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I 42 år stod de i en kælder på Amager 
- gemte, men ej glemte - før solstråler-
ne en januardag fandt vej til de slum-
rende humlebiers støvede fladjern, 
forlygter og fastfrosne minder. Det-
te er fortællingen om genkomsten af 
Preben Vestergaard Møllers 12 Nim-
busser. Og et lille vingeslag dansk mo-
torcykelkrønike.

Det var en frostklar januardag for knap 
et år siden. De vejrbidte, hvide porte gav 
intet bort om, hvad de gemte bag sig, og 
vinen voksede vildt om murene på huset 
i Kastrup. De to første maskiner missede 
i den lavstående sol, da de blev trukket 
op af kælderen. Efter fire årtiers mørke. 
Støvede, fladdækkede og ude af form, 
om end ædle. Dette var Møllers Nim-
busser.

»Vi har altid kunnet se hans egen Nim-
bus fra 1952. Men vi vidste reelt ikke, 
hvad der var inde bag tæpperne og stø-
vet i rodet af reservedele og skrammel. 
Udover at min far selvfølgelig altid har 
snakket om en 8-10 motorcykler,« siger 
Bente Munk Møller og smiler.

Den 51-årige projektleder undersøg-
te sammen med familien i julen 2008 
sin far Preben Vestergaard Møllers kæl-
der og skur nærmere. Med tilladelse til 
at udforske den 82-åriges motoriserede 
livshistorie fulgte et skråsikkert smil: 
»Selvfølgelig kan den køre,« sagde Pre-
ben om 52’eren fra sit sengeleje. Bente 
Munk Møller, hendes mand Kurt Guld-
borg og mekanikervennen Jesper Jensen 
gik således nysgerrige på opdagelse, og 
i løbet af januar dukkede i alt 12 Nim-
busser op.

Af dem var de ni adskilte, spredte, men 
også sorteret i motorer for sig, baglyg-
ter for sig osv. De tre sorte ’køreklare’ 
var  Preben Vestergaard Møllers egen, en 
tidligere politicykel fra 1952 og en lig-
nende årgang 1950. De to første med de 
ganske nærtliggende stelnumre 11062 
og 11120. 

Derudover fandtes stel og næsten samt-
lige dele til to 51’ere, en grøn 38’er, 
en 35’er med stelnummer 1591 og fem 
militærcykler fra 1949-55, der som de 
eneste ikke har matchende stel- og mo-
tornumre. Samt tilmed fem sidevogns-
stel. Der blev ganske enkelt en følelse af 
småeufori og skøn motorcykelhistorie i 
luften.

En knægt fra True
Preben Vestergaard Møller blev født i 
1927 i landsbyen True lidt syd for Hobro 

og Mariager Fjord. Allerede som ganske 
ung lærte han at stå på egne ben og væ-
re flittig i det lille landsbysamfund, hvor 
midlerne var knappe. Som 14-årig pas-
sede han i en stilling som forkarl alene 
kvægbesætningen på nabogården Stens-
gaard, avlede kaniner, byggede og solgte 
bure med mere. Omkring slutningen af 
krigen ved vi, at han tog motorcykelkø-
rekort i Hobro, og efter syv år på Stens-
gaard kom han ind som soldat i Århus, 
foråret 1948. 

Preben Møller fik de resterende køre-
kort, mens han var ordonnans på den 
soldatertomme kasserne i Langelands-
gade. Genopbygningen i Tyskland havde 
nemlig krævet sin danske mandskabs-
kraft. En stillingsannonce fra det køben-
havnske Post & Telegrafvæsen vakte dér 
hans interesse, og i august 1949 flyttede 
han til Vesterbro i hovedstaden og be-
gyndte som reservepostbud - tømmende 
postkasser på de gule Nimbusser. I pau-
serne blev der selvfølgeligt snakket mo-
torcykler med kollegerne.

Den unge hårdtarbejdende Preben fa-
scineres af maskinerne og sparer op til, 
at han selv i 1952 kan købe en spritny 
sort Nimbus Standard. På gule plader 
med myndighedstilladelse. Prisen er ca. 
7.500 kroner, komplet med sidevogns-
kasse med ’P. MØLLER’ malet på bag-
enden. Med daglig mødetid kl. 5.30 var 
Preben Møller ofte færdig allerede op 
ad formiddagen, hvorfor han i en stor 
del af 1950’erne kørte som avisbud og 
varetransport efter arbejdstid for bl.a. 
Adam Transport og kopianstalten Tutein 
& Koch. 

Han var omhyggelig med vedligehol-
delsen og en høg om sin Nimbus, for-

tæller datteren Bente Munk Møller. Han 
forsøgte at leje garager til sin motorcy-
kel på det lidt udsatte Vesterbro og glæ-
des da postmesteren tildelte ham et lille 
trekantet stykke asfalt foran hans tjene-
stebil ud til Hovedbanegårdens jernba-
nelegemer. Her stod P. Møller-Nimbus-
sen fast hver dag i arbejdstiden frem til 
1968.

Fire gange om året tog Preben Vesterga-
ard Møller - med Bentes mor, Gunhild, 
bagpå - turen fra hjemmet i Kastrup til 
True for at besøge forældrene. Via Sto-
rebælts- eller Hundested-Grenå-færger-
ne. I regn og slud. Om så snevejr. Gun-
hild har fortalt, at hun endda har måt-
tet gå tågegang foran maskinen i nylon-
strømper og snøresko på nogle af de bar-
ske ture.

Da Bente blev født i 1957 gav det anled-
ning til at få sig en Opel Olympia ’52 til 
familiebesøgene i Jylland. Men Preben 
Møller fortsatte med at køre Nimbus til 
langt op i 1960’erne, selvom biler som 
Morris og senere NSU Prinz vandt kraf-
tigt ind på Nimbussens terræn. Og han 
kørte altid med sidevogn. I kælderen un-
der huset blev der svejset, malet, repare-
ret skærme og skruet og rodet. På sam-
me måde blev der også småjusteret entu-
siastisk den 11. januar 2009 hjemme hos 
Bente og Kurt. I en garage i Dragør.

Humlebiens brøl
Oppe og ude af kælderens mørke tog fa-
milie og venner fat på at få startet ’dy-
rene’. Der var tvivl om, det kunne lyk-
kedes. Det var januar. Den første søndag 
efter fundet. Der gik en fem-seks timer 
med at skifte tændrør, rense benzinslan-
ge, gennempuste karburator og sikre at 

Møllers Nimbusser
-genopdagelsen af et dusin danske motorcykel-klassikere

tekst og fotos af
 Jens Guldborg

1950’eren , Prebens maskine og politimaskinen, set fra venstre mod højre.
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ledningsnettet var intakt på 52’er po-
liticyklen - en tidligere tjenestecykel i 
Odense, København og Helsingør.

De fyldte ny benzin på den overrasken-
de halvfulde tank. Frisk olie. Fedt. Ef-
termiddagssolen kæmpede lidt med sky-
dækket. Der var knap interesse for at 
slubre kaffe.

Vi tænkte alle: »Gad vide, om den kan 
starte. Så trådte Kurt på kickstarteren. 
Én gang. Host og host. Og lige så over-
raskede blev de, som jeg, da den starte-
de. Der kom en røgsky uden lige. Og da 
den først gik blev vi jo alle sammen helt 
skudte. Det var da super fantastisk,« 
fortæller Bente Munk Møller om dagen, 
hvor humlebiens brøl atter kunne høres 
efter over 40 år i stilhed.

I løbet af den næste måned fik sjakket 
startet Prebens Møllers daglige brugs-
cykel fra 1952 og en ligeledes klassisk 

50’er. Gearkasser blev poleret, der blev-
justeret, gummistropper, sæder og dæk 
blev udskiftet og et lille nyt Nimbus-
værksted så dagens lys på en villavej i 
Dragør.

Bente, Kurt, sønnen Jens og vennen Jes-
per Jensen tog derfor alle kørekort i for-
året og begyndte samtidigt at danne sig 
et overblik over delene. Den ene 51’er 
blev restaureret fra bunden til den stod 
smuk og skinnende i sin sortblanke fi-
nish. Og den anden fra samme år er nu 
henover denne sommer blevet sandblæst 
og klargjort til at blive en sølvfarvet, 
velsmurt brumbasse.

»Min far har nok syntes det var lidt ure-
alistisk, men helt ok, når nu vi har taget 
hul på bylden. Han har nok ikke fore-
stillet sig, hvor meget han havde, så ef-
terhånden har også han fået en del aha-
oplevelser. Historierne fra dengang er 
langsomt på vej frem. Og en vis gen-

Øverst: True i sommeren 1954. Billedet er fra 
én af de mange Nimbusture hjem til forældre-
ne i Jylland, hvor maskinens brummen havde 
en naturlig tiltrækning på byens børn. Preben 
Vestergaard Møller bærer postuniformen fra 
’Holmens Benklæder’, han kørte i indtil han 
købte en skindjakke i 1962.

Til venstre herfor: Politimaskinen (tv) og Pre-
ben Møllers maskine som de blev fundet en 
mandag formiddag i januar 2009

Herunder: Et blik ind i skuret som er i for-
længelse af garagen, januar 2009. På billedet 
ses en militærmaskine samt stel og skærme til 
seks andre, heriblandt den grønne 1938’er. 
Det gule »292« er lotnummeret fra auktionen 
hos Sjællandske Tøjhus.
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synsglæde kan da spores i hans 82-årige 
øjne,« siger Bente Munk Møller og ser 
tilbage på, hvordan hun mindes faderen 
på sin ’farlige’, men dragende Nimbus.

De sidste år
»Fra jeg var 7-8 år kan jeg huske, at 
den altid stod i forhaven om sommeren 
og sammen med Olympia’en i garagen 
om vinteren. Når min far kom hjem hver 
dag, lavede han altid den samme bue ind 
ad havelågen med sidevognen. Jeg kend-
te overhovedet ingen andre, der havde 
motorcykel. Jeg husker ’de der, der klap-
rede’ og syntes den der varme motor 
var super farlig. Da det også bare var 
sådan, at det var ’fars maskine’ betød 
det en vis aura omkring den,« fortæller 
Bente Munk Møller, der ydermere klart 
husker faderens store scooterstøvler og 
’imponerende store’ skindjakke, som 
han først købte i 1962 for 370 kr.

Samme år begyndte Nimbussen at strej-
ke og i sommeren 1962 købte Preben 
Vestergaard Møller - for 577,50 kr. - den 
såkaldte politicykel på en overskudsauk-
tion. Hans egen blev i foråret 1963 total-
renoveret, mens han brugte den nyind-
købte som reserve. Og det er usandsyn-
ligt, at han nogensinde igen kørte regel-
mæssigt på andre end den oprindelige 
fra 1952.

I en mulig kombination af krejlergen og 
respekt for Nimbussjælen begyndte han 
i midten af 1960’erne at opkøbe flere 
Nimbusmotorcykler. Især fra kolleger og 
venner. Det blev en slags hjælp i nøden 
at overtage de på tidspunktet nærmest 
usælgelige maskiner for beskedne beløb  
- typisk 2-300 kr. Han gemte dem i kæl-
deren og viktualierummet - kun vaske-
kælderen havde fruen holdt hellig - og 
brugte dem som reservedele til sin egen 
maskine. Måske gemte han på en drøm 
om en dag at restaurere dem, causerer 
Bente Munk Møller.

Han overtog blandt andet den grønne 
38’er, som tilfældigvis viste sig at væ-
re den selvsamme cykel, han havde kørt 
skolekørsel på i Hobro 20 år tidligere. 
En Nimbus efterladt død i en rendesten 
på Østerbro fik han tilbudt, hvis han selv 
hentede den. Snarrådige Preben Møller 
dukkede op med et batteri og et par kab-
ler under armen og kørte bort til klap-
salver fra en flok fabriksarbejdere, som 
holdt frokostpause på vejens modsatte 
side. 

Senere købte han tilmed fem godt slidte 
militærcykler på auktion for 350 kr. som 
han til omgivelsernes hån måtte trans-
portere hjem enkeltvis i sidevognen. Og 
mor blev tosset, fortæller Bente Munk 
Møller. Men min far var stolt over sin 
nøjsomhed og håbede på at kunne sælge 
dem, siger hun. 

Foruden de mange NSU’ere, småbi-
ler og andet, som Preben Vestergaard 
Møller fik købt og solgt i de år, var han 
fortsat ansat i postvæsenet og begynd-
te at køre taxa ved siden af. Efter købet 
i 1966 af sin første af flere Prinz-biler 
tog han dog en stille beslutning: Lang-
somt blev alt pakket bort. Sidevognskas-
serne blev hugget op og kørt på Kastrup 
Havns opfyld. En æra fandt sin afslut-
ning.

I 1968 havde  han afregistreret alle Nim-
busser. Siden har familien kun kendt 
dem som ’Nimbusserne i kælderen’. 
Dog en sjælden gang imellem kunne de 

anes gennem bunker af jern, grej og re-
servedele og en mands orden i rodet i en 
kælder på Amager.

Nyt liv i fladjernet
»De var for gode til at smide væk. Kva-
liteten var for god. Så ’kunne de da også 
bare gemmes til bedre tider’. Nu havde 
han jo også ’rakket’ på motorcykel to år-
tier, som han selv sagde det,« fortæller 
Bente Munk Møller, som da også havde 
drillet sin far lidt med at kalde ham en 
’pensioneret vild engel’, datidens rock-
ere.
Da de sidste motorcykler blev stillet ind 
i garagen i 1968 var hun 10 år gammel. 
I dag glædes hun blot over at se sin fars 
motorcykler ude at køre. Drømmen er 
selvfølgelig at få endnu flere af dem re-
staureret, selvom familien har måttet 
sande, at det er en meget stor opgave. 
Gåpåmodet kræver dog ingen kickstart. 

Ved siden af har familien stille og ro-
ligt stiftet bekendtskab med det levende 
Nimbusmiljø- og fællesskab og har alle-
rede deltaget i deres første fladjernstræf 
med de sjælfulde maskiner i Græsted.
»Der er noget dejligt positivt ved, at vi 
ikke bare har omsat varerne. Det er rig-
tig sjovt, at det er blevet i familien, og 
at det min far måske i virkeligheden al-
tid har drømt om er blevet en realitet,« 
siger Bente Munk Møller, der gerne vil 
bevare de to oprindelige maskiner fra 
1952 så originale, som faderen så dem. 
Ikke noget med stafferinger og større 
indgreb, som hun siger det.

Familien har nu renoveret flere af moto-
rerne og ser frem til at få genskabt bå-
de en militærcykel og en 38’er. Senest 
har entusiasmen ført til overtagelsen af 
Nimbusforhandler Vagn Gjerlangs reser-

Preben Vestergaard Møller er i dag 82 år 
og nyder livet på plejehjemmet. Her ses 
han med »det sidste brædt« fra den oprin-
delige sidevognskasse, som blev ophugget 
omkring 1968.

Familien til træf i Græsted denne sommer. Fra venstre 1950’eren, politimaskinen og Preben 
Møllers maskine, som foruden låget til kassen og den ikke-gule historiske nummerplade, 
fremstår som dengang.
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vedelslager og oprettelsen af en hjem-
meside om fundet af Møllers Nimbusser. 
Men først og fremmest glæder det dat-
teren at se et stykke af sin fars og dansk 
motorcykelhistorie rulle ud på vejen og 
trille af sted i en charmerende, lystig 
brummen.

»Det er fedt. Og jeg fik da også et rent 
deja-vu, da vi først havde fået genskabt 
min fars sorte sidevognskasse med histo-
riske nummerplader og navneskilt bag 
på. Som jeg altid har været lidt stolt af. 
En hel unik motorcykel. Jeg kørte bag 
min mand, der kørte motorcyklen. Og 
skikkelsen var præcis, som jeg husker 
min far. Det var stærkt, da jeg var ti år 
gammel. Og det var stærkt igen.«

Motorcyklerne:
Prebens ’52: Stel 11062. Købt fra ny. Hovedrepareret 1963. Genstartet januar 2009. 
Restaureret med nybygget varekasse. Eneste med sidevogn. Historisk nummerplade 
K40252, desværre ikke gul.
Politiets ’52: Stel 11120. Kørt som tjenestemotorcykel i Odense Amt, København 
og Helsingør. Afmeldt februar 1961. Købt af Preben i 1962. Tjener som reservecy-
kel foråret 1963. Hist. nummerplade M19229.
50’eren: Stel 9599. Sidste af de tre, der blev fundet samlet.
51’eren fra Holbæk: Stel 10056. Eneste sologearede af alle. Sandblæst, kommende 
sølvpil.
51’eren: Stel 9757. Opr. ejet af pelsdyravler Børge J. Ravn i Haldrup og med rød 
militærmødebefaling fra 1958 ved Ans Kirke i tilfælde af krig. Fuldt restaureret i 
sort 2009. 
38’eren: Stel 4335. Grøn, delvis intakt. Opr. køreskolecykel i Hobro.
35’eren: Stel 1591. Motor hullet af vildfarende stempel.
Militærcyklerne: Fem styk, årgange 1949-55.
Fem Nimbus-sidevognsstel uden kasser.
Og et forhjul for meget…

Til venstre:
Preben Møl-
lers datter Bente 
Munk Møller på 
’52er politimaski-
nen.

Til højre:
11. januar 2009. 
Prebens svigersøn 
Kurt prøver poli-
timaskinen som 
det netop er lyk-
kedes at starte.

Herunder:
Den tætstemplede 
registreringsattest 
på Prebens første 
maskine fra 1952.

Se også www. mollersnimbusser.dk
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