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Nu skal vi ud at køre !
Vi er klar.... Vil I med .... ?

Jeg har
været klar
længe ! 
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Kære Nimbusvenner

Så har vi endelig passeret den
magiske dag, åbningen af
Tivoli Friheden. Vores som-
mersæson er begyndt, og vi
skal for alvor have sparket liv i
de gamle “fladjernsfræsere”.
Jeg betragter helt sikkert som-
mertiden som vores hovedsæ-
son, men det er slet ikke sik-
kert, at jeg deler den opfattelse
med alle vore medlemmer.
Hvor man lægger hovedvæg-
ten, må det være op til det
enkelte medlem at vurdere.
For mig er det at køre på
Nimbussen det primære, men
jeg kan også se, at for mange
andre, er det vintertiden hvor
man kan tumle med projekter-
ne, der er den vigtigste årstid.
Det er det fine ved vores
hobby. Vi kan dyrke den helt
på vore egne betingelser.
Dog håber jeg, at vi alle kan
blive enige om, at nu er tiden
kommet, hvor de to og trehju-
lede fortrænger de firehjulede
fra parkeringspladsen i True.
Ikke kun når vi skal ud at køre,
også de onsdag aftner, hvor vi
bare dyrker klublivets hygge.

SVENSK KOLONNEKØRSEL!
Sidste år fandt Egon en”opskrift”

på “svensk kolonnekørsel”, et
system vi vil prøve af i år.
Vi kan helt sikkert blive meget
bedre til at køre de fællesture,
så vi kommer samlet både ud
og hjem.
Vi så på vores første tur i år, at
et uforudset vejarbejde, og et
enkelt motorstop er nok til, at
vi bliver splittet for alle vinde.
Derfor vil vi fortsat prøve at
finde frem til en metode, der
kan løse det problem for os -

nu prøver vi om svensk kolon-
nekørsel er det middel, der
skal til.
Når jeg er inde på en fælles
køreture, vil jeg gerne slå et
slag for, at vi følges fra vores
fælles startsted, når vi tager 
på tur.
Selvfølgelig er det muligt, at
lave en aftale om, at støde til
på vejen, hvis gruppen passe-
rer ens bopæl på vejen ud,
men som hovedregel mener
jeg vi skal følges ad alle sam-
men. Det er jo en af de måder
hvorpå vi kan efterleve vores
formålsparagraf, og det er altså
lidt en underlig fornemmelse,
at blive modtaget ved bestem-
melsesstedet, af en eller flere
som burde have deltaget i 
fællesturen.

PARKERING!
Når vi nu er inde på forma-
ningerne, og de løftede pege-
fingre, vil jeg også lige benytte
lejligheden til at erindre om
den parkeringsaftale vi har
med Lone og Svend.
Alle køretøjer, såvel de to og
trehjulede som de firehjulede
skal parkere på pladsen uden
for gårdspladsen. Kun motor-
cykler der skal på værksted,
samt biler og motorcykler, der
skal læsse af ved lokalet, kører
ind i gården. Og de returnerer
naturligvis til parkeringsplad-
sen, når den lovlige kørsel er
overstået.

Det var så alt for denne gang. -
Husk på, at jeg ikke skriver det
så alvorligt som der er ment .
Eller er det omvendt? - Ka´ I
ha´en go´sommer.

Hilsen Dan Z



Go’dag Kristoffer, og til-
lykke med din nye 
status som far. 

Får du så sovet noget for
tiden?

Ja, det bliver da til nogle
timer ind imellem. Jeg har
barselsorlov fra mit arbejde,
så det er ikke så slemt.

(Den stolte, nybagte far
udstråler ro og overblik.)

Hvordan begyndte din
interesse for Nimbus?   

Min farbror købte en
Nimbus i slutningen af
1970’erne. Dengang var
jeg 6 år gammel: Den
blev sat istand nede i
mine forældres kælder.
Det var sjovt for sådan
en dreng at kigge på og
at følge med i . 
Min far købte så også en
Nimbus i 1978-79 og
den blev også lavet i

stand i kælde-
ren. Den var
færdig og køre-
klar i 1980. 

Så var du

også

køreklar?

Ja, jeg var med
ude at køre med det samme.
Jeg og min søster sad sam-
men i sidevognen. Vi blev
kørt i skole på Nimbus og vi
var med på Nimbustræf. Så
jeg har været med på Nimbus
siden jeg var 7-8 år. Dengang
var jeg også interesseret i
teknik og min far overlod mig
efterhånden mere og mere

vedligeholdelse af hans
Nimbus.
I begyndelsen vaskede og
pudsede jeg, men som årene
gik var det også mig der stod
for at skifte olie og stille 
ventiler.

Hvornår fik du selv en
Nimbus?

Jeg købte en Nimbus solo-
maskine da jeg var 16 år.
Den var ikke særlig pæn. Jeg
gjorde den i stand i kælderen
og fik Wacker til at male den.
Carsten hjalp mig med de
mere specielle ting. Kort tid
før jeg fyldte 18 år havde den
været til syn, og på min 18
års fødselsdag stod den klar
med plader og det hele. Jeg
var nu kørende på min egen
Nimbus.

Hvad med skolekørsel og
kørekort?

Jeg lærte at køre Nimbus da
jeg var 12-13 år. Jeg kørte
rundt på en græsplæne og
nogle grusveje, så da jeg

Maj  2003.                                           8. årgang. nr 31.                                               Side 3

vem er vivi ??
En række interviews af og med 
medlemmerne. 
Nik Hyllestad taler med 
Kristoffer Jensen.
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skulle tage kørekort kunne
jag allerede køre en motorcy-
kel. Jeg havde skolekørsel på
en japansk MC.

Hvor meget får du så kørt?

Jeg kører mellem et par
tusinde og op til omkring
6000 km om året, det svinger
lidt med vejret, ferie m.v.
Jeg og Anna har været en tur
i Sverige og køre rundt, hvor
vi nød naturen. Tidligere var
Nimbussen det daglige trans-
portmiddel og jeg kørte til
skole på den da jeg gik i
gymnasiet.

Er du glad for
Nimbusklubben og vore     
onsdagsture?

Jeg er glad for klubaktiviteter-
ne. Jeg var med lige fra star-
ten og har været på træf fra
første gang. Det er underligt
at Århusklubben kom så sent,
men godt den gjorde, det er
hyggeligt samvær og også en
god måde at få kørt Nimbus
på. Jeg kører også med til
Pokalløbet i Malling, det var
kun første gang jeg ikke var
med.

Du skruer en del?

Ja, jeg kan godt lide at repa-
rere selv og være selv-
hjulpen. Det betyder meget
for mig at jeg selv laver tinge-
ne. For mig er glæden ved at
den kører godt så meget
desto større når man selv
har lavet den. Jeg har aldrig
været bange for at
Nimbussen ikke kunne starte.

Hvis den ikke kunne starte -
så var det bare en udfordring
og en opgave. Den eneste
gang jeg har været rigtig træt
af den var dengang vi var i
Sverige. Dynamoen brændte
sammen. Ladelampen lyste
konstant og til sidst var den
helt død i strøm. Jeg købte to
4,5 V tørbatterier, men de
kunne ikke fodre nok strøm til
at køre, den kunne kun gå i
tomgang og det kom vi jo
ikke så langt med.  

Så kom der en flink svensker
“Har ni problemer?” Hjemme
hos ham ladede vi batteriet
op og han lånte os endda
opladeren på turen videre og
så kunne vi friske vores
batteri op efterhånden som vi
kom frem til  
campingpladserne.

Har du også tid til andre
interesser?

Jeg har en generel interesse
for gammel mekanik og med
min uddannelse som histori-
ker førte det ad omveje til at
jeg fik arbejde på Horsens
Industrimuseum, hvor jeg er
på fuldt tid. Jeg skruer også i
en Volvo 142 fra 1969. Og
efter vi har fået hus er jeg
også begyndt at interessere
mig for godt håndværk og
gode byggematerialer. Et hus
skal være godt tænkt og godt
bygget lige som en Nimbus
er det. Man kan fornemme
kvalitet, som jo ellers er et
vanskeligt begreb. Det er
noget med at hvis en gen-
stand udstråler at der er lagt
omhu i den er det kvalitetsbe-
tonet.

Du har en motorcykel
mere?

Ja en BMW R100 1982. Den
købte jeg fordi jeg godt kan
lide at køre på motorcykel
frem og tilbage til Horsens
hver dag. Og så har jeg altid
drømt om at eje en BMW.
Ulempen er jo så at der bliver
kørt meget mindre på
Nimbussen. Men en moderne
motorcykel har trods alt en
bedre kørekomfort. 

Nimbussen er god, men er
ikke det eneste saliggørende
køretøj.

Hvad synes du er det vær-
ste ved en Nimbus?

Det værste er når man har
min højde og sidde længe i
Nimbussens kørestilling. 
Den er faktisk for lille, så den
er anstrengende på længere
ture. Ellers synes jeg det er
en driftsikker maskine og
tingene er et harmonisk og
fornuftigt hele. 
For den tid var det en god
maskine.

Hvornår skal din søn med
ud at køre Nimbus?

Han skal have fred i den 
første sæson, men så er det
også slut.

Jeg bytter Nimbus med min
far, som har sidevognsmaski-
ne. Så skal Alfred med ud at
køre.

Med venlig hilsen

Nik. Hyllestad



Da jeg sidste år præsenterede min grøn-
ne “Custum”, var jeg klar over, at der
var en overhængende risiko for, at jeg

ville få snuden noget så gevaldigt i klemme.
Selv om de ændringer, jeg har lavet på min
Nimbus faktisk er små, og egentlig kun kos-
metiske, præsenterede jeg jo et produkt, der
ikke mere fremstår som en “original”.
Nå - reaktionerne har trods alt været forholds-
vis beherskede. Af alle, der forholder sig til
det jeg har lavet, erklærer de fleste,
at det er OK. 

Der er faktisk enkelte, der siger, at sådan
noget kunne de også tænke sig at lave, men
jeg erkender, at det er mere almindeligt, at
man forholder sig positivt, men samtidig fast-
slår, at det kunne man aldrig selv finde på. 
Helt fint med det - jeg kunne heller ikke finde
på at lave den slags ændringer på en hvilken
som helst Nimbus, men når man ikke saver,
borer, eller svejser, og når man samtidig sik-
rer sig, at cyklen kan bringes tilbage i rimelig
“original stand” i løbet af nogle få timer, 
- ja - så har jeg det helt fint med mit projekt. 

Jeg kunne aldrig drømme om at gøre det
samme ved min 44-er eller ved Mariannes
50-er, og som nogle af jer måske ved, har jeg
også i en kort periode været
ejer af Wackers 52-er. Den
blev i første omgang købt
som den ekstra solomaskine,
men da jeg fik lyst til at kaste
mig ud i mit “custumprojekt”,
byttede jeg med min bror,
Han havde det projekt liggen-
de som jeg kunne bruge, og
han ville gerne have en fær-
dig og køreklar Nimbus. Det
ville have været helligbrøde 
at ombygge Wackers gamle
maskine.
Som nævnt i indledningen er
de ændringer, jeg har lavet,

først og fremmest kosmetiske, at jeg så i til-
gift har fået en betydelig bedre siddekomfort
og fået sænket tyngdepunktet med forbedre-
de køreegenskaber til følge er en utilsigtet
men bestemt velkommen sidegevinst.

Imidlertid har reaktionerne på mit projekt fået
mig til at tænke lidt videre, for hvor mange
“originale” Nimbusser findes der i virkelighe-
den, - når det kommer til stykket?
Rustfrie bolte, bremsestænger, bremsenøgler
og benzintanke er heller ikke originalt, men
det findes på mange Nimbusser.
Højglanspoleret aluminium og forkromede
stumper, der fra fabrikkens side aldrig har
været tænkt i den udformning, ser man også.
Det er den kosmetiske side af sagen. Lukker
vi så motorerne op, finder vi modificerede
oliepumper, spiralskårne takthjul og i bagtøjet
spiralskårne gearhjul. 
Det virker - men originalt er det vel ikke?

De genskabte glemte.
Da Jens Bisbjerg Andersen fra Frederikshavn
satte sig for at genskabe den helt oprindelige
34-er, satte han et stort forsknings- og ind-
samlingsarbejde i gang, den oprindelige 34-er
eksisterede nemlig ikke, bl.a. fordi, mange af
de løsninger, som fabrikken i første omgang
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HVAD ER ORIGINALITET?
Af Dan Zachariassen
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forsøgte sig med, viste sig ikke at fungere 
tilfredsstillende. 
Jeg var vel den ultimative originalitet Bisbjerg
jagtede, da han påbegyndte sit projekt, men var
det, han opnåede?
Det var det næsten, men også kun næsten. Han
skabte i en meget spændende proces en kopi, af
den første Nimbus (læs bogen Nimbus model C
1934), med rigtig mange originale dele, som det
tog år at finde, men det blev også nødvendigt at
genskabe flere vitale dele. Originalt ser den ud,
men den det jo ikke helt igennem.
Noget tilsvarende kan måske siges om Allan
Nyborgs (Nimbus Tidendes redaktør) projekt med
at genskabe den prototype med affjedret bagstel.
Jeg vil lige slå fast, at jeg beundrer begge de to
projekter, som har været rigtig spændende at
følge, og som har tilført en masse spændende 
ny viden.

Der er mange i drift.
Vi ved, at der kører mere end 3800 Nimbusser
rundt i Danmark, og et betragteligt antal i udlan-
det. Der er altså mellem 4- og 5000 kørende
Nimbusser i verden, og antallet er i disse år sti-
gende. Mange vrag bliver genskabt og kommer
på gaden, til glæde for ejerne, og til glæde for
alle os Nimbusfreaks.
Men det kan kun ske, fordi vi kan gå ud til Århus
Nimbus (eller til en af de andre forhandlere) og
købe de stumper, vi skal bruge - ikke originale
stumper, men nyfremstillede kopier - dette blot
nævnt for at gøre opmærksom på, at al den snak
om originalitet skal sættes ind i det rette 
perspektiv. 
Hvis vi kun ville køre på originale Nimbusser ville
vores Nimbusvirkelighed være en helt anden,
end den vi lever med i dag. Der ville kun være en
brøkdel kørende Nimbusser, som nødvendigvis
skulle slæbes rundt på en trailer, for ikke at køre i
stykker, de to gange om året, de skal luftes -
man må jo spare på de få originale reservedele.
Nimbusklubber ville der næppe være nogen af,
men derfor kunne vi selvfølgelig godt ha´ det
sjovt med vore motorcykler, og vi ville nok 
allesammen være medlemmer i en eller anden 
“englænderklub”.

Længe leve den u-orginale Nimbus - jeg tror
nemlig, at det er den eneste Nimbus, der 
virkelig kan leve længe.

DAN´S  CUSTUMPROJEKT.



For 50 år siden var NSU en af verdens
førende motorcykle-fabrikker og allerede

dengang behersket af en helt enestående
teknisk forskerånd, der senere skulle bringe
os Wankel-motoren. Man søgte at udvikle
motorcyklen til noget andet og mere avance-
ret end de primitive køretøjer, vi stadig kører
på i dag, og som aldrig har kunnet frigøre sig
fra det nære slægtskab med trædecyklen.

DEN “FLYVENDE LÆNESTOL”

Blandt de mange forsøgs- og rekordkøretøjer,
som blev til hos NSU i disse år, var der navn-
lig én - den såkaldte “flyvende lænestol” - der
tiltrak sig alle teknikeres opmærksomhed i
den grad, at mange af dem ikke har kunnet
glemme den siden!

Billedet giver et indtryk af “lænestolens” form
og indretning, og man bemærker, at føreren
sidder i en lav men særdeles komfortabel
kørestilling. Køretøjet var 2900 mm langt. 830
mm bredt.1020 mm højt og vejede 125 kg.
Det blev drevet af en 125 ccm3 firetaktsmotor,
der kunne give en normal motorcykle en top-
hastighed på 95 km/t, men som her gav en
topfart på 160 km/t. Det skyldes hovedsagelig
“lænestolens” usædvanlig fine strømlinieform,
der også gav sig udslag i en næsten utrolig
benzinøkonomi: På Hockenheimer-ringen ved
Heidelberg tilbagelagde “lænestolen” en
strækning på 500 km på nøjagtig 5 timer, og 
det officielt kontrollerede benzinforbrug på

5,65 liter svarede således til
88,5 km. Pr. liter!

Føreren erklærede efter rekord-
kørslen, at “lænestolen” var
usædvanlig komfortabel og
overordentlig retningsstabil og
sikker, men den havde den
ulempe, at den var instabil og
kørte slingrende ved hastighe-
der under 10-15 km/t. Endelig
var det også lidt upraktisk, at
føreren måtte stikke fødderne
ud af et par lemme i bunden for
at hindre køretøjet i at vælte,
når det gik i stå!

Hvis disse ulemper kunne afhjælpes, ville
“lænestolen” givetvis være alle tiders
énmands-sportsvogn, og med sin lille total-
bredde, sin fine kørekomfort,   fortsættes s. 11
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FREMMEDE MOTORCYKLER !
AF EEGGOONN  PPEETTEERRSSEENN..
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En lille fidus !

Mon ikke vi alle her prø-
vet det. Den fine stof-
pose, der blev leveret

sammen med hjelmen bliver
aldrig brugt til at beskytte
hjelmen, og i hvert fald for mit
eget vedkommende bliver min
hjelm heller ikke altid behand-
let som den burde. 

Den bliver stuvet ned i
sidevognen, placeret i en

bunke sammen
ned køredrag-
ten, og en
gang imel-
lem ruller
den ned
og lander 
på gulvet.

Når vi kører, er vi ofte nødt
til fjerne vand og trafikfilm

men en ikke altid proper
handske, og resultatet er, at
visiret efterhånden bliver
temmelig ridset.

Det kan blive så fælt, at der
ikke er andet at gøre end

at finde en forhandler hvor
man kan købe sig et nyt visir.

Har du ikke prøvet det før,
kan jeg godt forberede dig på,
at den stump plastic koster
nogenlunde det samme som
næsen af en jetjager.

Der er imidlertid en
mulighed for at

redde situationen,
hvis man griber ind
i tide, for   

“Brasso” - det
man pudser

messing i, er
velegnet til at
polere visiret i.

Det kan naturligvis ikke fjerne
dybe ridser og kratere, men
det kan fjerne alle de smårid-
ser, der tilsammen hindrer
meget af udsynet.
Det er ikke en mirakelkur,
men det hjælper, og det kan
helt sikkert udskyde det
øjeblik, hvor du er nødt til at
vandre hen til forhandleren
for at smide omkring
300 kroner på hans disk. 

Prøv det - før din nabo...

Dan Z..

EN “SPANSK” NIMBUS !
Det er ikke kun det danske 
postvæsen der finder den danske
Nimbus interresant!
Hér vises et frimærke fra
Spanien, hvor det spanske 
postvæsen har valgt at bruge
“vores” Nimbus som motiv!!!
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· Max løftehøjde : 85 cm.

· Bredde: 63 cm x 2,5 m.
(Plus evt. sidevognstøtte)

· Sammenklappet højde 14 cm.

· Aftageligt bagparti gør det nemt at
afmontere baghjulet. 

Med EasyLift når arbejdsglæden nye højder. .
Med EasyLift kan du let og ubesværet hæve 400 kg. op i behagelig arbejds -
højde. Det gør EasyLift til et ideelt hjælpemiddel ved større eller mindre 
reparations- eller justerings opgaver på motorcyklen.
EasyLift er dansk designet - konstrueret og produceret,  så den passer perfekt til
brug i mindre rum, carporten , kælderen eller garagen.

Fra
3.700,-  Excl. levering / Kan 

afhentes efter aftale.

Telefon: 75652335 
www.easy-lift.dk

Spar penge - køb direkte fra produceten.

Jyllands suverænt største Nimbus-begivenhed,

åbning af Tivoli Friheden satte igen i år rekord med 125 deltagendene Nimbusser samt 200
personer.

Naturligvis skinnede solen fra en skyfri himmel, da vi mødtes på Rådhuspladsen kl. 13.oo,
og i år var hovedtaleren Knud Jørgensen. 

Igen afviklede Aarhuus Nimbus Klub et stort arrangement til alle deltagerenes fulde 
tilfredshed.

Årets hovedtaler !
Knud Jørgens

Tid til samvær, is og øl i solen! Dejligt!

Formanden overvåges!

Så mange var vi i år! Flot!
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NSU´s mærke

En annonce fra perioden,
fremhæver NSU´en
mange dyder som en af
datidens mest 
avancerede maskiner.

I 1901 påmonterede NSU en
schweizisk 1,5 hk. Zedel
motor på et standard 
cykelstel. 

Allerede i 1903 producerede
NSU deres egne en-cylin-
drede motorer samt 
V - twinmotorer!NSU´s første mærke!

og sin totale vejrbeskyttelse ville
den også være idealet for dem,
der i alt slags vejr og gennem
tæt storbytrafik må køre lange
stræk til og fra arbejdspladsen.
Det er da også senere blevet
oplyst - gennem dr. Felix
Wankel, der selv hjalp med - at
man ofrede et betydeligt arbejde
på at udvikle en “civil” version af
“den flyvende lænestol”. Arbejdet
bestod hovedsagelig i at udvikle
en mekanisme, der automatisk
sænkede et par støttehjul, når
hastigheden kom ned under det
kritiske. 

Gyroskop-stabilisering blev på
forhånd udelukket på grund af
prisen.

Støttehjulsmekanismen viste sig
imidlertid for tung og for dyr, hvis
den skulle gøres virkelig “idiotsik-
ker” - hvilken var et ufravigelig
krav - og man 
droppede derfor projektet.
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SSiiddeenn ssiiddsstt    ....!!

Besøg af englænderklubben !

Der arbejdes på værkstedet !

3 “mekanikere” en kølig søn-
dag, tid til pause og klemmer!

Søndags “råhygge” i haven hos 
Søren og Helle en forårsdag!

“gård-snak” i solen!

Der er “gang” i vores
værksted! Herligt!


