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Ibland är den enklaste lösningen den som är svå-
rast att komma på. En idé kan ibland synas allt för
enkel. Kanske är det därför vissa ideer helt enkelt
låter vänta på sig. Lite så tycks det ha varit med idén
bakom Thermobar, en lösning så pass enkel att man
undrar varför ingen kommit på den tidigare.
Thermobar är ett eluppvärmt vattenkar för vinterhästhagen. Marie

Hasselbom har i samarbete med sin svärfar, Hjalmar Fries, arbetat

fram denna lösning på problemet med fruset och allt för kallt vat-

ten till hästarna under vintern.

– Det är faktiskt konstigt att ingen kommit på det tidigare men

det är ofta det enkla som är svårt, håller Marie Hasselbom med om.

Det egna behovet resulterade i en uppfinning
I många fall skapas en ny uppfinning när ett behov finns hos upp-

finnaren själv. När det handlar om Thermobar är fallet just så.

Allt tog sin början i Marie Hasselboms eget liv med hästar. Hon

bodde på en gård och hade fem hästar. Under vintertid hade hon

alltid problem med att vattnet frös ute i hagen.

– Så jag tänkte att det borde väl finnas ett eluppvärmt vattenkar

att köpa någonstans, säger Marie.

Men var hon än sökte fanns inget sådant att få tag på, varken

inom eller utom Sveriges gränser. Marie tycker det är viktigt att 

hästarna har fri tillgång till vatten även på vintern så hon funderade

mer och mer på någon sorts lösning på problemet.

– Jag pratade med min svärfar om mina funderingar, han har jobbat

med undervattenspumpar och som konstruktör i hela sitt yrkesverk-

samma liv.

Så började Marie Hasselbom och hennes pensionerade svärfar,

Hjalmar Fries, att jobba med en prototyp för cirka fem till sex år

sedan. Den var i väldigt enkel glasfiberplast.

Hjälp och rådgivning av specialiserad veterinär
Det visade sig vara en mycket god idé, många förbipasserande ryt-

tare stannade och frågade efter det uppvärmda vattenkaret.

– Och hästarna älskade det, säger Marie.

Arbetet gick alltså vidare och för tre år sedan tog de fram ett

stort kar på 250 liter, förutom det första, lilla på 80 liter. Till sin

hjälp i utvecklandet av Thermobar har Marie och Hjalmar haft veteri-

när Sara Niman. Hon har doktorerat på just ämnet hästar och vatten

och sambandet där emellan. Hon har rådfrågats om temperaturer,

storlekar och allmänt om hästar och vatten.

– Bland annat sa Sara att vattnet inte ska bli varmare än 20 gra-

der och därför är karen försedda med termostat som reglerar tem-

peraturen i vattnet.

Får, ankor och Highland Cattle
Efterhand har ryktet om Maries och Hjalmars goda idé spridit sig

och de har varit mycket ute på mässor med sin produkt. Det är där,

i mötet med kunderna, de har fått förfrågningar om andra modeller.
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Bland annat har ett litet hörnkar till uteboxar efterfrågats så ett

sådant på 30 liter har de tagit fram.

Men även andra djur än hästar kan ha nytta och behov av en

sådan här vattenho. Fårägare och ägare av Highland Cattle har frågat

efter ett lägre och vidare kar. Highland Cattle har stora horn och får

inte ner  huvudet i karet om det inte har stor vidd. För att tillgodose

dessa behov har Thermobar AB också utvecklat ett lägre, vidare kar

som rymmer 130 liter vatten. Marie Hasselbom har fått veta att

denna variant även används av ankor.

– Nu har vi alltså fyra produkter men det är fler produktideer på

gång inför nästa säsong, säger Marie.

Hon berättar också att veterinärerna är glada för produkten, de

tycker det är bra att den tagits fram eftersom den hjälper till att

förhindra kolik hos hästar.

– Så det är flera kolik-hästägare som har hört av sig också, för-

klarar Marie.

Uppskattad produkt med fortsatt tillverkning i Sverige
Kunderna ringer, mailar och skriver brev med tack för en bra produkt.

Sådant måste ju värma i hjärtat på en uppfinnare. Thermobar är

förstås både patentsökt och mönsterskyddat. Sedan i höstas drivs

företaget, som också heter Thermobar, som aktiebolag. Vattenkaren

går nu även på export till Norge och Finland och till nästa säsong

ska Marie och Hjalmar se över exportmarknaden i stort.

– Ja, med tanke på att jag inte kunde finna något sådant här

någonstans så borde det finnas en ganska stor marknad. Troligen

finns det inte något liknande någonstans i världen.

Trots att framgångarna tycks öka i snabb takt så har företagarna

och uppfinnarna på Thermobar inga planer på att flytta tillverkning-

en utomlands.

– Nej, vi vill hemskt gärna hålla det svensktillverkat, poängterar

Marie Hasselbom.

I dagsläget sker det mesta av tillverkningen inom familjen.

Svärfar Hjalmar Fries får karen levererade till sig från Helsingborg.

Han isolerar dem, monterar elen och skickar ut dem till kunden.

Och medan Hjalmar i huvudsak jobbar med slutmontaget och

utskicket så sköter Marie marknadsföring och försäljning. När det

kommer till produktutveckling slår de sina kloka huvuden ihop.

Bevisligen har det samarbetet givit bra utdelning. Produkten har

ju som sagt bara ökat i popularitet och i år fördubblades försälj-

ningen jämfört med förra året. I år har 250 stycken nya Thermobar-kar

fått nya ägare.

Carin Svensson
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