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Nimbusmuséet i Horsens
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Svenska Nimbus-tidningen nummer 3½!
Det här är ett litet extranummer som påminner
om några evenemang under sommaren och
kommer med några nyheter. Men först ett par
bilder från träffar i Skåne under försommaren.

är skånsk äggakaka med stekt fläsk på friluftsmuseet Kulturens Östarp - vi tog nog om allihopa!. Det var många deltagare och cyklarna
var från 1920-talet och framåt. Kaffe, goda
samtal och prisutdelning avslutade en trevlig
dag!

Den 20 maj körde Österlenavdelningen av MCV
till Råbelövsbanan utanför Kristianstad. På banan kördes internationella motorcykeltävlingar
åren 1952-1961 och sportvagnstävlingar 19551957. Bland deltagare fanns de stora världsstjärnorna: Juan Manuel Fangio, Stirling Moss
och Joakim Bonnier på bilsidan samt Geoff
Duke, Reg Armstrong, Mike Hailwood och John
Surtees på tvåhjulingar. Rickard Bruzelius,
som kom med en bok om tävlingarna förra
året, berättade och guidade oss. Vår varvtid
runt banan var inte konkurrenskraftig men det
blev en fin tur.

Tre Nimbussar förgyllde Skånerallyt 2012

Tre av ekipagen från Råbelöfsturen, Husqvarna, Ural och Royal Enfield, summa fem cylindrar!
En vecka senare inbjöd MCHK-Syd till Skånerallyt, ett traditionellt arrangemang med start
och mål på ett gårdsmuseum vid Södra Sandby utanför Lund. Den kulinariska höjdpunkten

Svenska Nimbus-tidningen är ett oregelbundet
utkommande organ för ömsesidig glädje.
© Lasse Wallin och artikelförfattarna. För
eftertryck utan angivande av källan avrådes.
Kontakt: lasse.wallin@kulturlandskap.se
046-23 31 16 dagtid, 046-577 48 hem.
Teckningar av Christian Wallin.
Också en mc, Trekking, en modern variant på
temat Morgan Threewheeler. MotoGuzzi-motor
i fronten! Mycket porträttlik, men med gaspedal istället för spak i rattcentrum.

Omslagsbilden visar två ekipage från den
danska sidan av Sundet vid Öresund Rundt
2008.
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Fladjerns Nyt

Öresund Rundt 2012 - en
påminnelse

Fladjerns Nyt är en ny tidning som riktar sig till
oss som gärna kör Nimbus. Första numret kom
i maj och skickades till deltagarna i Fladjernstræffet tidigare i våras. Det är Ole K Sommer
och Arndt Mørck som är redaktörer.

Helgen den 21-22 juli går träffen Öresund
Rundt av stapeln i nordvästra Skåne. Namnet
på träffen kommer sig av att den vartannat år
ordnas av Nødebo Nimbus klub på norra Själland och vartannat år av det informella sällskapet av Nimbusentusiaster i Skåne med Lasse
Persson i Harlösa som ursprunglig initiativtagare och motor. En liten träffhistorik fanns i förra
numret av Svenska Nimbus-tidningen och
mera finns på Lasses hemsida.

Tidningen sprids på samma sätt som Svenska
Nimbus-tidningen, det vill säga som pdfdokument via e-post. Det är meningen att
tidningen skall komma fyra gånger om året.
Det första numret är i A5-format och innehåller
en presentation av tidningen och ett reportage
om Arndts Nimbus. Vidare en inbjudan till Skagen Sol Rally, som är en orienteringstävling på
vägen till årsträffen i augusti, samt tid och
plats för nästa års Fladjernstræff. Träffen går
av stapeln den 19-21 april 2013 på samma
plats som tidigare, i en scoutstuga utanför
Sorö på Själland.

I år är det Nimbusisterna i Helsingborgstrakten som är huvudorganisatörer: Tord, LarsOlof och Jan-Olof med familjer. De kan utlova
en bra träff med fina turer i omväxlande landskap upp mot Hallandsås och utmed kusten
mot Kullaberg.
Sista anmälningsdag är den 12 juli och anmälan görs till:
Tord Nilsson e-post tord.nilsson100@telia.com
eller telefon 042-20 49 96.

Det är roligt att det kommer ytterligare en
Nimbustidning, vi kompletterar varandra snarare än konkurrerar!
Prenumererar gör man med ett mail till fladjernsnyt@nimbusabc.dk eller via hemsidan
www.nimbusabc.dk. Prenumerationspriset är
detsamma som för Svenska Nimbus-tidningen!

För er i Danmark görs anmälan som vanligt till
Peter Ahrendt: ahrendt@c.dk
eller telefon 4717 8731, mobil 2190 7261
Om man kommer med färjan från Danmark så
möter vi i Helsingborg klockan 10. Sedan kör
vi direkt till Toftagatan 22 i Ödåkra och lastar
av packningen och sedan ut på tur! Deltagare
från Sverige kör direkt till Ödåkra klockan 10
så slipper ni Helsingborgstrafiken! Kostnaden
för träffen SKR 250 betalas på plats i
Ödåkra. All mat under lördag och söndag ingår i priset. Öl, vin och vatten kan köpas till
självkostnadspris på plats. Vi tältar i Ödåkra
och motorcyklarna kan stå säkert.

Tidningen kommer alltså vara ett trevligt, och
billigt, sätt att hålla sig underrättad om träffar,
marknader och andra händelser i den danska
Nimbusvärlden.
PRENUMERERA! GÖR DET!

Vi gör en gemensam tur på lördagen på ungefär 100 km och en kortare tur på ungefär 75
km på söndagen. Vägvisning från Ödåkra till
färjan i Helsingborg på söndag med ankomst
ungefär klockan 15.00
Karta med träffplatsen i Ödåkra finns på tidningens baksida!
HOPPAS ATT VI SES DEN 21-22!
Från Fladjernstræffet 2012.
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Med Nimbus på rikstvåan till årsträffen i Skagen 2012!
Den rikstäckande danska Nimbusklubben DNT,
Danmarks Nimbus Touring, avhåller i år sin 39.
årsträff. Träffarna anordnas tillsammans med
en lokal Nimbusklubb där den lokala klubben
står för den största arbetsinsatsen och DNT
bidrar ekonomiskt. I år är det åter Skagens
Nimbusklubb som arrangerar.

uppstå! Verktyg, lite reservdelar och händiga
personer finns med. Men naturligtvis skall var
och en fundera på vad som kan behövas på resan själv också! Vi kommer övernatta på en
campingplats ungefär en mil söder om Kungsbacka för att ha en kort bit in till Göteborg och
färjan till Frederikshavn på fredagsmorgonen.

En årsträff är en upplevelse, ett par hundra
Nimbussar, varav oftast en handfull Kakkelovnsrør, på ett ställe och ännu flera glada Nimbusentusiaster. Att gå omkring och botanisera
bland alla motorcyklarna och prata med människor är roligt, intressant och spännande. Den
gemensamma turen är också en upplevelse.
Glada vinkande åskådare längs vägkanten och
då och då kan man se den långa karavanen av
motorcyklar framför sig på raksträckorna. Det
är lätt att få känslan när man kommer fram att
de sista inte startat än!

Återresan sker på söndagen, men då räknar vi
inte med att göra någon övernattning!
Så, kom med oss till Skagen den 2-5 augusti!
Du kan vara med hela vägen eller ansluta var
som helst utmed sträckan! För detaljer se
tidningens sista sida!

Från årsträffen 2009. Det är säkert redan 150
ekipage som kommit till rasten vid Fredensborgs slott, men fortfarande rullar flera in...
Även för oss i Skåne som har nära till Danmark
är det en bra bit till Skagen. För att bli några
flera svenskar än vanligt på årsträffarna föddes
tanken att vi skulle köra till Skagen utmed
Västkusten och eftersom motorvägskörning
med Nimbus är ett begränsat nöje skall vi
istället ta gamla rikstvåan, det vill säga före
detta E6 som ringlar sig fram än öster, än väster om dagens motorväg mot Göteborg.
Anmälan till årsträffen gör man på DNTs hemsida senast den 8 juli. Senast samma dag vill
vi ha besked från dig som vill åka med på vår
tur eller ansluta på vägen.

Rikstvåan slingrar sig fram omkring motorvägen E6/E20. På några platser får vi kanske improvisera lite för att komma rätt.
Kartan är ”lånad” från K-Märkt på väg av Staffan Bengtsson och Göran Willis.

Resan kommer gå i behaglig takt, det är både
solocyklar och sidovagnsmaskiner med och vi
tar flera pauser. Givetvis kommer vi hjälpas åt
om några tekniska, eller andra, problem skulle
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Paradekørsel på Frederiksberg

I København/Frederiksberg afholdes kulturdagene, ”Golden Days”, i år på
Frederiksberg og med temaet firmaer på Frederiksberg i halvtresserne.
I den forbindelse er Nødebo Nimbus Klub blevet spurgt om at stille op til dagen
Den 15. september 2012.
Dagen forventes at forløbe således, at vi møder med vore Nimbusser ved det gamle
fabriksområde på Peter Bangsvej, hvor vi så stiller op til en paradekørsel. Der køres til
Frederiksberg Runddel hvor vi igen stiller op for at fortælle om vores Nimbusser og
fabrikationen.
Grunden til dette opråb er, at vi i Nødebo Nimbus Klub ikke er mange medlemmer og
en sådan paradekørsel skal da gerne se ud af noget, så jo flere vi bliver jo sjovere er
det. Alle er velkommen.
Undervejs vil vi blive forplejet ligesom de der kommer langvejs fra vil få kompensation
til benzin.
Vi mødes kl. 12.00 på Peter Bangsvej og det hele forventes at slutte kl. 16.00.
Hvis du har lyst til at være med i dette enestående arrangement, må du meget gerne ringe til mig og
melde din deltagelse på telefon 4717 8731 eller mobil 2190 7261, mail kan også bruges: ahrendt@c.dk.
På Nødebo Nimbus Klubs vegne: Peter Ahrendt fm.

Nimbusmuséet i Horsens, ett alltför kort besök
Min hastighetsmätare hade börjat uppföra sig
som en metronom, den pendlade mellan 0 och
140 oberoende av vilken hastighet jag höll.
Carsten Nielsen på Aarhus Nimbus har specialiserat sig på renovering av hastighetsmätare så
jag överlät jobbet till honom. När mätaren var
klar körde jag över till Jylland för att hämta
den. Förutom Carsten och Sten på verkstaden
skulle jag även träffa Knud Jørgensen, som
hjälpt mig mycket med tidningen.

Varför inte göra en teknikhistorisk resa från
Skåne via veteranmuséet i Egeskov på Fyn, vidare till Nimbusmuséet i Horsens och på tillbakavägen besöka exempelvis Danmarks järnvägsmuseum i Odense. Två övernattningar och
på Nimbus förståss… Det finns mycket annat
man kan titta på också, Jelling, Trelleborg vid
Slagelse med mera. Det blir en del mil att köra
men om man är några stycken, undviker motorvägarna och beställer bra väder vore det
fint. Intresserad?

Som sista punkt på dagen innan hemfärden
tog Knud med mig till DNTs Nimbusmuseum i
Horsens. Muséet ligger i ett separat hus inom
Industrimuséet. Byggnaden är en pärla i sig.
Det är en regelverksbyggnad som var vanlig
som liten verkstadsbyggnad i Danmark under
1900-talets första del, lätt att sätta upp, flytta
och riva. Nu är detta den sista som finns kvar i
Danmark.

Hastighetsmätaren fungerar nu bra med nytt
innanmäte och visartavla. Kostnaden för renoveringen var mycket rimlig. Tack Carsten för
det, och tack Hanne och Knud för en fin dag!

I muséet finns en basutställning om Nimbus,
flera motorcyklar och mängder av delar,
verktyg, ritningar, foton och reklammaterial.
Dessutom bygger man en specialutställning om
året, i år om Nimbus som laståsna med sidovagn. Allt detta görs med frivilliga insatser!
Under Knuds kunniga ledning fick jag en snabb
tur genom utställningen. Det var så intressant
att jag glömde att fotografera, så bilden är
från DNTs hemsida!
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Kalender 2012
Fyra punkter i kalendariet eftersom vi bara tar med ”rena” Nimbus-arrangemang. Men i Danmark finns
många små träffar. Kolla DNTs och lokalklubbarnas hemsidor!
21-22 juli

Öresund Rundt, sommarträff med Nødebo Nimbus i Nordvästskåne. Anmälan senast
12 juli till Tord Nilsson tord.nilsson100@telia.com 042-20 49 96 eller i Danmark till
Peter Ahrendt ahrendt@c.dk. Om man kommer med färjan så möter vi i Helsingborg
klockan 10. Sedan kör vi direkt till Toftagatan 22 i Ödåkra och lastar av packningen
och sedan ut på tur! Deltagare från Sverige kör direkt till Ödåkra klockan 10 så slipper ni Helsingborgstrafiken! Kostnad SKR 250 betalas på plats i Ödåkra. All mat
under lördag och söndag ingår i priset. Öl, vin och vatten kan köpas till självkostnadspris på plats. Vi tältar i Ödåkra!

Karta över Ödåkra. Kör in N P
Mathiassons gata längs järnvägen och därefter fram till
Toftagatan 22!
3-5 augusti

DNT och Skagen Nimbus Club årsträff Skagen. Träffplatsen är öppen hela vecka 31!
Se även sidan 4! Anmälan och betalning för träffen på hemsidan:
http://www.nimbus.dk/

2-5 augusti

Kör Nimbus med oss till Skagen enligt beskrivningen på sidan 4! Observera att du
själv svarar för anmälan och betalning för träffen enligt ovan samt att du
själv bokar och betalar färjebiljetter på Stena Line!!! Vi kör från Skåne på
torsdag morgon och övernattar på Silverlyckans camping ungefär en mil söder om
Kungsbacka http://www.silverlyckan.eu/information.html . Ingen förhandsbokning
behövs om man tältar!
Boka plats för dig och din motorcykel på färjan Göteborg-Frederikshavn klockan
10.00 den 3 augusti och återresa den 5 augusti, också klockan 10.00. Det går
utmärkt att ansluta till oss på vägen och givetvis bra att själv köra direkt till färjan!
Det blir ingen övernattning på hemresan!
OBS att jag behöver en anmälan för att veta hur många vi blir, så vi kan
invänta på anslutningsplatser och så! Anmäl senast den 8 juli!
Lasse Wallin: 070-605 75 23, 046-577 48. lasse.wallin@kulturlandskap.se

15 september

Uppvisningskörning i Köpenhamn enligt inbjudan på sidan 5. Anmälan till Peter
Ahrendt ahrendt@c.dk

