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Hobby 600

Omvärderingen

TOPPMODERN 1987,
TRENDIG IDAG!
På slutet av åttiotalet var Hobby ledande
i husbilsdesign. När andra fabrikat mest
liknade transportbilar med husvagn
på flaket hade Hobby god ordning på
linjeföringen. Hur står sig Hobby 600 idag,
tjugo år senare?

W

Av Stefan Janeld
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Att köra en husbil med 75 hästkrafters
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bensinmotor är ingen höjdare. Aldrig
finns den kraft som behövs. Trean i
uppförsbacke känns surrig.
Under sjuttio tvingas man
ligga på fyrans växel. Just
fyrans växel vill jag undvika.
Med växelspaken på rattstången
hamnar fyrans växel nämligen där
mitt högra knä befinner sig. Jag måste fälla ut
benet åt höger för att kunna växla. Och då når
jag knappt gaspedalen. Ställningen blir fort tröttsam
och är allt annat än ergonomisk.
På små ytor är bilen tung att manövrera. Då endast
muskelservo erbjuds krävs att bilen rullar för att kunna
hanteras. Kör bilen varje dag och få underarmar som
Karl-Alfred. Om nu någon minns honom.
När bilen är kall bör man choka flitigt eller låta den
gå varm på tomgång några minuter. Annars blir det
rejält ryckig gång på låga växlar. Växlarna går dock i
utan knot och lådan känns frisk.
Hobbys marknadsfolk har alltid betonat att det
är marin känsla i deras husbilar, än idag är det ett
tema i säljmaterialet. Det stämmer. Tyvärr. Här luktar
det som i en båt om hösten strax innan torrsättning.

Nedan: Udda formgivning. Mycket före sin
tid. Kanske den första husbilen som
inte ser ut som en transportbil med
påskruvad husvagn. Man känner
igen en Hobby på lång väg när
man kör ikapp den eller
möter den. För omkörd
av en lär du aldrig bli.

Ovan: Analoga visare,
kassettluckor, reliker
från en svunnen tid.
Men analogt är på
väg tillbaka. Till exempel i Dethleffs stora
Globetrotter XXL. Lite
mer exklusiva än här
men likväl analoga.

Hobby 600
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Ovan: Massor av
pluspoäng för god
strålkastarrengöring. En säkerhetshöjande detalj
som borde vara ett
lagkrav Saknas på
GHÁHVWDKXVELODU
idag..
Fönster med mer
form än funktion och
väldigt små takluckor.
Interiören blir onödigt
dyster.
T v: Med fyrans växel i,
InUNQlWÁ\WWDSnVLJ

Nedan: Aj! Med handbromsen i vill man
inte glida ur bilen. Då
landar man på handbromshandtaget. Och
det känns ordentligt!

Nedan: Min däckverkstad menar att däck
mår bäst av att förvaras
mörkt och svalt. Här är
mörkt men knappast
svalt… Vad tänkte Fiat
på?

W

När man öppnar dörren ser man tydligt hur
välvd bilens kaross är.
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Fukten har fått fäste i bilen. Protokollet bekräftar det
näsan gissar: förhöjda fuktvärden.
Exteriört känns bilen ändå ganska fräsch. Den har
låg profil, lite bullig, som ett båtskrov. Färgsättningen
krymper måtten för ögat ytterligare. Kryper man närmare falnar fräschören. Solens strålar har gått hårt åt
tätningsmedlet i fogarna. Dekaler är solblekta. Här
och var har ägarna lappat och lagat sin pärla. Inget
annat att vänta, bilen är ju över tjugo år gammal. Mer
förvånande är hur lite rost som drabbat förarhytten.
Vår Hobby har två sittgrupper. En vanlig dinette
och en mycket trivsam U-soffa längst bak. Tji fasta
bäddar. Det blir att bädda morgon och kväll. Eller
ha U-soffan bäddad hela tiden. Jag väljer det senare
eftersom dinetten är kort, 175 centimeter. Denna
möblering är ovanlig i dagens husbilar. Varianter
finns på temat men då med en fast bädd nedfällbar
från taket.
Det som kännetecknar inredningen här ombord är
en tydlig invändig getingmidja. Inte direkt trång men
heller inte volyminös. Den låga takhöjden bidrar till
det något trånga intrycket. 182 centimeter duger åt
mig men är knappast gångbart idag. Hade man släppt
in mer ljus genom större takluckor och avstått att
använda bilens fönster som designelement hade det
trånga intrycket trollats bort.
På plats i U-soffan eller dinetten sitter man hur
som helst bekvämt. Och ljust, eftersom fönster med
rektangulär form släpper in maximalt med ljus och
ger mest utsikt. Trivseln är på topp. Kanske lite för
raka ryggar, men det är en randanmärkning. Idag
börjar U-soffa komma tillbaka efter en tid ute i kylan.
Men i husvagnar har den hela tiden varit het. Och
inte har väl husbilsåkare andra krav på mysplatsen
än husvagnsditon? Jag tror fabrikanterna slutade med
U-soffor som en konsekvens av att folk ville ha mer
garage Man brast i fantasi och lyckades inte kombinera
lösningarna. Vem har sagt att ett garage bara kan sitta
bak i bilen? Eller måste gå över hela bilens bredd?
Köket är både kasst och fantastiskt. Kass för att det
är på tok för lågt, 80 centimeter. 90 centimeter är en
förutsättning för att slippa besök hos kiropraktorn.
Köket är å andra sidan fantastiskt ty det har massor
av avställningsyta. Tidigare ägare har förbättrat köket
med 100 procent genom att montera en uppfällbar
skiva i dörröppningen. Busenkel lösning. Borde vara
standard i alla bilar!
Toaletten är liten. Porta potti duger inte idag. Att
utrymmet dubblerar som dusch är okej, men inte mer.
Utrymmet fönsterlöst och mörkt. Taklucka finns, men
den är liten. Dessutom måste man öppna myggnätet
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Ägarna gör förbättringar genom åren,
en del lyckade andra
mindre lyckade. Det
här dörrstoppet gör att
två dörrar inte kan slå i
varandra och förhindrar
även att bodelsdörren
slår upp fula märken
i karossen. Men det
bänder också en hel
del i dörr och vägg. I
dörren har skruvarna
bänt så pass att de är
på väg genom dörren.
En säker fuktkälla!

Bättre än på dagens
bilar! Idag är övergången mellan bodel
och kupé en tunn mjuk
matta, som går sönder
när man kliver på den.
Och det är svårt att
inte kliva på den. Här
är en hållbar övergång.
Den håller hela bilens
livslängd.

Ovan: Att ha kök och
diskho i ett stycke gör
det lätt att hålla rent
och inga skarvar för
fukt att krypa in i. Men
går spisen sönder och
brännare inte går att
uppbringa blir det till att
byta hela rasket.
Endast midjebälten
erbjuds resande i dinetten. Farligt! Godkänns
inte idag.

Hobby 600
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Interiören är ljus i mjuk vinyl, känns
ombonat. Kamerans blixt förhöjer känslan av ljus betydligt och vidvinkelobjektivet ljuger om rymden. Men i stort sett en
trevlig miljö att vistas i. Draperi funkar
som rumsavdelare.

W

Nedan: Köket har förbättrats med en rejäl skiva
som fälls upp i dörröppningen. Stadig. Att köket
bara är 80 centimeter högt är en klar miss och gör
att det trots arbetsytan underkänns.
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för att öppna den. Myggnätet öppnas inåt i bilen och
allt skräp som samlats där när luckan är öppen ramlar ner i handfatet. Strulig lösning, minst sagt. Alla
takluckor är av samma typ. Funktionen på myggnätet
är dessutom tveksam eftersom det inte sluter tätt mot
luckans ram. Envisa insekter tar sig lätt in.
Under färd åker man helst två. Fyra bältade platser
finns, men i dinetten erbjuds blott midjebälte. Och
även med husbilsmått mätt är det en usel lösning för
personer som sitter i färdriktningen. Bakåtvänd är det
en annan sak. Risken att gå av på mitten är mindre om
man sitter bakåtvänd. Att säkerheten är låg på en bil
från 1987 förvånar inte. Enda säkerhetsdetaljerna på
Q
bilen är strålkastartvätt och extra backljus.

Toppmodernt! Så här
ska det se ut. Oändligt
högre mysfaktor än i en
dinette. Skönt stoppade
dynor höjer komforten
ett snäpp. Stora ljusinsläpp ger god överblick
på omgivningen och
dessutom badar man i
härligt ljus. Är det varmt
öppnar man alla fönster
och får snabbt svalkande
korsdrag.

Jag tycker:
Jag trivs ombord, särskilt bak
i U-soffan med en kall öl och
ett parti hjärter i goda vänners
lag. Jag är van vid båtars låga
takhöjd och har inga stora
problem med det. Att köket
inte är ergonomiskt är också
ett för mig litet problem. Jag
grillar gärna på min lediga tid.
Att bilen är dåligt isolerad och
förmodligen obeboelig när
kvicksilvret kryper under nollan
bekymrar mig inte heller eftersom jag inte åker till Sälen på
sportlovet. Den svaga motorn
och jobbiga körställningen gör
att jag tvingas avstå Europa
och dagsetapper på 20 mil
eller mer. Går att leva med.
Värre är det med bristen på
fasta bäddar och obeﬁntlig
säkerhet. Att bilen dessutom
börjar visa tydliga ålderskrämpor och att fukten fått fäste
gör mig ytterst tveksam till att
öppna plånboken.
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Stuv under sittplatserna
i U-soffan. Inga jätteutrymmen men man
får ner sängkläder. Just
stuvutrymmen saknas
det i lilla Hobby 600.
Garderoben är liten
och rymmer bara några
jackor och byxor. I överskåpen får man packa
underkläder och tröjor.
Det gäller att vara van
resenär och inte packa
för alla eventualiteter.

Bäddad för natten.
Tyvärr lite liten för att
vara en fullt godkänd
dubbelsäng. Endast
129 centimeter bred.
Men 200 centimeter på
längden duger gott.

Hobby 600

Porta Potti, som alltid
på åttiotalet, nakna lampor utan armatur, inget
fönster. Känns påvert.
Ingen toa att sitta och
läsa på längre stunder.
Al Bundy hade valt en
annan bil!
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HÅLLER ÄN:
U-soffa
Strålkastartvätt
OAvställningsytan i köket
O
O

HOPPLÖST
UTE:
Köregenskaper
Ergonomi
OBensinmotor
O



O

FAKTA

Dinetten är en bra
matplats men sämre
mysplats. Bäddbar
förstås men längden
GLVNYDOLÀFHUDUI|UYX[QD
sovande. Endast 175
centimeter. Bredden är
okej, 135 centimeter.

Märke Hobby
Modell 600
Årsmodell 1987
Ursprungsland Sverige
Chassi Fiat
Motor Bensin 75 hästkrafter
Växellåda 5 växlad manuell
Totalvikt 3 030 kg
Max last 770 kg
Längd x bredd 625x225 cm
Invändig höjd 182 cm
Utrustning TV antenn, luftburen
värme, stereo, cykelhållare, takräcke
med stege, markis, stödben runt om
Antal bäddar 4 st
(två vuxna och två
barn)
Antal bältade platser
4 st
Pris 119 000 kr
Säljare Caravanhallen
i Haninge
08-741 31 00
www.caravanhallen.se

HUSBILEN 02/08

97

