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Ingen konst för Picasso

  En färgglad kub med stora 
och fl exibla innerutrym-
men - kan det vara något? 
Ja, då är Citroën Grand C4 
Picasso familjebilen för dig. 

Det är en fransk charmör på 
459 centimeter, vilket inne-
bär att karossen dragits ut 
sjutton centimeter jämfört 
med ”vanliga” C4 Picasso. 
Fy sjutton så bra, eller?

Designen på storebror är 
slående lik lillbrorsan av C4 
Picasso med samma trubbi-
ga nosparti som är uppdelat 
i en över- och underdel. 
Högst upp sitter trendiga 
ljusdioder och inunder de 
traditionella strålkastarna. 

Även bakpartiet känns 
välbekant, men Grand C4 
Picasso har fått tuffare bak-
ljus som är formade likt ett 
C. Pricken över det berömda 
i:et är takbågarna som börjar 
vid framrutan och sträcker 
sig hela vägen till bakrutan. 

Inredningen är typisk 
fransk med en ratt fullklad-
dad med knappar och digita-
la instrument som naturligt-
vis placerats på mitten. 

Strax under instrumen-
teringen uppenbarar sig yt-
terligare en pekskärm med 
vilken man styr klimatan-
läggning, navigation, ljud 
och telefoni. Komforten är 
mycket bra - speciellt om 
du väljer till ”Lounge Pack” 
för 9 000 kronor. Vips så får 
framsätena benstöd, elektris-
ka svankstöd och inbyggd 
massage samtidigt som spe-
ciella nackskydd ingår till 
alla platser.

Äkta Picasso? 
Det intressantaste med nya 
Citroën Grand C4 Picasso 
är baksätet eftersom sträck-

bänken resulterat i att kupén 
nu sväljer sju resenärer. 

Andra sätesraden består 
därmed av tre separata säten 
medan den tredje innehåller 
två, vilka enkelt kan fällas in 
under golvet. Ljusinsläppet 
är stort då vindrutan sträcker 
sig upp på taket och för den 
som vill ha ännu mer ljuste-
rapi så fi nns även ett panora-
maglastak för 8 000 spänn. 

Under huven går det att 
välja mellan bensinfyror på 
120 respektive 156 häst-
krafter eller två miljödieslar 
på 90 respektive 115. Sedan 
fi nns även en dieselnyhet vid 
namn BlueHDi som arbetar 
tillsammans med en sexste-
gad automatlåda. Motorns 
effekt är 150 hästkrafter och 
koldioxidutsläppet stannar 
på 117 gram. 

Grundpriset börjar från 
199 900 kronor och då ingår 
elektrisk parkeringsbroms, 
fönsterhissar, fl ygplansbord, 
farthållare, regnsensor och 
klimatanläggning. Det be-
höver med andra ord inte 
kosta skjortan för att bli äga-
re till en äkta Grand Picasso!      

Staffan Swedenborg
Johannes Gardelöf 
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CITROËN GRAND C4 PICASSO BLUEHDI INTENSIVE

Motor: 4-cyl dieselmotor med 

dubbla överliggande kamaxlar 

och fyra ventiler per cylinder. 

Max effekt: 150 hk vid 4 000 

varv/minut. 

Max vridmoment: 370 Nm 

vid 2 000 varv/minut.

Kraftöverföring: Motorn 

fram, framhjulsdrift. 6-stegad 

automatlåda.  

Fjädring: Skruvfj ädring och 

krängningshämmare runt om. 

Fram: fj äderben med undre 

triangellänk. Bak: torsions-

axel.  

Styrning: Kuggstång med el-

servo. Vändcirkel 10,8 meter. 

Bromsar: Skivbromsar fram 

och bak. ABS. Antispinn/sladd.

Mått/vikt: (cm/kg) Axelav-

stånd 284, längd 460, bredd 

183, höjd 164. Tjänstevikt 

1 710. Bränsletank 55 liter.  

Prestanda: Toppfart 207 

km/h. Acceleration 0-100 

km/h 11,5 sek.

Förbrukning/miljö: 4,5 liter 

per 100 km under blandad 

körning. CO2: 117 g/km. 

Pris: 267 400 kronor.

Plus för: Formen sticker ut 

från mängden, hög stan-

dardutrustning, Komfortabel 

interiör, Flexibiliteten

Minus för: Alla fi nesser tar ett 

bra tag att lära sig, vi saknar 

gashydraulisk fj ädring

Citroen Grand C4 Picasso Bluehdi Intensive

Grand Hotel, Grand Prix, Grand Slam, Grand Final 
och Grand C4 Picasso. Det inledande adjektivet är 
hämtat från franskan och beskriver något som är 
storslaget. 

När Citroën sedan döper sin familjebil till Grand 
C4 Picasso så höjs förväntningarna bara man läser 
modellnamnet. 

Citroën har alltså lyckats sammanföra ett stort 
lyxbetonat ord med en av världens största konst-
närer. Resultatet är en storslagen konsthall för sju.  

Friheten att åka vart man 
ville, träffa andra husvagn-
sentusiaster och grilla i 
sommarkvällen var nytt för 

oss på femtiotalet. Husvag-
narna var inte mycket mer 
än ett tält på hjul, utan vär-
me, kylskåp och vatten, men 

med masonitskal som höll 
madrasserna torra. Det dög 
för oss, men inte för ameri-
kanarna.  

När vi byggde våra första 
primitiva lådor på hjul så 
fanns det redan en jättein-
dustri i USA som tillverkade 
komfortabla vagnar som sål-
des med reklamen: ”Ta med 
hemmet på hjul”. 

De första bildragna hus-
vagnarna snickrades ihop 
redan 1897 och ett museum 
i Amarillo, Texas, ståtar med 
de absolut äldsta vagnarna. 
På trettiotalet var det häftigt 

att åka husvagn på semestern 
och AAA, den amerikanska 
motsvarigheten till Motor-
männen, gjorde upp speciel-
la resrutter för husvagnsen-
tusiaster till Grand Canyon, 
Niagarafallen och andra se-
värdheter. 

Komfort var en självklar-
het för amerikanen: ståhö-
jden var närmare två meter 
och även enklare modeller 
hade påkostad köksinred-
ning, rinnande vatten, av-
lopp, toa, gasspis och vedel-
dad panna. 

Komforten var inget man 
ville pruta på och jänkarna 
hade ett försprång på minst 
30 år. Längs de klassiska rut-
terna, som Route 66 mellan 
Chicago och västkusten, 
fanns i varje samhälle verk-
städer för att laga punkte-

ringar och fi xa mindre pro-
blem med husen på hjul. 

Outslitliga plåtburkar
Medan vi fortfarande an-
vände masonit och plywood 
så gick amerikanska fabriker 
över till aluminium. 

Arbetslösa fl ygplansarbe-
tare tog med sig erfarenhe-
ten från att bygga bombplan 
och tunna aluminiumplåtar 
nitades för hand på ett ram-
verk. 

Fördelarna var många - 
vagnarna var aerodynamiska 
långt innan det blev ett för-
säljningsargument och lätt-
are tack vare materialvalet. 
De silverfärgade vagnarna 
kom att sticka ut var man 
än såg dem. Silverkulan och 
silvercigarren blev smek-
namnen bland anhängarna, 

medan avundsjuka konkur-
renter som byggde vagnar 
av trä beskrev amerikanska 
Airstream som en plåtburk 
på hjul.

 Fortfarande, 75 år senare, 
bygger fabriken de silver-
färgade vagnarna som blivit 
kända för att vara i det när-
maste outslitliga. I Florida 
fi nns en hyllning som kallas 
”Airstream Ranch” med åtta 
silverglänsande husvagnar 
som är begravda till hälften. 

Det är ett populärt men 
omtvistat monument som är 
ett givet stopp på vägen till 
Disney World. USA:s största 
turistmagasin beskriver det 
hela så här: ”loved by eve-
ryone except its neighbors!”    

Carl-Ingemar Perstad
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Ta med hemmet på hjul i sommar

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

– Jämför alltid med oss!

Det är lätt att skratta åt husvagnsfamiljen i den 
klassiska sketchen från Galenskaparna. 

Men för många svenskar är husvagnen den 
perfekta semesterformen och vi är det husvagn-
sälskande folket nummer ett i Europa. De första 
svenska husvagnarna beskrivs lättast som rullan-
de masonitlådor, men det räckte för att starta en 
folkrörelse. 

På sextiotalet kunde man räkna till närmare sjut-
tio svenska fabriker som tillverkade någon form av 
husvagnar.


