Mogens Espersen og Poul Erik Jørgensen fotograferet med Poul Eriks røde Nimbus, der kostede sølle 200 kroner

Der er intet, der overgår en Nimbus
Den lille røde motorcykel
brummer lystigt, og Salling
Avis`udsendte, der normalt
ikke går ret meget op i motorcykler, må simpelthen
give Poul Erik Jørgensen og
Mogens Espersen ret. Der er
noget særligt over en Nimbus.
Den ser både smart og sød
ud, lyden er herlig, og selvom
den ikke er en ”jetjager”, som
nogle af de japanske modeller,
så kører den derud af stabilt
og sikkert. Endelig er designet
dansk, og det bliver man altså
sådan lidt stolt over, når man
står ved siden af den historiske ”Humlebi”.
- Jeg kan genkende dens
lyd. Du kan ikke køre forbi
mig eller mit hus på en Nimbus uden, at jeg opdager, hvilken maskine du kører på, siger
Poul Erik.
Og Mogens er enig.
- Nimbus har sin helt egen lyd.
Der udover er det en ﬂot maskine med masser af charme –
og så er den enkel at have med
at gøre, hvis du passer den ordentlig, siger han.
Der er god grund til at tage
de to mænds ord for gode varer. De er begge medlemmer
af Skive og Omegns Nimbusklub, og så har de kørt
på Nimbus i rigtig mange år.
Poul Erik, der er kasserer i
klubben, ﬁk sin første Nimbus
i 1975, mens Mogens, der er
assisterende medhjælper, ﬁk
sin første i 1967 – og ork ja –
begge maskiner kører da endnu. Det er jo en Nimbus – og
ægte kram forgår som bekendt
ikke så let.
Skive og Omegns Nimbusklub tæller fortiden 44
medlemmer og 36 kørende
Nimbus`er. Klubben startede
i 2003, fordi entusiasterne
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Medlemmerne af Skive og
omegns Nimbusklub tager på
adskillige ture hvert år

Klubånden er som motorcyklen - hyggelig, afslappet og ukompliceret

savnede et fællesskab, hvor
de kunne mødes med andre
Nimbus-entusiaster og snakke
Nimbus samt køre ture sammen. Medlemmerne kommer
fra hele Salling, Skive samt
Århus og Viborg. Den ældste er 79 år, og den yngste 39

år – og der er plads til ﬂere.
Både mænd og kvinder. - Vi
har ikke krav om, at man skal
eje en Nimbus for at deltage i
vores arrangementer og være
medlem. Eneste krav er, at
man skal være interesseret i
Nimbus, siger Mogens.

Nimbus´erne vækker opsigt – alle kender den lille Humlebi

Udover diverse arrangementer og ture holder klubben
hvert år et større foredrag for
alle motorcykel-interesserede.
I år sker det for syvende gang i
foråret, og hver gang er det en
motorcyklist, der beretter om
en tur. I år er det en kvinde,

der fortæller om sine ture i Indien, Cuba og USA. Normalt
trækker foredraget omkring
70 nysgerrige. Klubben har
også eget klubblad med nyt
fra klubben og om Nimbus
generelt, og en særdeles aktiv
hjemmeside med både vide-

olink til en ﬁlm om Nimbus
samt alt om maskinens historie. En stor del af det, der fascinerer ved Nimbus, er dens
unikke historie. Det er stadig
muligt at få alle reservedele til
en Nimbus i dag, og vi sætter
en ære i at bevare maskinerne,
som de var, siger Mogens.
Det gælder også farvevalget.
For når man ejer Danmarks 7.
mest indregistrerede motorcykel, så skal man være tro mod
dens oprindelse.
En Nimbus kører cirka 70
kilometer i timen med sidevogn, og uden den ekstra vægt
følger den uden problemer traﬁkken. Solo kører den cirka
20 til 25 kilometer på literen,
og med sidevogn lidt mindre –
nemlig 15 til 20 kilometer per
liter. I dag koster en Nimbus
fra 40.000 kroner og op, men i
70erne smed man dem på lossepladsen. Det var før, samlerne ﬁk øjnene op for dem. Eller
i hvert tilfælde alle samlerne.
Poul Erik gav nemlig kun 200
kroner for sin Nimbus, mens
Mogens kun gav 2500 kroner
for sin.
- Under krigen beslaglagde
tyskerne en del af dem og
sendte dem ud af landet, så du
kan sagtens møde en Nimbus
i Tyskland, Rusland eller Holland for eksempel, men de ﬁk
da heldigvis ikke fat i dem
alle, siger Poul Erik og ser ned
på sin røde Nimbus, før han
udbryder:
- Jeg har altid haft motorcykler, men Nimbus – det er
min nummer et. Der er intet
som en Nimbus!

