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Så blev det endelig den anden tirsdag i 

måneden, og arbejdet fortsætter med 

ZR 753. 

Nu skulle bagtøjet skilles ad for at 

finde fejlen ved 2 speedet.  Først blev 

kadang akslen mærket op og derefter 

afmonteret.  Og så i gang med kron og 

spidshjul. 

Det var en meget tung klods vi fik ud, 

og ved nærmere eftersyn af bagtøjets 

”ædlere dele”, blev vores bekymring 

om, at en aksel til 2 speedet var bøjet, 

gjort til skamme, det fejlede nemlig 

ingen ting.  

Til gengæld lå der rigtig mange 

jernspåner og jernklumper nede i 

oliesumpen af bagtøjet. De stammede 

fra den knækkede bagaksel som vi tog 

ud sidste gang, vi var i garagen.  

Dermed var arbejdet ikke spildt. 

Det vælter ind med gode sager til garagen : Ved vores ankomst stod 

der pludselig ”3 kaffemøller”,  og så lå der et fantastisk flot skilt fra 

tiden hvor Kongelig Dansk Automobil Klub og Zonen arbejde 

sammen.  Stor tak til giverne. 

Snakken gik også i garagen omkring det økonomiske eller mangel på 

samme, vi var lidt frustreret, da vi godt kunne bruge lidt til maling, 

pakninger, olie osv. Men da formanden kom i garagen og fortalte om 

tilkendegivelserne fra Frederik Madsen blev der ro på igen. 
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Så blev der møde på top plan ! 

Formanden og næstformanden i en konstruktiv 

diskussion .  

 

For 

kofangeren blev helt skilt ad og gjort klar til montering 

igen, når den er blevet malet. 

Så foretog formanden et godt initiativ og gav en rigtig 

”trucker frokost” (wienerbrød til drengene). 

Kaffen måtte vi dele med dem, der havde kaffe med 

hjemmefra, idet vandværket havde frarådet at drikke 

vandet på grund af kolibakterier. 

Igen en rigtig god dag i garagen, og så glæder vi os bare til 

den 26. september hvor vi mødes igen kl. 17,00. 

 

Billederne er taget af: Tom Larsen 

Således opfattet af Preben Hjorth Mortensen 

12. september 2017 


