Zonen Randers
Nyt fra garagen nr. 3

Endelig !!! Igen en arbejdsdag på ZR 753 i Ørsted.
Det er så hyggelig at være
sammen med vennerne i
foreningen, og der går altid en
hyggelig snak om, hvad der er
sket siden sidst.
I den mellemliggende tid
havde Undertegnede været
ude at besøge en mand, der
har været Fordforhandler i
Viborg.
Da jeg havde præsenteret mig
for ham og fortalt at vi havde
en lille forening, der var i gang
med at opbygge en Ford
Kølner, sprang han straks ned i
kælderen og kom frem med en gammel reservedelshåndbog fra Ford, med deres lastbiler, og vi kom straks
ind på vores knækkede aksel. Jeg forespurgte, om han kendte
et sted, hvor man kunne finde en sådan aksel. Han lyste helt
op, og sammen gik vi over til hans lade. Der var imidlertid
ingen hø i laden, men reservedele til gamle Ford lastvogne, og
han viste mig en hylde, hvor der lå adskillige bagaksler.
Det næste der så skal ske, bliver at Næstformanden og
undertegnede tager en tur til Viborg og ser, om en af akslerne
passer til ”vores” kranvogn. Måske har han også nogle
originale baglygter, sidespejle m.v. !!
Som gammel Fordmand kunne han også fortælle omkring Ford
Kølner’ren og hvorfor man udskiftede 2-takstmotoren med en
4-taktsmotor. Årsagen var kort fortalt, at 2-taktsmotoren ikke
kunne forbrænde brændstoffet ordentlig, og derfor kastede
den af og til nogle vældige flammer ud af udstødningsrøret, og
det skete da også, at de måtte have brandvæsnet ud for at
slukke en vejrabat, der var blevet antændt.
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Så til dagens Arbejde:
I forenden gik et par mand i gang
med at afmontere forskærmene,
men de sad nu noget godt fast, så
arbejdet fortsætter også næste
gang.
I den bageste del af vognen er det
begyndt at se ”sort” ud, da
arbejdet
med
at
male
undervognen sort, er begyndt.
Bagbremserne er skilt ad, og
bremsetromlerne er klar til
udvendig
sandblæsning.
Endvidere er bagtøjet blevet
malet med grunder, og blev
derefter malet sort, så det er klar
til at blive samlet næste gang.
Det sociale islæt.
Det er ikke fordi, der er indført Kvajebajer af sjakket i garagen. Men Næstformanden tog frivillig brød med
til kaffen, og vi tror det er på forventet kvajning i den nærmeste fremtid.
Desværre var garagens Hushovmester forhindret på grund af et lille uheld med efterfølgende besøg ved
lægen. Vi ønsker Tom en god bedring, og håber vi ser han næste gang.

Så er der kommet et forslag til et motto, der lyder: Zonen Randers klarer det hele (også sort arbejde).
Velmødt næste gang: som er Tirsdag den 10. oktober kl. 09,00 – 15,00.
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