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Alkoven som har allt

Få	husbilar	
överträffar	
förväntningarna.	
Men	den	här	tio	år	
gamla	alkoven	för	
en	familj	om	fyra	har	
det	mesta	rätt.
Text	och	foto	stefan	Janeld

Kanske	inte	ett	exklusivt	yttre,	men	tre	axlar	och	en	bodel	som	andas	tyngd	inger	ändå	viss	respekt.	bilen	har	pondus.

Omvärderingen – Frankia A 700 -00

et är den första riktigt vackra 
höstdagen. Äntligen har regn 
och blåst gett vika för sol och 

hög luft. Är det därför jag är entusiastisk? 
Vill inte tro det. Det är nog Frankian som 
håller humöret på topp. Frankia är franska 
Pilote Gruppens tyska släkting. Kända för 
att vara uppfinningslystna och bygga med 
god kvalitet. Många smarta detaljer som 
idag finns i många husbilar föddes hos 
Frankias utvecklingsavdelning. 

Bakom ratten är det hopplös Fiat-

ergonomi. Bördig från förra seklet. Jag 
sitter högt och har ratten i knäet. Tittar jag 
rakt fram med huvudet i stolt läge stirrar 
jag in i solkskyddet, en finess som här är 
en trafikfara eftersom jag med det i nerfällt 
läge berövas sikten framåt. Vid rödljusen 
stannar jag tre meter tidigare än brukligt 
bara för att kunna se ljusen.

Men jag sitter okej. Avslappnat. Når 
med lätthet alla reglage. Nu är de inte så 
många i den påvert utrustade i kupén. Inga 
airbags, ingen AC, manuellt manövrerade 
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sidorutor och backspeglar, ingen farthål-
lare och säkerhetsutrustningen består av 
bilbälten. CD är enda lyx.

I gengäld fungerar allt som det ska. 

Motorn	orkar
Jag förväntar mig en seg och bullrig färd. 
Men icke! Upp till 20 km/h är det segt. 
Men från 30 knyck på trean drar det bra 
ända upp 60 där jag lägger i fyran upp till 
90 där den femte växeln får order att hålla 
farten. Motorn orkar utan problem ligga 
kvar på femman ner till 70 km/h. Men då 
jag inte vet om lådans femte växel är åtgär-
dad vågar jag inte. Men jag gissar att lådan 
är fixad. Ty så här stark brukar inte denna 
motor kännas. När man fixar lådan ändras 
utväxlingen så man får 20 extra kusar att 
jobba med, och det verkar rimligt med 
tanke på hur körbar denna maskin känns. 
På motorvägen kan man hålla lagstadgad 
hastighet utan problem. Men det bullrar 
och känns ansträngt. Prutar jag 20 km/h 
blir färden harmonisk och lugn.

AL-KO:s tandemaxlade chassi sväljer 
alla ojämnheter föredömligt. Lite ving-
ligt kan det kännas i sidvind och när man 
kör slalom, men absolut inget allvarligt. 
På grusväg påverkas bara framvagnen 
nämnvärt av potthålen. Överhänget är 
kort och inverkar inte alls på körningen. 
En titt hos transportstyrelsen avslöjar att 
bilen är godkänd för fem passagerare, det 
blir sex personer inräknat föraren. Men 
det finns bara fyra bältade platser. Ooops!

Fötterna	får	plats
Bodelen har klarat åren bra. Allt sitter sta-
digt, inget skrammel ombord. Ska förar-
stolen snurras krävs att jag står utanför 
bilen och fäller fram ryggstödet maxi-

	Dinetten	är	bilens	pärla.	stor,	komfor-
tabel,	god	utsikt.	bordet	rymmer	en	mid-
dag	för	fyra.	Armstöd	och	tjocka	mjuka	
dynor.	Det	är	inte	helt	lätt	att	snurra	runt	
förarstolen.	Jag	lyckades	först	när	jag	
stod	utanför	bilen.	Man	kan	heller	inte	
justera	stolen	fullt	ut	när	den	är	snurrad,	
rattkransen	hindrar.	På	bilden	är	alkov-
bädden	uppfälld	för	att	ge	mer	utrymme.	
Gasfjädrar	håller	den	uppe.

	Det	går	fort	att	göra	baksäte	
av	dinettesoffan.	Tyvärr	går	inte	
bordet	ända	in	till	väggen.	Det	blir	
lite	”tomt”	framför	den	som	sitter	
närmast	fönstret.	ett	fönster	som	
är	betydligt	större	än	på	många	av	
dagens	husbilar.

Alkovbädden	kräver	en	del	klättrande	på	en	smal	
stege.	bädden	mäter	rejäla	150	x	200	centimeter.	
Men	takhöjden	är	i	knappaste	laget,	60	centi-
meter.	Tio	till	hade	varit	önskvärt.	nu	dämpas	
klaustrofobin	av	två	fönster,	ett	på	var	sida,	och	
en	liten	taklucka	–	mest	för	vädring,	den	ger	inte	
mycket	ljus.	i	huvudändan	finns	plats	för	allehan-
da	småsaker	som	är	bra	att	ha	vid	sängen.	

	en	smal	passage	leder	
fram	till	den	tvär-
ställda	bekväma	dub-
belbingen	längst	bak.	en	
rejäl	trappa	gör	insteget	
enkelt.	Men	ligger	någon	
redan	och	snusar	är	det	
svårt	att	inte	väcka	ved-
erbörande.	Fönster	i	såväl	
huvud-	som	fotända	ger	
utsikt.	Vidvinkelobjektivet	
är	en	oblyg	lögnare,	
bäddmåttet	är	i	knap-
paste	laget	–	135	x	200	
centimeter.	Runt	sängen	
löper	en	luftspalt	som	
ser	till	att	varm	luft	har	
fri	cirkulationsväg.	Tyvärr	
saknas	hyllor	att	förvara	
saker	på.	Men	att	över-
skåpen	är	inom	räckhåll	
även	liggande	kompen-
serar.		

Omvärderingen
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malt. Först då går den fri från rattkransen. 
Passagerarstolen är enklare att få runt.

Nu gör det mindre i just denna bil. 
Dinetten är så väl tilltagen och har en så fin 
komfort att jag föredrar den framför förarsto-
len. Är två ombord sitter en i den snurrade 
passagerarstolen och en i hörnet på dinette-
soffan. Totalt rymmer dinetten sju personer, 
utan vare sig trängsel eller axelgnuggande. 
Till och med fossingarna har gott om plats. 

Bodelen är inte öppen men ändå ljus. 
Golvytan är begränsad. En korridor leder till 
sängen bak. Toalett och dusch ligger på var 
sin sida och skapar en smal passage.

Gediget	bygge
Det är minst sagt gott om stuvutrymmen 
ombord. I det tvådelade garaget ryms det 
mesta. Dubbelgolvet frigör utrymmena i 
bodelen som annars huserar bland annat 
vattentank och värmare. Stor garderob och 
bra med överskåp fullbordar bilden av last-
åsna. Men! Lastvikten är blott 500 kilo, inte 
så mycket med tanke på alla utrymmen och 
bilens totalvikt om 4 000 kilo.

Den låga lastvikten berättar en hel del 
om byggkvalitén. Allt känns mycket gediget 
ombord. Tjocka material och rejäla beslag. 
Dagens husbilar byggs betydligt lättare, 
men tappar också en del kvalitetskänsla. 
Motsvarande modell idag, A680 BK, är 337 
kilo lättare. 

Toaletten	har	ett	eget	utrymme.	ljust	och	
med	gott	om	plats.	Duschen	återfinns	i	

en	”garderob”	på	andra	sidan	–	klaustro-
fobisk	men	ändå	mycket	funktionellt	och	

föredömligt	högt	i	tak	–	197	centimeter,	
204	i	takluckan.		

	hallen	får	underbetyg.	Dörren	sak-
nar	fönster,	tji	klädhägare.	Det	finns	
en	lucka	i	golvet	där	skor	kan	förva-
ras.	Men	lägger	man	in	en	matta	är	
det	krångligt	att	komma	åt	luckan.

	en	rejäl	skjut-
dörr	ger	avskild-
het.	Den	är	tjock	
och	löper	ljudlöst	
med	ett	skönt	
motstånd.	i	taket	
syns	bodelens	
AC.
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Tre säsonger
Att vintercampa i A700 fungerar hyggligt. Dubbelgolvet håller 
tankarna frostfria och bodelsgolvet blir inte så kallt. Värmaren 
har gott om utblås, inte mindre än fyra kring dinetten, varav ett 
pekar mot kupén. Med ett täcke över kupén är det ingen större 
strapats att ta en skidhelg i smällkalla vintern. Jag titulerar den 
”god tresäsongersbil” med marginal.

skoförvaring?	så	länge	man	inte	lägger	
in	en	heltäckande	matta	är	det	väl	okej.	
lägg	märke	till	beslagen.	ingen	lös	lucka	
här	inte	–	rejäla	doningar.	

Manluckor,	pump	och	slangkopplingar	lätt	åtkomligt	
inifrån	bilen	via	lucka	i	dubbelgolvet.	

	Varför	har	inte	alla	husbilar	två	kassetter	till	
toan	som	standard.	Det	förenklar	så	mycket	
när	man	fricampar	utan	möjlighet	till	toatöm-
ning.	Frankia	har	byggt	in	ett	eget	litet	stuv-
fack	till	extrakassetten.

	Garaget	är	tvådelat.	Det	bakre	med	invän-
digt	cykelställ,	öppningsbart	från	sidan	och	
baktill.	Framför	det	ett	garage	åtkomligt	från	
bilens	bägge	sidor.	i	bekväm	höjd.	Det	är	lätt-
tare	att	hålla	ordning	i	två	mindre	utrymmen	
än	i	ett	gigantiskt.

		Köket	har	allt	–	utom	stor	kyl	och	köksfläkt.	
Täcklocken	till	dubbelhon	–	generöst	–	blir	extra	
avställningsyta	då	de	inte	används.	Jag	har	sagt	
det	förut	och	säger	det	igen:	Varför	kopierar	inte	
alla	detta!	istället	för	lådor	en	utdragbar	trådkorg.	
här	var	man	långt	framme,	det	tog	nästan	ett	
decennium	innan	konkurrenterna	kom	ikapp.	

Förvaring och servicepunkter i världsklass.

	ett	stuvfack	i	dubbelgolvet	inde-
lat	i	olika	sektioner	gör	det	enklare	
att	hålla	ordning	och	inreda	med	
små	lådor.

	inga	problem	att	
serva	Truman	här	inte.

	Gasolutrymmet	öppnar	stort	
och	saknar	tröskel.	bra!	här	är	
enkelt	att	skifta	flaskor.
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+ 	 Håller	än:

– 	 Hopplös	ute:

•	 Garaget
•	 Många	och	stora	fönster
•	 Dinetten
•	 Kvalitetskänslan
•	 Chassit

•	 Motorn
•	 hallen	

Jag tycker

Osedvanligt god valuta för pengar-
na. Kvaliteten är hög, funktionen god 
och boendekomforten i toppklass. 
Visst saknar jag större kyl, önskar mer 
golvyta och bättre lastförmåga, men 
vad händer då med prislappen? 

Det mest remarkabla är körupple-
velsen. Så här körbar har Fiats 2,8 
idTD  på 122 hästar aldrig varit. Men 
visst, jämför inte med dagens moto-
rer, de lirar i en helt annan liga. 

AnekdoT
Vi fick dröja något med omvärdering-
en. Anledningen var att någon stulit 
ena alkovfönstret. Istället för att köpa 
ett från Kama Fritid eller Forsbergs 
Fritidscenter som importerar Frankia 
väljer XX att stjäla ett fönster från 
Mälarcamp. Klättrade XX över staketet 
nattetid väl maskerad? Eller skruvade 
XX ogenerat bort det på dagen? Med 
tanke på husbilars målgrupp är stöl-
den ofattbar. Vem väljer att bli tjuvar 
hellre än att köpa ny ruta. 

FaKtaRUta
Modell Frankia A 700
Årsmodell 2000
Ursprungsland Tyskland
chassi Fiat + AL-KO
Motor 2,8 idTD 122hk 
Växellåda Manuell 5 växlad
Mätarställning 5 370 mil
totalvikt 4 000 kg
Max last 500 kg inkl resande 
Bränsletank 80 liter 
Vattentank Ingen uppgift
Gråvattentank Ingen uppgift
lxB 710 x 226 centimeter
Utrustning: AC bodel, invändigt cykel-
ställ, markis, luftburen värme, takräcke 
med stege, dragkrok, larm, ugn, CD, 
backkamera
Antal bältade platser 4
Pris 389 000 kr
Säljare: Mälarcamp i Upplands Väsby, 
www.malarcamp.se

Överhänget	är	inte	mycket	att	höja	på	ögonbrynen	för.	uppskattningsvis	40	procent	
av	hjulbasen,	vilket	med	bred	marginal	är	inom	chassitillverkarens	rekommendationer.	
lägg	märke	till	alla	stora	fönster.	idag	hade	det	inte	varit	lika	generös	tilldelning.	

	ett	draperi	ger	insynsskydd	och	mörklägger.	
isolerar	gör	det	inte.	Det	når	inte	ens	ner	till	golvet.

Förarplatsen	har	påver	utrustningsnivå,	enda	säkerhetsutrustningen	är	bilbälten.	
Man	sitter	på	tok	för	högt	–	om	än	ganska	bekvämt,	fläkten	har	astma	och	krä-
ver	fullt	pådrag	innan	det	kommer	luft.	Varken	speglar	eller	fönster	är	eljustera-
de.	Men	å	andra	sidan,	det	är	inte	mycket	som	kan	gå	sönder.	Jag	undrar	varför	
dagens	Fiat	inte	har	samma	smarta	förvaringsbricka	som	tillbehör.	




