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Forsidebilledet er et af Nimbusfabrikkens 
mange reklame- og PR-fotos fra ‘50erne. 
Også dengang spillede Nimbus-pigerne 
en væsentlig rolle.

Kære Nimbusvenner!

Så er vi i gang, åbningsarrangementet 
den 21. april samlede hele 80 Nimbusser, 
og selv om vinden var lidt kølig, lunede 
solen, så det blev en rigtig herlig efter-
middag.

Du har nok allerede bemærket, at det 
blad, du sidder med i hånden, har ændret 
udseende. Det er et resultat af redaktø-
rens efterlysning af nye medarbejdere 
til bladet. Vi håber ændringerne falder i 
medlemmernes smag.

Når du læser videre i bladet, skal du være 
opmærksom på, at der er omtaler af yder-
ligere et par arrangementer samt en ind-
kaldelse til en ekstraordinær generalfor-
samling.

Danmarks køredag: 
Tidsskriftet ”Klassisk Bil & MC” har i 
samarbejde med Motorhistorisk Samråd 
arrangeret ”Danmarks køredag” - et in-
ternationalt kørearrangement, der her i 
landet afvikles den 5. juni.

Arrangementet er først annonceret længe 
efter, vort program er udsendt, og besty-
relsen har derfor besluttet ikke at lave et 
særligt Nimbusarrangement. 

Hvis du vil deltage, er du meget velkom-
men til at køre med hos Dansk Vintage 
Motor Club.

Turen med Birkebakken: 
Ved en fejl er vores traditionelle tur med 
Birkebakken faldet ud, da vi redigerede 
vores sommerprogram. 
Hverken de unge på Birkebakken eller 
klubbens trofaste ”Birkebakkekørere” 
skal snydes for den festlige dag, der i år 
bliver afviklet lørdag den 1. september 
klokken 11.

Ekstra sommeraftentur: 
Per T. Hansen har arrangeret en ekstra 
sommeraftentur til Harlev. 
Turen finder sted i juli måned, og den er 
et blomstrende tilbud til alle de medlem-
mer, der ikke er taget på ferie.

Ekstraordinær generalforsamling: 
På den ordinære generalforsamling i ja-
nuar, blev der stillet spørgsmål til de 
penge, som klubben har stående i for-
sikringsfonden - en fond vi oprettede, da 
Alm. Brand opsagde vores løsøreforsik-
ring på inventaret i True.

Dengang vi oprettede fonden, kunne vi 
ikke finde nogen, der ville tegne en or-
dentlig forsikring, men efter snakken på 
generalforsamlingen besluttede besty-
relsen at prøve igen, og vores nye sam-
arbejdspartner ”Thisted Forsikring” har 
givet os et tilbud, som vi i bestyrelsen 
vurderer er så godt, at vi anbefaler at sige 
ja tak.

Det betyder, at medlemmerne  på en eks-
traordinær generalforsamling skal be-
slutte, om de er enige med bestyrelsen. 

Er det tilfældet, skal vi have tegnet for-
sikringen, og vi skal så i samme åndedrag 
beslutte, hvad vi skal gøre med ”forsik-
ringsfonden”. 

Bestyrelsens forslag er, at vi i stedet etab-
lerer en lokalefond, som har to formål, 
nemlig at sikre midler til en kommende 
renovering af lokalerne i True og at sikre 
midler til etablering af nye lokaler, hvis 
vi på et tidspunkt skal ud at finde nye lo-
kaler.

Jeg vil gerne slutte med at ønske alle en 
rigtig god sommer. Pas godt på jer selv 
derude i trafikken.

Dan Zachariassen
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Danmarks køredag
Invitationen til dette arrangement kom så 
sent, at vi i bestyrelsen har valgt det fra, 
men vi vil da opfordre alle interesserede 
til at deltage på anden vis.

Arrangementet er lavet i et samarbej-
de mellem Motorhistorisk Samråd og 
tidsskriftet Klassisk bil & MC, og ideen 
er, at få alle veteranerne på gaden samme 
dag i hele Danmark..

Danmarks køredag afholdes Grundlovs-
dag den 5. juni, og vi er inviteret til 
at deltage i Dansk Vintage Motor Clubs 
arrangement der begynder ved:

Kvickly Extra i Viby kl. 13.00. 

Efter en times kørsel kan man nyde den 
medbragte kaffe i hyggelige omgivelser 
(som der står i den foreløbige medde-
lelse). 

Arrangementet bliver annonceret i det 
næste nummer af ”Vintage Nyt”, der ud-
kommer mellem den 10. og 15. maj.

Vi følger op på dette i e-mail ”Nyheds-
gruppen” på internettet samt ved opslag 
i klublokalet i True. Det sker så snart vi 
ved mere.

Vil du tilmeldes Nyhedsgruppen, så send 
en mail til Sune;
sune-nielsen@mail.dk

Opfordring - oprydning
Der vil i løbet af sommeren bliver ryddet 
op på værkstedet og i vores lagerrum.

Har du “ting og sager” liggende i klub-
bens lokaler, så skal du mærke disse ting 
med navneseddel eller lægge dem i en 
kasse med dit navn på.

Hvis ikke, kunne dine ting og sager un-
der oprydningn, ved et uheld naturligvis, 
blive kørt til produkthandleren! 

Kun produkthandleren vil blive glad ved 
dette.

Turen med de unge fra 
”Birkebakken”
Lørdag den 1. september kl. 11;00.
Vi mødes på Birkebakken,
Hejredalsvej 144 i Brabrand 

Husk at skrive arrangementet ind i 
kalenderen.
Der er primært brug for cykler med per-
sonsidevogne, men alle er naturligvis 
velkomne til dette traditionsrige arrange-
ment.
Husk at tilmelde dig i god tid til Leo på 
telefon 86 250 814.

Lidt af hvert fra bestyrelsen

Ekstraordinær generalforsamling

Der indkaldes hermed til en ekstraordinær generalforsamling 

onsdag 13. juni klokken 18.30. 

Generalforsamlingen afholdes i lokalet i True.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af to stemmetællere
3. Bestyrelsen foreslår at vi siger ja til at tegne en løsøreforsikring på inventaret i 
vore lokaler i True.
4. Klubbens forsikringskonto ændres til en lokalekonto med to formål: 
Midlerne på kontoen kan enten bruges til nødvendig vedligeholdelse og renovering 
af lokalerne i True, eller de kan bruges til en eventuel etablering i nye lokaler. 
Inden for disse to områder har bestyrelsen fuldmagt til at disponere over midlerne 
i fonden.
Lokalefonden kan løbende suppleres.

Såfremt forslaget om at tegne ny forsikring ikke bliver vedtaget, bortfalder pkt. 4.
5. Eventuelt

Udvidet redaktion
Som du måske har bemærket, har klub-
bladet med denne udgave ændret udse-
ende, og indholdet bliver præsenteret i et 
lidt ændret layout.

Det skyldes, at redaktør Brian på klub-
bens generalforsamling i januar var så 
letsindig, at efterlyse en hjælper til det 
redaktionelle arbejde. 
Og det skulle han nok aldrig have gjort, 
for det fik Sten Weidinger til at kravle ud 
af sofahjørnet og melde sig til tjeneste.

Nogle klubmedlemmer er også medlem 
af Danmarks Nimbus Touring, og mod-
tager derved jævnligt Nimbus Tidende, 
hvor Sten hver gang forsøger at kloge sig 
inden for det tekniske.

Med omkring 30 års baggrund fra den 
grafiske branche og som gammel smede-
svend, kan det da godt være, at han kan 
bidrage med et par brugbare ideer. 
Lad os nu se tiden an.
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Odder byfest
I forbindelse med byfesten i Odder i da-
gene 3 - 4. august vil der blive arrangeret 
et åbent løb/køretur for køretøjer over 30 
år. Arrangementet løber af stablen lør-
dag, den 4. august 2007.

Motorcykler og biler af alle mærker er 
meget velkomne blot disse er over 30 år 
gamle og indregistreret.
Turen starter fra Ålykkecentret i Odder 
kl. 10.00, hvor der er indskrivning og 
morgenkaffe fra 8.30. Herefter køres en 
tur, som ender i Skanderborg Golfklub, 
hvor frokosten indtages.
Efter frokosten køres tilbage til Odder, 
hvor der fra ca. 13.15 vil være en parade 
på gågaden af køretøjerne. 
En afstemning blandt publikum vil ud-
pege det flotteste køretøj.
Efter paraden  sluttes arrangementet på 
Ålykkecentret, hvor eftermiddagskaffen 
indtages.

Tilmelding sker efter først-til-mølle prin-
cippet og kan ske til:
Bent Thomsen tlf: 86541811 eller 
Per T. Hansen tlf. 86544595.

Startgebyret er fastsat til 125,00 kr. og 
indbefatter morgenkaffe, forplejning un-
dervejs (excl. drikkevarer) samt eftermid-
dagskaffe ved tilbagekomst. Et evt. over-
skud tilfalder ubeskåret Ålykkecentret til 
dets arbejde for ældre og handicappede.

Foto fra tidligere arrangement

Foto fra tidligere arrangement

Åbent veteranløb i forbindelse med 
Odder Byfest 3 - 4. august 2007.

Sommerarrangement

Onsdag, den 11. juli kl. 19.00 mødes vi 
på tanken i Slet og kører til Harlev og be-
søger Knud Pedersens rosenplanteskole.

Knud har omkring 1000 forskellige roser 
i mark og have, så der bliver nok at se 
på. Og så er det jo lige i den store blom-
stringstid. 
Knud Pedersen viser rundt og fortæller 
om roserne

Arrangør: Per T. Hansen
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Besøg på Fischer 
Gear i Randers
Onsdag den 11. april var ikke en klubaf-
ten, som andre klubaftner i vintersæso-
nen. Denne onsdag mødtes vi i True, for 
derefter at køre til Randers. 
De fleste var i bil, men der var dog en-
kelte på deres motorcykler.
Vi ankom til Randers ca. 18.45 og da var 
der allerede mødt flere op fra klubben. 
Vi blev i alt ca. 35 medlemmer til dette 
udenbyske arrangement.

Vi blev bydt velkommen af Søren Fischer, 
som ville vise os rundt på fabrikken.
Firmaet er nok bedre kendt som: Randers 
Tandhjulsfabrik. Dette navn er nu skiftet 
ud med det mere internationalt klingende 
navn: Fischer Gear.

Vi startede nu ikke med at se fabrik-
ken, men gik over i et mindre værksted, 
hvor Søren havde forskellige interes-
sante køretøjer. Der var flere lokaler og 
her stod der engelske, tyske, italienske og 
danske maskiner. Her var ægte veteraner 
og moderne køremaskiner, som alle sam-
men havde en historie. Søren havde haft 
fingrene i de fleste af disse maskiner.

Disse prægtige maskiner er til rådighed 
for fabrikkens medarbejdere til fri afbe-
nyttelse og det er jo i sig selv nok til, at 
overveje at søge om ansættelse der.

Firmaet er et familieejet aktieselskab og 
Søren er 3. generation. Søren er udlært 
smed og har den holdning, at han selv 
skal kunne stå ved alle fabrikkens ar-
bejdspladser og her kunne betjene de for-
skellige maskiner. 
Det sker nu ikke hver dag, men vi fik en 
fornemmelse af, at Søren har en god fø-
ling med hvad der sker ved den enkelte 
maskine og hvad der foregår på fabrik-
ken. Der lægges stor vægt på at der er 
pænt og ordentligt på fabrikken og at alle 
medarbejdere er medansvarlige for at 
denne proces altid er i udvikling.

Fabrikken har udviklet sig fra at frem-
stille alle slags tandhjul til nu at satse på 
en kerneproduktion af højteknologiske 
gearhjul og komponenter til disse. Denne 
satsning gør at man kan fastholde pro-
duktionen herhjemme.

Efter en øl eller sodavand så vi fabrikken 
og Søren fortalte at der var ca. 65 ansatte 
og vi spurgte bl.a. til udsmykningen af 
væggene i lokalerne, den bestod af kunst, 
træsejlskibe, modelbiler og lign.

Vi fik dette svar: 

“Hvis en medarbejder har brug for at hænge et billede op af en nøgen eller afklædt 
dame, er medarbejderen velkommen til dette, under forudsætning af, at billedet er af 
medarbejderns kone eller kæreste”.  Vi så dog ingen af den slags billeder.

Efter rundvisningen var der kaffe og kage, hvor vi kunne stille spørgsmål. Efterføl-
gende var der hygge og samvær, hvorefter vi forlod Randers, efter endnu en interessant 
aften. Stor tak til Søren Fischer og alle som stod for denne aften.
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Den tekniske side
Det er tanken, at der fremover skal være 
en side med teknisk Nimbus-stof i bladet, 
redigeret af Sten. 

Det kan være om praktiske problemer for 
Nimbuskørere, erfaringer og pudsige op-
levelser fra værkstedet hos Aarhus Nim-
bus, anvisninger på hvordan du selv kan 
udføre forskellige vedligholdelses- og re-
parationsopgaver eller noget helt andet.

Har du særlige ønsker eller ideer til hvad 
den tekniske side kan indholde, er du me-
get velkommen til at ringe 86 27 30 88 
om aftenen, eller sende en mail til: 
sten@weidinger.dk
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Igen i år - lørdag den. 21 april - medvir-
kede de danske Nimbusser til åbningen 
af Tivoli Friheden og samtidig startede vi 
vores egen sæson op.

11 gange har vi nu mødtes på Rådhus-
pladsen til det største jyske Nimbus ar-
rangement, hvis der ikke lige er årstræf i 
det jyske. I år var der flere end 80 Nim-
busser, som benyttede denne dejlige sol-
rige dag til at lufte deres ejere og disses 
familie og venner.

Vanen tro åbnede vores formand arrange-
mentet med et par praktiske bemærknin-
ger, hvorefter ordet blev givet til dette års 
hovedtaler, Søren Vestergaard fra Vester 
Alling, måske bedre kendt som, “Jaguar 
Søren”. Søren er en aktiv Nimbusmand 
og han holdt en fin tale til Nimbusfolket 
inden vi i små grupper blev sendt afsted 
til Friheden.

Vejeret var med os som vanligt, og vi fik 
alle en kold øl eller kaffe og kage, sam-
men med alle de andre glade gæster i ha-
ven.
Aarhuus Nimbus Klub stod igen for 
et godt og vellykket arrangement i det 
 jyske.

For første gang deltog der også en ca. 80 år gammel Nimbus - populært kaldet KAK-
KELOVNSRØRET - i klubbens sæsonåbning. Det var vort medlem René Friborg An-
dersen, Følle, der syntes det var på tide, at “Røret” blev motioneret til et klubarrange-
ment. Og René kørte naturligvis forrest på turen fra Rådhuspladsen til Friheden.
Måske er det et tilfælde, men pudsigt er det da, at der netop er ved at udkomme en 
bog om den første Nimbus type A/B, med René og et andet klubmedlem, Knud Jør-
gensen som forfattere. 

Sæsonåbning og Tivoli Friheden

Søren Vestergaard holdt sæsonåbnings-
talen. Søren er både medlem af vores 
klub og medlem af bestyrelsen for Dan-
marks Nimbus Touring og formand for 
udvalget, der holder liv i Nimbusmuseet 
i Horsens

Med hænderne 
på ryggen inspi-
cerer formanden 
forsamlingen af 
forventningsfulde 
Nimbusfolk på 
Rådhuspladsen i 
Århus.
Der deltog om-
kring 80 Nimbus-
ser og næsten 
dobbelt så mange 
forårsglade delta-
gere.

Villy Olesen og frue hviler 
ud med eftermiddagskaffen i 
de medbragte klapstole efter 
turene i rutsjebanen, frit fald 
fra tårnet, radiobilerne og 
spøgelseshuset. Eller har vi 
misforstået noget?
Under alle omstændigheder 
er sæsonåbningen i Friheden 
et ægte Nimbus-hygge-ar-
rangement.
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Den 7. marts 2007 overdrog vi i klubben 
vores gennemskårede Nimbusmotor til 
os selv, ved en lille ceremoni.
Denne motor repræsenterer på mange 
måder ånden i vores lille klub. Dette 
projekt startede med at Carsten (Århus 
Nimbus) fik indleveret en motor, eller 
rettere sagt, resterne af en motor. Moto-
ren var blevet taget, ikke med tang, men 
med grab på en skrotplads og heldigvis 
var føreren af denne maskine hurtigt klar 
over, at det der nu hang i grabben var en 
Nimbusmotor. Skaden var dog sket, men 
det kunne jo være at nogle kunne bruge 
den alligevel og derfor blev den indleve-
ret hos Carsten.

Motoren stod “til udstilling” hos Carsten 
i nogen tid. Her stod den i al sin sørgelig-
hed, rusten, beskidt og med flere alvor-
lige huller. Huller så store at man kunne 
kikke lige ind i maven på den.
Køn var den ikke, men på sin egen sørge-
lige måde fascinerende at skue.

Det var så sådan, at der i klubbens besty-
relse længe havde ulmet et ønske om at 
vi i klubben da skulle ha´vores egen gen-
nemskårede motor. Vi var flere som på 
forskellige stumpemarkeder havde kik-
ket efter en sådan og også spottet en. Den 
var ikke hverken køn eller i orden. Prisen 
derimod var der ikke noget galt med. Vi 
forhandlede dog, kortvarigt, med ejeren 
af denne bunke gammelt jern, men kunne 
slet ikke nå til enighed om prisen.

Så var det, at Carsten hørte om vores pla-
ner og tilbød os hans motor, dog efter af 
eventuelle bevaringsværdige stumper, 
var udtaget.

Nu havde vi et rigtigt godt udgangspunkt 
for at kunne realisere vores drøm, men 
der var lang vej igen. Skulle dette lykke-
des var der kun tilbage at bede medlem-
merne om hjælp.
Til motoren manglede der mange dele og 
alle delene skulle igennem en kraftig re-
novering. 

Processen indebar mange forskellige 
discipliner. Manglende stumper skulle 
skaffes. De forskellige dele skulle bear-
bejdes. Flere af de store ting, som motor-
blok, bundkar, kamakselhus osv., skulle 
“beskæres”. De skader som delene havde 
skulle “beskæres” på en kreativ måde så-
ledes at, de eksisterende huller blev be-
arbejdet så man kunne beskue motoren 
indvendigt, via disse huller.

I et flot samarbejde blandt klubbens med-
lemmer, som hver især bidrog med man-
ge faglige og kreative bidrag, begyndte 
de enkelte dele at fremstå. Der er blevet 
skåret, filet, fræset, poleret og malet i rig-
tig mange timer og af rigtig mange med-
lemmer. 
Som tiden gik blev først den ene og så 
den anden del færdiggjort og efterhånden 
begyndte motoren at genopstå i en anden, 
men meget flot form. Det fremgik også 
hurtigt, at de færdige dele, hver især var 

Den gennemskårede Nimbusmotor 
- et omfattende medlemsprojekt

færdiggjort i en meget høj faglig og este-
tisk standard. Hvilket jo lagde yderligere 
pres på de dele der endnu ikke var fær-
dige.

Resultatet af alle disse mange timers ar-
bejde står i dag til beskuelse i klubloka-
let og mon ikke det varer mange år før 
der igen, her i vores lille land, bliver pro-
duceret en funklende ny gennemskåret 
Nimbus motor.
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Bestyrelsesmøde nr. 53

Aarhuus Nimbus klub
Mandag den 2. april, 2007 hos Brian.

1. Godkendelse af referat fra de sidste 
møder: 
Godkendt.

2. Sæsonåbningen:
Sune vil prøve at lave en rute fra Rådhus-
pladsen til Friheden. Der uddeles ølbil-
letter på Rådhuspladsen.
Afsendelse af grupper, som vanligt. Bri-
an og Dan slutter som sidste gruppe.
Dan laver en pamflet til uddeling, med 
praktiske oplysninger. (Ole vil forsøgsvis 
trykke denne).

3. Nyt fra formanden:
Det var noget om en forstærker og mon-
tering i en sidevogn. Lang snak, der endte 
med at Dan ville prøve at låne apparatu-
ret på skolen.
Der blev dog givet tilladelse til, at der 
indkøbes en mikrofon samt stativ til 
samme.

4. Referat fra indkøbsgruppen:
Der blev udleveret et bilag fra 
gruppen(vedlagt referatet). Der er alle-
rede foretaget flere fornuftige indkøb.

5. Forsikring af inventar i True:
Der blev udleveret bilag fra Thisted For-
sikring. Præmien for forsikring af inven-
tar i klublokalerne vil ifølge tilbudet, få 
en årlig præmie på 907,- kr.
Bestyrelsen fandt det særdeles fordelag-
tigt og indstiller at vi overgår fra at være 
selvforsikrende til at tegne forsikring i 
det nævnte firma.

Det er dog således at bestyrelsen ikke 
alene kan tage den beslutning, så vi ind-
kalder til en ekstraordinær generalfor-
samling i klublokalerne den 13.juni kl 
18.30.

Dan vil udarbejde et udkast til hvordan 
bestyrelsen tænker sig, pengene fordelt.

Vi var enige om at det ville være en god 
ide at en del af pengene bruges til loka-
lerenovering.

6. Nyt fra kassereren:
- Kassen indeholder 2.899.50 kr.
- Bankbogen lyder på 41.451,20 kr
- Der er tilskrevet 1.097,75 kr i renter for 
et ½ år.
- Der er 125 betalende medlemmer (6 
mangler at betale).
- Vi har fået tilbud på en tønde olie til 
videresalg. 
- Kaffeprisen sættes ifølge tidligere be-
slutning op til 2,- kr
- Veteranklubben vil gerne låne højtaler 
og forstærker, til et arrangement den 4 
august i Odder.
- Vi har fået en henvendelse om delta-
gelse i ”Klassisk Køredag” (Klassisk bil 
og Mc)

Fremover vil vi overveje at deltage i dette 
europæiske arrangement, som klub. Dan 
vil skrive en notits i bladet om emnet.

7. Nyt fra redaktøren:
Sten W. har tilbudt sin hjælp til redaktio-
nen. Der er kommet friske/nye ideer bl.a. 
om en ny forside til bladet.
Dan tager kontakt med en forsideannon-
cør.

8. Eventuelt:
 - Der trænger alvorligt til en ordentlig 
oprydning i lokalerne, både værksted og 
klublokale. Der blev aftalt mandag den 
23. april.

- Næste møde foregår hos Ole den 18.juni 
2007, kl. 1900   

Således blev mødet oplevet og senere 
forsøgt beskrevet. 

Ole K

Billede fra internettet; man kunne måske tro, at dette er en vej, der er udført efter an-
visninger fra et politisk udvalg eller hvad...? Det er angiveligt ikke fra Århus.
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I vintersæsonen mødes vi hver onsdag i 
klubben til hyggeligt samvær og en løs 
snak om alt muligt mellem himmel og 
jord. 
Vi har dog også gennem vintersæsonen 
besøg af forskellige personer med noget 
på hjerte. Disse “foredrags-holdere” kan 
være medlemmer af klubben eller kom-
me udefra.

Onsdag den 6. februar 2007 havde vi be-
søg af et af vore medlemmer, Hanna F. 
Sørensen.

Hanna var inviteret til at holde et oplæg 
om demens. En sygdom som Hanna ar-
bejder med i sin hverdag, hvor hun er le-
der af Demens Caféen i Århus.

Demens Caféen er et anonymt oplys-
nings-, rådgivnings-, samværs- og støt-
tecenter for mennesker med demens i 
tidligt stadie og deres nærmeste.

Overordnet giver Demens Caféen oplys-
ning til alle borgere med behov eller in-
teresse for information om demens bl.a. 
via undervisning, foredragsvirksomhed 
og tilbud om studiebesøg.

Demens er en sygdom som kan ramme os 
alle og da mange medlemmer i Aarhuus 
Nimbus klub, har passeret deres første 
ungdom var der mange der mødte op 
denne aften.

Vi fik en gennemgang af demens. Mange 
spørger sikkert sig selv: Hvad er demens? 
Det kan der ikke kort redegøres for hér, 
men demens er betegnelsen for en række 
symptomer på svigt i hjernen. 

Det viser sig først og fremmest ved svig-
tende hukommelse og nedsat evne til at 
fungere i hverdagen. Demens giver også 
problemer med koncentration, regnefær-
digheder, orienteringsevne og sprog etc.

Demenskonsulent i klubben

Hanna fortæller om demens - hun er til 
daglig leder af Demens Cafeén i Århus

Der var mange spørgsmål og stor inte-
resse for emnet. Et emne som indeholder 
stor alvor og vi blev alle lidt klogere på, 
hvor alvorlig den sygdom er og på hvor-
dan den påvirker den sygdomsramte og 
familien samt pårørende. 
Vores lille klub en naturligvis en motor-
cykelklub, men vi kan - og skal også be-
skæftige os med livets andre aspekter og 
det var den aften et godt eksempel på.

Har du et ønske om eller en idé til et li-
gende arrangement en aften i klubben, så 
lad et ord falde til en fra bestyrelsen og 
vi vil forsøge at finde en foredragsholder, 
som ved noget om emnet.
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Noget om det at køre på motorcykel, 
og noget om det at køre på motorcykel.

Af Sune Nielsen

Hvad er det nu for noget vrøvl han skri-
ver der, vil en og anden nu nok tænke, 
”noget om det at køre motorcykel” er vel 
for pokker bare ”det at køre på motorcy-
kel”, eller hvad ?

De af jer der kender mig godt, ved at jeg 
har haft min Nimbus i mange år. 
Helt præcist købte jeg min Nimbus i ef-
teråret 1980, og jeg har siden kørt mange 
km. på den.

Når jeg kører tur på min Nimbus sker det 
meget ofte at jeg bliver kontaktet af folk 
jeg kommer forbi på min vej, mange vin-
ker, vel langt de fleste, men mange kom-
mer hen til mig og spørger om alt mellem 
himmel og jord, ”hvor gammel er den”, 
”hvor hurtigt kan den køre” eller ”hvor 
længe har du haft den”. 

Tit får jeg venlige tilråb ”fin gammel cy-
kel”, ”nej hvor er den altså flot” og lig-
nende. Jeg ser aldrig er vredt ansigt, alle 
de mennesker jeg møder smiler til mig.

For nogle år siden fik jeg lidt luft i økono-
mien og en gammel drøm skulle realise-
res. Jeg søgte længe og faldt til sidst for 
en yngre model af Tysk fabrikat.
Glæden var stor og jeg nød farten og kø-
reegenskaberne, der var jo trods alt tale 
om en yngre model, selvom hun nu nær-
mede sig de 18 somre.

Men glæden varede ikke ved, for selvom 
hun kørte som en drøm, var det som om 
der manglede noget. Jeg fik slet ikke den 
opmærksomhed jeg nød, som når jeg 
kørte på min Nimbus. Ingen smil, ingen 
glade tilråb, ingen der spurgte til alder og 
hastighed.

Hvad er der galt? Motorcyklerne er i 
store træk identiske, Nimbus’en blev i 
sin tid betegnet som ”den ideelle turist-
maskine” og tyskernes betegnelse er en 
”Sportstourer”. 
Begge cykler har en relativ stor motor 
med 4 cylindre placeret på langs i stel-
let, begge har overliggende knastaksel, 
begge har enkeltpladet tørkobling, 

Stort reservedelslager
 til NIMBUS og ældre BMW-R

motorcykler 

Der sker noget hos Aarhus Nimbus.
Stort værksted og butik. Vi tilbyder service og reparation af 

alle typer Nimbus, sidevogne og ældre BMW R-modeller.
Hjertelig velkommen til en kop kaffe og en snak

Åbent alle hverdage kl. 8 - 16.30. 

Alt til Nimbus og BMW R-modeller
Nye originale eller nyfremstill-

ede dele på lager, også mange 
brugte dele. Bestil inden kl. 15 
og vi sender normalt samme 

dag. Reparation af alle typer in-
strumenter. Speedometerkabler.

Salg af nye og renoverede 
instrumenter. Eger og fælge i 
mange størrelser, også rustfri.

Aarhus Nimbus
Rombach & Nielsen aps 

True Byvej 29 - True, 8381 Tilst 
Tlf.: 8624 - 6222   Fax: 8624 - 6229

www.nimbus-aarhus.dk  
E-mail: rombach@post2.tele.dk

begge har motor og gearkasse sammen-
bygget som een enhed, begge har kar-
dantræk til baghjulet, jo de to cykler har 
ganske mange lighedspunkter.

Men hvad er der så galt, jeg er da den 
samme, uanset hvilken en af cyklerne jeg 
kører på. Så det at køre på motorcykel er 
altså ikke bare det at køre på motorcy-
kel.

Sune
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Byg din egen Nimbus
Efter flere års tilløb har Danmarks Nim-
bus Touring udgivet en CD-Rom med 
scanninger af stort set samtlige kendte 
tekniske konstruktionstegninger til Nim-
bus. 
Det vil sige såvel Nimbus - A/B “Kak-
kelovnsrøret” 1918-1927 og Nimbus-C 
“Humlebien” 1934-1959.

CD’en er en sand guldgrube, hvis altså 
man har ineresse i - og måske lidt indsigt 
i - at læse en teknisk tegning.

Principielt kan en maskinfabrik fremstil-
le en nøjagtig kopi af en Nimbus type A/
B eller type C ud fra disse tegninger.
Men det vil nok blive temmelig kostbart.

Her vises blot et par af tegningerne.

CD’en kan købes for 75,- kr. + forsen-
delse hos DNT-købmanden, Henrik An-
dersen ved at sende en e-mail til: 
henrik-andersen@Nimbus.dk.


