spånen som blev över
räcker till att värma upp alla Karlsborgs hus i 3 år!
Många av Tivedens troll har ställt sig på kö för att få bo här, men vi har bestämt
att stubbarna i första hand är till för våra mänskliga gäster!
Om du ser ett tivedstroll stryka runt stubben när du bor där, säg till oss i receptionen, så ser vi till att det förpassas tillbaka till skogen igen. (De stora stenarna
i stubbens rötter var tivedstroll som inte kom iväg i tid, för när solen går upp och
lyser på ett troll förvandlas det till en sten, men det visste du väl redan).

För tider och priser, kontakta oss eller se hemsidan.
Information och bokning:
Norra Vägen 3,
546 33 Karlsborg
Tel: 0505-120 22
E-post: info@karlsborgscamping.se

www.karlsborgscamping.se
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I den lite mindre stubben ”Älgen” har vi placerat en riktig dyrgrip: Vargskinnet
som täcker dubbelsängen kommer från Fenrisulven - den väldiga vargen som enligt
den nordiska mytologin växte upp i Asgård. När Fenrisulven växte upp var han till
en början en harmlös varelse, men han växte snart till ett jättelikt monster och
skrämde till slut även asarna.
Man enades om att Fenrisulven måste bindas och visade honom en stor och tung
kedja och sa att han var den starkaste om han lyckades slita sönder den. Vargen
slet lätt sönder kedjan. Man försökte med samma list med en ännu starkare kedja
med samma resultat.
Slutligen tillverkade dvärgarna ett rep av bergens rötter, kattens buller, björnens
senor, fiskarnas andedräkt, kvinnors skägg och fåglars spott. Den såg endast ut
som ett silkessnöre, men ingen kraft i hela världen kunde slita sönder den och de
kallade det för Gleipner. Med detta rep infångades Fenrisulven och skinnet fick vi
av stortrollet i utbyte mot att han fick låna toaletten innan han kastades tillbaka till
Tivedsskogen igen.

i en av våra trollstubbar!

Trollstubbarna på Karlsborgs Camping

I storstubben som vi döpt till ”Björnen” finns sex st bäddar, pentry, microvågsugn, kaffebryggare, porslin & bestick, mathörna, diskbänk, kyl med frysfack, varmt och kallt vatten,
elektrisk uppvärmning, TV, duschrum, wc, sovloft och möblerad solaltan på taket Härifrån
är utsikten över Vättern (ca 100 meter österut) och Bottensjön, endast 10 meter från
stubben, hänförande! På den nedre altanen finns en grillplats med bord och bänkar.
Den lite mindre stubben heter ”Älgen” och är luftigt byggd i ett plan. Stubben är handikappvänlig och har 4 bäddar plus en utdragsbädd. Precis som i storstubben finns pentry, microvågsugn, kaffebryggare, porslin & bestick, mathörna, diskbänk, kyl med frysfack, varmt och
kallt vatten, elektrisk uppvärmning, TV, duschrum, wc och möblerad altan med grillplats.

Välkommen in och se dig omkring i våra stubbar!

Välkommen till Trollstubben ”Björnen”
Pentry med microvågsugn, kaffebryggare, porslin & bestick, diskbänk och
kyl med frysfack.

Sov som en stock i en bekväm dubbelsäng
i queensize! När du vaknar har du bara 10
meter till badstranden!

Kammaren, nedre plan. Ett rejält matbord med gott om plats för 6 personer.
Den ”öppna spisen” som är elektrisk ger mysigt brasljus och skön värme vid behov.
Från hallen leder trappan upp till sovloftet, där trollungarna trivs allra bäst!

Sovloftet har fyra bäddar, där trollmor kan binda fast sina ungar i svansen.
Mysfaktorn är på topp och den unge är nog inte född som inte skulle vilja bo här!
Från sovloftet kommer du också ut till takterassen.

Välkommen till Trollstubben ”Älgen”
Även här finns pentry med microvågsugn, kaffebryggare, porslin & bestick,
diskbänk och kyl med frysfack.

Här somnar du gott i en skön dubbelsäng
– och till vågornas kluckande strax utanför ”stubbknuten”.

Den luftiga planlösningen gör att även den rullstolsburne lätt kan ta sig fram i stubben.
Under våningssängen finns en utdragssäng, så upp till 5 personer kan trivas gott här.
Närmare badstranden än så här går inte att bo utan att bli blöt om fötterna!

Närmaste granne är trollstubben ”Björnen”. Vi har haft besök av stortrollet, men han
jagades bort av Christer som tog ett stadigt tag i trollbyxan och skickade tillbaka
fulingen till Tivedsskogarna. Toa/dusch är fullt modernt och handikappvänligt.

