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Zonens Venneforening i god fremgang
Foreningens veterankranvogn er for tiden i garage hos Falck i Ørsted.

Denne herlige
tegning er
80 år gammel.

FORENINGSNYT
Knud Mogensen

knud@amtsavisen.dk

Engang var Falck og Zonen i
nærmest bitter konkurrence.
Siden blev de to rednings
korps fusioneret, og at Falck
i dag gerne rækker en hjæl
pende hånd til den gamle
konkurrent, fremgår af, at
Foreningen Zonerednings
korpsets Venner i Randers
for tiden har sin veteran
kranbil i garage hos Falck i
Ørsted.
Det er formanden for
venneforeningen, Jørgen
Gram, Randers, der fortæller
om det gode samarbejde,
og han glæder sig samtidig
over, at et hold frivillige med
lemmer efter en nøje lagt
vagtplan et par gange om
måneden kører til Ørsted
for at sætte kranvognen i
stand. Det er, som tidligere
omtalt, en Ford Köln, årgang
1960. Den kørte i sin tid for
Zonen i Aalborg og Hobro,
og målet er at gøre den køre
klar igen, så den kan lejes ud
til forskellige arrangementer
og gerne også til private.
 Jeg tør ikke sætte en da
to på, hvornår bilen er køre

ne mand. Staunings interesse
for tobak, spiritus og damer
var velkendt, så på tegningen
kan man se både cigarer og
rigeligt med spiritus i ambu
lancen. En yppig ung dame
var også hentet frem  man
kan måske se, at hun holder
Randers Amtsavis i hånden
 og i baggrunden er Niels
Ebbesen helt altereret.
Men  det blev Falck, der
løb med opgaven! Gan
ske vist i en noget mere be
skeden ambulance  det ene
baghjul tilmed fladt  for den
lokale fagbevægelse havde
fundet ud af, at Zonen be
skæftigede ikkeorganiseret
arbejdskraft, og en social
demokrat kan jo ikke lade sig
transportere af sådanne folk!

klar igen, men jeg er fuld af
beundring over den ildhu, de
frivillige går til arbejdet med,
siger Jørgen Gram.
Inde i den gamle kranvogn
fandt man i øvrigt forleden
et flot skilt, der vidnede om
det samarbejde, som Zonen
i sin tid havde med Konge
lig Dansk Automobilklub,
K.D.A.K. Falck samarbejdede
med FDM.
Når den gamle kranvogn
har fundet ly i Ørsted, hæn
ger det sammen med, at de
bygninger, der hidtil har
huset den, er brudt ned.

Ny brochure

Nye medlemmer

Zonen arbejdede tæt sammen med KDAK. Skiltet her er fundet i
den gamle kranvogn. Priviatfoto

ZoneRedningskorpsets Ven
ner Randers har fået en halv
snes nye medlemmer efter
generalforsamlingen tidlige
re på året.
 Målsætningen er, at vi
skal være meget andet end
en kaffeklub. Vi vil ger
ne være en markant del af
lokalsamfundet, siger Jørgen
Gram, der sammen med be
styrelsen fortsat arbejder på
at skaffe egnede lokaler til et
egentligt museum i Randers.
Foreløbig nærmest strøm
mer det ind med effekter,
der kan komme med på et
kommende museum  gam
le fotografier, billedcollager
og en munter 80 år gammel
tegning i form af et særtryk
fra bladet "Laksen".
Tegnerens navn er ikke
helt let at tyde. Muligvis
Møller Madsen. Men måske

Jørgen Gram noterer stor interesse for venneforeningen.
Arkivfoto: Lars Rasborg
en læser har et bud?
Tegningen med tilhørende
vers er trykt i Reklame
Trykkeriet på Frederiksplads
og har overskriften "Fatter
Staunings Henfart".
Baggrunden er, at da
værende statsminister Th.

Stauning (S) i 1937 besøgte
Randers og havde pådraget
sig et benbrud. Zonen fik
den prestigefyldte opgave at
køre med statsministeren,
og som man kan se på teg
ningen, havde man gjort sig
umage med at behage den fi

Som led i at skaffe flere med
lemmer har ZoneRednings
korpsets Venner Randers
ladet en fin lille brochure
fremstille.
Heri fortælles i kort form
historien om ZoneRednings
korpset, som var kommet til
Randers i maj 1932. Der var
truffet aftale om ambulance
kørsel med vognmand Chr.
Jensen, der ejede det kendte
vognmandsfirma P.C. Jensen,
og med hensyn til kørsel med
kranvogn var der indgået af
tale med automobilfirmaet
Sofus Nellemann.
I 1963 fusionerede Zonen
og Falck under navnet Falck
Zonen, men brugen af det
navn ophørte i 1970'erne.
I brochuren fortæller for
mand Jørgen Gram om,
hvordan han fik store op
levelser med Zonen i sine
drengeår og på et tidspunkt
sågar kom til at lægge køre
planer for vagtlæger, der ofte
var udenbys fra og ikke sted
kendte. Da Jørgen Gram fik
kørekort, kunne han tilmed
fungere som chauffør for
vagtlægerne i weekender og
faktisk tjene det dobbelte af
lønnen som elev i Randers
Disconto og Laanebank.
Det koster 150 kroner
om året at være medlem af
foreningen.

