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- JAG FICK alltså ekipaget aven granne Leif, en
fordonstokig man som bland annat är medlem i
Vännäs Motormuseum. Som synes var det bara
en ram, fyra hjul, en hopkärvad motor och en
mycket bristfällig styranordning. Den sägs dock
ha fungerat som traktor under en tid, men har
stått mycket länge, Leif visste inte hur länge
innan han fick den och hos honom har den stått
i minst fem år. Jag har ett tag varit på jakt efter
en liten fyrhjulstraktor att renovera, främst hållit
utkik efter amerikanska Wheelhorse från 60 till
tidigt 70-tal. Nämnde det här för Leif i våras och
då sa han: "Du kan ju ta och renovera den där".
Den utmaningen var oemotståndlig!

Det är inte att ta till överord när man beskri-
ver utgångsläget som ett rostigt vrak med en 2CV

motor som hade igenrostade cylindrar med kol-
var som aldrig mer skulle kunna röra sig. Torsten
fick då tipset av någon att gå in på Cirroenakuten

Torsten behöver hjälp

med ideer gällande strål-

kastarna, kanske har

någon ett par överblivna

runda strålkastare från

en 2CV som man kan

avvara eller några andra

som kan passa. Det vore

självklart roligast med

ett par lyktor från en

2CV. Ett par lagom slitna

Michelindäck kommer

också att behövas. Hör i

så fall av er till Torsten via

Citroenakuten eller direkt

via e-post under adres-

sen: totte@vbm.se

och efterlysa nya cylindrar. Det var så hela resan
på Citrcenakuten började och Torsten säger själv
an utan Citroenakuten vet han inte hur det här
skulle ha slutat.

Vi är många som har följtprojektet och på olika
sätt har stöttat Torstens vedermödor. Nya funge-
rande cylindrar kommer från jönköpingstrakren.
en äkta 2CV stålratt från Märsta, 2cv-fälgar till
framhjulen och en startmotor från Östergötland,
en generator från Sörmland med mera.

Projektet finns i skrivande stund illustrerat
med cirka 300 fotografier och beskrivningar steg
för steg hur traktorn växer fram. Kommentarerna
är rikligt förekommande och det finns många
som förser Torsten med tips och ideer.

Det har också spekulerats i vem Torsten egent-
ligen är. Till exempel finns följande undran bland
kommentarerna: "Man ser många amatörer som
snickrar hemma men sällan någon med din



orsten på sin tro forn som åter-
igen står på-esna hjul. [ägg

~märke till grillens utformning med
50-talskänsla. Kvar från det ur-
sprungliga fordonet är i stort sett-
bara hjulen, en ombyggd ram,
vevhuset och växellådan.

talang! Förmodar att du inte är amatör. .. Påmin-
ner mycket om gamla tiders 'bysmeder' som kun-
de få till det mesta!". Nu kan det avslöjas. Torsten
är ingen bysmed, hans profession är systemvetare
på Västerbottens museum. Museimän är vana att
utföra noggranna dokumentationer med bild och
text vilket återspeglas på Citroenakuten. System-
vetare kan använda datorer vilket också kommer
till uttryck i Torstens produktion på nätet.

Målsättningen är att till sommaren kommer
traktorn att för första gången kunna rulla fram
för egen maskin, men mycket arbete kommer att
återstå, som spackling och lackering. Till som-
maren 2012 skall allt vara klart och det är många
som hoppas att Torsten kommer att dyka upp
med sin traktor på Citroenklubbens sommar-
möte. Tanken verkar inte vara helt främmande
för Torsten.

I skrivande stund börjar plåtarbetet vara klart,

motorhuven har fått en design som bär prägeln
av 50-talets 2CV.När spacklingen och lackeringen
är klar och chevronerna finns på plats kommer
huven att bli en skönhet som får alla zcv.ares
hjärtan att slå några slag extra av glädje och
igenkännande. Det mesta av mekaniken är på
plats efter mycket funderingar och diskussioner
på Citroenakuten, som har resulterat i ett antal
mycket finurliga lösningar.

- Jag har mött några belackare som menar att
det här kommer aldrig att bli en bra fungerande
traktor. Efter att ha följt projektet på nätet från
första början och sett alla diskussioner och fun-
deringar, alla finurliga lösningar och inte minst
efter ha fått sitta på förarsätet och känna på pre-
cisionen i styrsystemet och ha fått se hur utväx-
lingen är konstruerad känner jag mig övertygad
om att belackarna kommer att få grundligt fel.

En ny delrapport kommer till hösten. _

Torstenstråd finns på
Citroenckuten. Ganska
långt ner på första sidan
under katalog rubriken
Cilrcen finns forumet
"Garaget". Där söker
man efter författaren
"totten!". Direktlänken är:
www.citroenokuten.
com/viewtopic.php2f=
119&t=4S11O&stort=O
Föratt kunna läsa
inläggen under
"Garaget" måste man
vara medlem.
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