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Ja Poul, vi ved godt at du er "formanden" men det 
kan godt være farligt med for høj en "Piedestal". Nå 
spøg til side, det var en kanon-tur til Touring-Camp.
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natoren" (Claus Hansen tlf. 2445-9607) 
spørges, eller hvis denne ikke er tilgæn-
gelig, et af de andre bestyrelsesmedlem-
mer.
De der ikke har internetadgang og som 
kommer i tvivl kan kontakte et relevant 
medlem og forhøre sig, eller hos den som 
har planlagt turen. Vi vil bestræbe os på i 
fremtiden at angive hvem der har planlagt 
arrangementet, med eventuelt telefon-
nummer.
Mest nærliggende er at anvende de 
telefonnumre som står her nederst på 
denne side.
p.s.. Det skal Fa....!! meget til at jeg gør 
det men da det stod ned i stænger da-
genfør og den morgen jeg havde planlagt 
dette års "Fynstur" på ca. 400 km, ville 
jeg gerne havde haft muligheden, men 
som så ofte før kunne jeg konstatere da 
jeg kom hjem igen, efter at have kørt til 
Middelfart blot for at møde Erik Morten-
sen fra Vester Sottrup og sammen med 
ham få en kop varm kaffe og en hyggelig 
snak uden nogen form for stress, at det 
faktisk havde været en rigtig god og af 
stressende tur. Lidt vådt måske. Og som 
jeg før har sagt kan alle moderne MCér i 
dag køre i regnvejr uden det mindste bøvl 
og det meste MC tøj er også vandtæt, 
så er det kun det med det "Kineserkrom" 
tilbage, men det findes der vel også en 
løsning på.
Hilsen Knud Oluf Petersen

Redaktørens firkant: 
Som der står i lederen har vi det sidste 
bestyrelsesmøde drøftet en holdning til det 
med at aflyse et arrangement med dags 
varsel, eller at man ikke deltager selv om 
man eventuelt har givet udtryk for at man 
kom.
 Konklusionen blev at i disse moderne 
informationstider kan man godt forsvare at 
aflyse med få timers varsel, hvis der med 
overvejende sansynlighed vil regne kraftigt 
der hvor arrangementet afholdes eller på 
turen dertil. Der skal selvfølgelig så hurtigt 
som muligt adviseres på vor hjemmeside 
og eventuelt sendes en mail til så mange 
som muligt. Så vidt muligt kan "Turkordi-
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Leder.
Poul.
Når denne leder læses, er vi startet 
på kalenderens sidste sommermåned. 
Flere har vel stadig sommerferie fordi 
mange arbejdsgivere efter opfordring 
har flyttet på tidspunktet til længere 
ind i august hvor vejret erfaringsmæs-
sigt er bedre. Vi må se om det holder 
stik.
I hvert fald er der altid godt vejr til 
pølser i Åbæk. Det er vigtigt, da der til 
arrangementet kommer mange.
Ellers hørte jeg fra fjernsynet netop 
under skrivning af denne leder, at 
Karoline Cafeteria i Middelfart har 20 
års jubilæum som officielt samlings-
sted for motorcykler i månedens sidste 
weekend. Der var mødt 2000 MC-er. 
Det var da fantastisk, og så på det lille 
sted. En interviewet motorcyklist lagde 
meget vægt på den ultimative frihed 
man har som MC-ist og at den er et 
vigtigt argument. Gad vidst om der var 
plads og frihed til at få en kop kaffe.
Knud Olufs Fyns-tur d. 20/5 gik bog-
stavelig talt i vasken. Vejret var strå-
lende (med vand). Anstændigvis kørte 
Knud Oluf op til fru Karoline i Middel-
fart hvor det hele skulle starte. Måske 
ville der komme en vandhund. Det 
kom der og det var Erik Mortensen fra 
Vester Sottrup. I følge Erik var det fak-
tisk meget hyggeligt at sidde  i baren 
og bare snakke når regnen pisker ned 
uden for og man har tid nok.
Alt i alt er det jo ikke meningen på 
denne måde. Knud Oluf og Lars hav-
de jo brugt en hel dag på at planlægge 
og gennemkøre turen. Knud Oluf ind-
kaldte til et nyt forsøg d. 24/6. Indkal-
delse foregik på  "www.smcc.dk" og 
pr. mail til alle, der er tilsluttet denne 

mulighed. Der kom 13 personer. Vejret 
var igen strålende (med sol).
På grund af andre arrangementer var 
det ikke muligt at vente med denne al-
ternative tur til efter det nye Kubikken 
i august hvor et tidspunkt kunne an-
nonceres.
Altså: Hvis du har e-mail mulighed og 
ikke er registreret med denne i klub-
ben så få det gjort. På hjemmesiden 
vil der også altid være angivet hvad 
der er under vejs.
Poul. 

Mail fra Erik: (Albion klubben på 
Fyn. Alle Kører engelsk).
Da jeg ved at nogle Albion´er påtæn-
ker at besøge Lucas Rally i Norge, 
eller rejse til Norge i anden anledning, 
vil jeg lige gøre opmærksom på, at der 
er kommet en ny og meget billigere 
færgerute til og fra Norge. Den sejler 
Hanstholm - Kristianssand. Overfarts-
tid = 2 timer. 
Mange flere oplysninger på:           
"www.masterferries.com "
Jeg har lige haft besøg af et par nord-
mænd, som benyttede denne færgeru-
te. De havde betalt under 300 nkr. for 
en enkelbillet. Hos Colorline kostede 
det 1300 kr. - samme dag. 
Venlig hilsen Erik Schjerning
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Annie fra Søn-
derhav intervie-
wet i anledning 
af 40 års jubi-
læet.
Annie bor i Søn-
derhav sammen 
med sin mand 
Mogens og 
sønnen Morten. 

Mogens handler med staldinventar og 
Morten går på gymnasiet. Mogens har 
altid haft motorcykel og er medlem af 
vor klub.
Annie har dette år haft kiosken som 
arbejdsplads i 40 år. Der blev afholdt 
jubilæum, som klubbens bestyrelse 
ikke har været opmærksom på. Det 
er lidt af en skandale idet klubbens 
medlemmer forår, sommer og efterår 
besøger stedet og i særlig grad tirs-
dage og søndage. Specielt i de sidste 
10 år har der været run på og på visse 
dage har der været 700 MC-ere af alle 
slags på stedet. Så at ”Annies Kiosk” 
er et besøg værd for folk er en uafvi-
selig kendsgerning. Der har været 
mange interviewes til blade og 
der har været TV på. Jubilæet var 
så overvældende med så mange 
besøgende med gaver, at der 
var kø for at komme til at hilse på 
jubilaren.
Annie er født på Nørrebro i Kø-
benhavn af en sjællandsk far og 
en sønderjysk mor (født i Bov). 
De tjente til dagen og vejen ved at 
drive ismejeri. De havde en god 
forretning og da ”bedste” blev gam-
mel købte familien et hus til hende i 
Smedeby.
Da dette hus blev ledigt, mente 
Annies far, at de godt kunne fl ytte 
til Sønderjylland. Det skete i 1961, da 

Annie var 11 år. Forældrene købte et 
vaskeri i Tinglev og der har altid været 
arbejde nok til lille Annie. Det der med 
skole interesserede hende mindre. 
Hvor om alting er, så er det klart, at 
det med at være iværksætter og drive 
selvstændig virksomhed er kommet 
ind med modermælken.
Selve kiosken er startet i 1936 af 
Reinhardt Petersen. Undertegnede 
(altså mig, der interviewer) har så at 
sige kendt stedets eksistens siden den 
tidligste barndom og senere som 16 
årig knallerist yderligere blevet op-
mærksom på Reinhardt. Mine venner 
sagde, at der foregik en hel masse for 
unge mennesker ”nede hos Reinhardt” 
i Sønderhav. Det udviklede sig og blev 
det ungdomsliv jeg selv betegner som 
indgangen til voksenlivet hvor tingene 
foregik mellem Rinkenæs og Padborg 
med tøserne bag på mukkebikken. I 
mellemtiden var Annie blevet ansat 
hos Reinhardt og vi kunne så hilse på 
når vi mødtes til pigtrådsbal på ”Saft-
huset”, dvs. den gamle vandmølle i 

Annie som de fl este af os kender hende.
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Kruså. Mit kendskab til vor kasserer 
Teddy indledtes også den gang. Det 
var gode tider hvor Annie så også var 
med.
Reinhardt var fra Hønsnap og fi k 
arbejde i 30-erne med at anlægge 
Fjordvejen. Anlægget var et beskæf-
tigelsesprojekt for at modvirke tidens 
økonomiske depression på samme 
måde som bygningen af ”Minutvejen” 
mellem Felsted og hovedvej A 10 samt 
Rømødæmningen var. Reinhardt for-
talte, at arbejdet var hårdt og når nogle 
måtte melde pas af anstrengelse, stod 
folk i kø for at overtage arbejdet.
Da vejen var færdig etablerede 
Reinhardt is kiosk ved fjordsejladsens 
anløbsbro (henne i svinget hvor der 
nu er toiletter). Is vinteren 1941-42 rev 
anløbsbroen væk og Reinhardt etable-
rede is kiosk hvor den står endnu.
I 1966 da Annie var blevet 15 år mente 
Annies mor, at det ville være passende 
med et arbejde. Reinhardt holdt lukket 
om vinteren og det var kendt, at han 
fi k sin middagsmad på spritbåden 
fra Kollund. De tog med og talte med 
Reinhardt. Det var OK med at blive 

ansat. Almindelig 
vis åbnedes 1. 
april, men i den nye 
situation åbnedes 1. 
marts.

Alt har ikke været 
lige nemt: På et eller 
andet tidspunkt blev 
Annie og Reinhardt 
sure på hinanden 
og Annie fi k arbejde 
på Sissecks Isbar 
i Sønderborg. Det 
gik fi nt. Annie blev 

på et tidspunkt syg og Sisseck 
lovede at holde pladsen åben. 

Da hun meldte sin tilbagekomst var 
pladsen dog optaget af en dame, de 
havde fastansat og turen gik tilbage og 
bede til Reinhardt, der straks tog Annie 
tilbage.
På et tidspunkt meldte Reinhardt ud, 
at det var for dyrt med to personer og 
åbent om vinteren (som havde været 
et stykke tid). Men så foreslog han, at 
Annie kunne få 10 % af omsætningen 
som løn. Der var lige som en sikker-
hed i, at hvis omsætningen var for lille 
var der heller ikke så meget at skulle 
af med i løn. Skæbnen ville til glæde 
for begge, at Annie tjente dobbelt så 
meget som før. Der var ingen ende på 
hvad Annie alt kunne købe. Da bunden 
af kistebunden nådes var det blevet 
selvangivelses tid med en ordentlig ef-
terskat, som der slet ikke var penge til. 
Der måtte lånes. Annie har aldrig glemt 
det og det er heller ikke sket igen.
I 1976 deltes de fi fty / fi fty om forretnin-
gen. Annie tog på regnskabskursus og 
blev bekendt med det at drive forret-
ning. I 1986 døde Reinhardt og Annie 
overtog forretningen 100 %.

Normalt syn ved Annie´s Kiosk hver tirsdag i sommerhalvåret.
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Naturfredningsfolk har villet fjerne 
kiosken og de har arbejdet hårdt. I 
forbindelse med fredning af området 
med skrænter kom det frem, at man 
ønskede kiosken væk. Da det gik op 
for Annie, hvad den reelle hensigt var, 
afbrød hun mødet og nægtede at fort-
sætte uden at have en advokat med.
Fredningsmanden havde haft sagen 
hele vejen op i folkestyret på Christi-
ansborg. Folkestyret ville ikke være 
med til at nedlægge kiosken. Hurra 
for at vi ikke har rent embedsmands-
vælde. Men de folkevalgte er vel 
også folkets repræsentanter og kan 
bestemme.
Annie fortsætter på de betingelser 
med amtet, der gjaldt for Reinhard 
og som vil gælde for Annies mand 
hvis han lever længere. Hvis en 
anden overtager, vil det blive noget 
dyrere.
I dag: Annie er glad for sin tilværelse 
og har i øvrigt sin søster ansat. Mo-
gens har et par døtre fra gamle dage 
som Annie kommer vældig godt ud af 
det med. De har også været ansat i 
kiosken.
Af hobbys er der sejlads med motor-
båd. Den ligger til daglig i Gråsten og 
anvendes i ferierne. Der er tur til de 
fl este danske øer og Morten vil gerne 
med. Normalt går der 10 dage om året 
med sejlerferie.
Ellers har de MG sportsvogn, som der 
køres en del i.
Hvad angår Mogenses MC-liv så har 
der været lidt turbulens på det sidste. 
Der har været købt og solgt. Men An-
nie mener, at han har anskaffet sig en 
Gold Wing.
Vi vil fra SMCC ønske Annie god vind 
frem over og vi vil sørge for at være 

Mølleløbet den 3 juni 2006.
 I år skulle vi - til en afveksling 
- se møller igen.
Som sævanligt mødtes vi til kaffe og 
rundstykker hos Roberts MC. i Guderup 
kl. 9 formiddag.
Undertegnede, som også var leder og 
tilrettelægger af turen i år, var den først 

mødte. Robert mente nok jeg var i god 
tid, men da jeg så gjorde ham opmærk-
som på at det var jo kl. 9 vi skulle mødes 
kom der gang i kaffebryggeriet.
Torben fra Braue kom blæsende et par 
minutter i 9 og var meget forundret over 
at der ikke var kommet andre end ham 

Viggo med sin "spritnye" Suzuki
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og mig. Han mente vi skulle starte fra 
Guderup kl. 9, men da han så fi k at
vide at vi først skulle have morgenkaffe 
og snakke et par timer måtte det halve 
af Guderup lægge øre til Torbens herligt 
karakteristiske latter.

Efterhånden kom der dog fl ere til og til 
start var der 23 MCer. og 24 personer. 
Nimbusklubben fra Als var inviteret med, 
men der kom kun én Nimbus.
Snakken gik lystigt til kl. 11 og kaffe og 
rundstykker var der også god afsætning 
på, som bliver sponseret af den 
lokale bager, TAK for det.
Kl. 11 Startede Turen og første stop 
var Havnbjerg Mølle som er ny rest 
aureret og meget fl ot. Det er en af de 
få møller i Danmark hvor hele møllen 
er stråtækket. Lidt malurt i bæge-
ret! Der var guide på til at fortælle 
møllens historik og dens virke, men 
det kneb lidt med at få folk til at høre 
efter, de havde alt muligt andet i ho-
vedet. Jeg synes, hvis ikke for andet 
så for høfl ighedens skyld, bør man 
lytte til fortælleren når denne nu gider 

ofre tid på os.
Lidt dramatik var der da også. Det sidste 
stykke vej op til møllen ca. 150 m. er der 
kun to grusbelagte spor med græsrabat i 
midten og meget stejl. Den slags veje er 
der en del MCister der
ikke er så glade for og der var da også 
en enkelt der måtte ned at bide i græsset, 
heldigvis uden at komme til skade.
Fra møllen kørte vi  så til  Hardeshøj  og 
tog med færgen over til  Ballebro,  hvor vi 
holdt middagspause på rastepladsen ved 
færgelejet, hvor der også er en kiosk.
 Mens vi var ved at fortære madpakken 
kom der en lille regnbyge; men det var, 
stort set, også det eneste regn vi fi k på 
turen.
Næste stop var Nybøl Mølle som vi nåde 
via småveje som jo er en del af formålet 
med turen.
 Der skulle også have været guide på, 
men mølleindehaverne Jette og HC. 
Lind skulle på cykeltur (trædecykel), så 
fru Jette var så venlig at skrive møllens 
historik, i store træk, ned og sendte mate-
rialet til mig, så jeg selv kunne guide lidt.
Fra Nybøl Mølle kørte vi, igen ad små-
veje, til Sandbjerg Gods hvor vi gjorde et 
kort ophold. Jeg havde skrevet lidt ned 

Mølleren fortæller levende om hvordan betjener den

Nå!! ja! en solparasol kan jo også bruges som paraply
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om godsets ejer forhold, førhen var det 
privat ejet, men den nuværende ejer er 
Århus Universitet som har fået godset 
skænket af den sidste ejer Ellen Dahl.
Sidste stop før Mommark var Vibæk 
vandmølle og her havde vi samme pro-
blem, der var ingen guide, men jeg var 
på forhånd blevet instrueret i brugen og 
funktionen af møllens bageri og hvordan 
man fi k lavet ild før tændstikkernes tid, så 
lidt kunne jeg fortælle der også.
Så nåede vi til Mommark hvor turen som 
sædvanligt slutter med grillpølser. Vi 

ankom kl.16 ca. fi k hurtigt tændt op 
under grillen, fi k lagt pølser på og i lø-
bet af ingen tid var pølserne færdige.
Der falder altid nogle fra undervejs på 
sådan en tur, men vi var dog 16 mand 
tilbage til pølsespisning.
Der var overskyet hele dagen, men 
lige som vi kom til Mommark klarede 
det op og solen skinnede
resten af dagen og aftenen med. 
Der blev ytret tilfredshed med turen, 
og mange tak for det, ingen havde, 
tilsyneladende, noget at klage over, så 
man kan vist godt sige: Vi havde en 
rigtig god MC. dag.
Claus (CH).

Fyns-tur 06:(2. Forsøg).
Denne gang var vejret mere touring 
venligt. Vi startede med 11 deltagere 
fra Carolines cafeteria, men desværre 
startede Claus´s store MC op med 
kun at gå på 1 cyl. men inden vi var 
kommet ud af Middelfart måtte han 
konstatere at nr. 2 ikke ville "springe 
an". På en benzinstation i udkanten af 
Middelfart ventede vi på Claus, men 
da han ikke kom kørte Lars tilbage for 
at se hvor han var blevet af, uden dog 
at fi nde ham. På det tidspunk havde 
Claus kontaktet "Autohjælp" og var 
vendt tilbage til Caroline´s-Kaffeteria. 
Lars prøvede fl ere gange at ringe til 
ham på mobilen, men vi hørte senere 
at den havde Claus glemt hjemme på 
køkkenbordet.
Første stop var ved Ladby vikingeskib, 
hvor vi var nede i gravhøjen og se det 
meget velbevarede skib som en høv-
ding er begravet i med alt sit udstyr og 
husdyr.
På Kerteminde strand smed vi os i 

"Ham har vi ikke været for hældig med!!!" En halv 
øl og vor "Formand" går ud som et lys foran en af 
Danmarkshistoriens største klenodier.

Mølle Claus fortæller her om møllen historie inden 
vi for lov at komme ind.
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græsset og indtog vores madpakke.
Ad små veje langs kysten på Hinds-
holm kørte vi til Snave og besøgte 
Danmarks største jættestue, undervejs 
holdt vi "IS-pause!" ved Viby-mølle.

Vendepunktet på turen var Fynsho-
ved, helt ude ved vandkanten, herfra 
kunne vi skimte endepunktet for dette 
års Fynstur, nemlig Lindøværftet, 
som vi ad typiske Fynske veje langs 
vestsiden af Hindsholm nåede til 
sidst på eftermiddagen. Efter en 
sidste kop kaffe på skrotpladsen ved 
Lindøværftet var der fri hjemkørsel, 

dog i samlet fl ok ud til motorvejen, 
så inden vi var hjemme igen var der 

nok for de fl este løbet små 400 km på 
tælleren igen. 

Som i de fl este andre tilfælde er der 
yderlig information og billeder på vor 
hjemmeside (www.smcc.dk) under 
"Klubbens billeder"
Hilsen Knud

Ladbyskibet i sin montre i gravhøjen fl ere meter 
under jorden

Så er der dømt afslapning på Kerteminde strand efter at den store madpakke er skrumpet ind til affaldspapir.

Lars står her i den ene ende af gravkammeret.
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Lidt om nummerplader.
Motor-Magasinet fra 20. februar har 
lidt om nummerplader gennem tiderne.
Der har siden motorkøretøjerne duk-
kede op været alt fra håndmalede til 
trefarvede. Selv de nuværende er på 

vej ind i historiebøgerne.

Det viser sig, at vort system stammer 
fra året 1755. Den gang skulle køretø-
jer tilhørende vognmænd, hyrekuske, 
møllere og bryggere indgå i en regi-
strering. Det 8. og nuværende system 
løber tør for bogstaver om to år.

Første motorkøretøjslov blev vedtaget 
i maj 1903. Enhver skulle før ibrugtag-
ning anmelde køretøjet til den stedlige 

politimyndighed. Der var hidsig debat 
på tinge om bl.a. skriftens størrelse. 
Man endte med den dobbelte højde 
på 6 tommer (over 15 cm) mod de 
oprindelig foreslåede 3 tommer.

For selve København By gjaldt: Bog-
stav ”K” med latinsk skrift og alminde-
lige taltegn til højre.
Uden for København By fi k man et 
bogstav hørende til vedkommende 
amt og ellers tal på samme måde.  
Københavns Amt (altså ikke selve 
byen) fi k alfabetets første bogstav ”A” 
og sådan gik det til rosinen i pølse-
enden, nemlig Ringkøbing med ”Ø”’. 
Systemet var fremsynet nok og det 
virkede helt til Centralregisterets op-
rettelse i 1966.

Bogstav og tal kunne være malet 
direkte på køretøjet. Ofte på siden og 
der var frit slag for farver bare der var 
tydelig adskillelse mellem farverne.

Fra 1903 var systemet baseret på 
et bogstav og stigende antal cifre 
efterhånden som antallet af biler steg. 

Allerede i 1932 udstedtes en bekendt-
gørelse der tillod 6 cifre efter bogsta-
vet. I København og på Frederiksberg 

T. 292. På bræt med hul til startsving (1903).

6 cifre efter kendingsbogstavet: København By og 
Københavns Amt.

Fra 1910 skulle MC-ers nummerplade foran være på 
tværs.
Nummerplade på motorcyklens forskærm. Indtil 1955. 
Det kunne være farligt.



Kubikken- 11Lidt om nummerplader.
var antallet af biler i midten af 50.-erne 
så stort at 6 cifre efter bogstavet var 
nødvendige. 1. april 1957 gik man 

over til det nuværende system med to 
bogstaver.
Det nuværende design af nummerpla-
der indførtes i april 1976. Designet er 
lavet af professor i grafi sk formgivning 
Naur Klint fra Kunstakademiet.

Mange kombinationer af bogstaver 
bruges af indlysende grunde ikke. Der 
er f.eks: CC og CD (kun diplomatbi-
ler), BH. BU, DK, DU, KZ, MU, PU, 
PY, SS, UD, UN og VC således heller 
ikke.

Specielle:
Kongehusets plader har krone og et 
eller to cifre. Det er dog kun udvortes. 
På registreringsattesten er de anført 
med bogstaver og tal som alle andre.
Gule- og papegøjeplader: I juli 1950 
kom den gule plade (registreringsaf-
giftsfri), der afl øste den runde røde 
fra 1928. I dag er det stadig forbudt at 
transportere personer bag i en gulpla-
debil. Dengang var det forbudt at køre 
om søndagen. Det var jo hviledag og 
en gulpladebil var en arbejdsbil.
I marts 1953 kom papegøjepladerne 
for varemotorcykler og i august 1957 
for biler. Der betaltes halv registre-
ringsafgift og man fi k en mellemting. 
Der måtte udføres persontransport; 
men bagsæde passagerer måtte ikke 
have siderude at kikke ud af.
Havde man kørt med gule plader 
kunne man efter tre år omskifte til 
hvide plader eller papegøje. Perioden 
kaldtes tvangsperioden. For mange 
var papegøjeløsningen en god ord-
ning. Papegøjepladerne forsvandt i 
1970.
For få år siden var der i Danmark ind-
registreret 30 MC-er på gule emalje-
plader og 14 på papegøje. For bilerne 
er det kun 19 gule og én papegøje 
(hvilket passer godt med, at MC-er 
holder meget længere end biler).
Lufthavnsplader: I midten af 1980-
erne indførtes helt nye plader for 
Kastrup Lufthavn. De var grønne med 
sort skrift. Nu er de røde med hvid 
skrift. Køretøjerne er ikke omfattet af 
færdselsloven; men de har af forskel-
lige grunde været nødvendige.
Rustvogne: Bilerne er registreret som 
varevogne; men myndighederne har 
følt det upassende med den sidste 
rejse på gule plader. Derfor er de 

Nuværende og grænsenummerplade med nr. 5458 
(til 1958).

Der fi ndes endnu enkelte papagøje nummerplader 
på MC.
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hvide.
Ønskepladen: Man kan selv 
bestemme hvad der skal stå 
på dem. De er personlige og 
kan anvendes på fl ere køretø-
jer (fl yttes fra bil til bil). Mindst 
to og højst 7 bogstaver og 
de må ikke virke stødende. 
Pladerne er meget dyre.
Historisk korrekte nummerpla-
der: Der fås historisk korrekte 
nummerplader til køretøjer, 
der er registreret første gang 
før den 1. april 1958. Historisk 
korrekte nummerplader er 
nummerplader med 1 bogstav. 
Der kan ansøges om historisk 
korrekte nummerplader på et 
motorkontor.
Historisk korrekte nummer-
plader får geografi sk korrekt 
kendingsbogstav. Det er 
Motorhistorisk Samråd, der 
bestemmer kendingsbogsta-
vet, mens Centralregisteret 
(Rigspolitiet) bestemmer løbe-
nummeret. Historisk korrekte 
nummerplader følger køretøjet 
og skiftes kun, hvis ejeren selv 
ønsker det.
Ellers: Der er fl ere. F.eks. har 
brandvæsenet egen ordning.

Hvad venter: EU nummer-
plader. De kommer; men der 
er intet bud på udseendet. 
Der tales om en kombination 
med to bogstaver, tre tal og 
to bogstaver. Det giver 429½ 
millioner kombinationer og vil 
række et lille stykke tid.

Eksempler (se billeder):

S 308 fra Thisted Amt. 
Det var de mest farverige. 
Hvid bund, blå tal og rødt 
bogstav. De fandtes fra 
1919 til 1922. Ingen anden 
type varede så kort.
CU 5463 er nuværende 
prøveplade.
Ålborg brandbil fi k U.30 
malet på kølereren (1914).

Kuriositet: Efter 1913 
skulle lette biler og motor-
cykler forsynes med ”X” . 
Det betød, at man måtte 
køre på biveje (som tunge 
køretøjer ikke måtte). Op-
hævedes i 1928.
Fra 1. juli 1921 måtte man 
ikke selv længere lave 
sine egne nummerplader. 
Nu skulle politiet. Men de 
var stadig håndmalede, 
men mere ensartede. 
Politihånden kom under 
bogstavet i 1930.
En bil eller MC registeret 
på pladetypen efter 1921 
er stadig gyldig.
Poul
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Tur til Touring Camp 06:
For mange af os, en af de arrangementer 
der vil blive husket som en af de bedste 
i 2006, dette lidt specielle arrangement 
skulle nu løbe af stablen for 2. gang.
Sidste år var det ikke nogen større suc-
ces, foruden Bitten og mig var der kun et 
mellem mere, nemlig Preben fra Hjordkær, 
men vi havde nok heller ikke gjort nok for 
at få det op reklameret.
I år havde vi sørget for at oplysningerne 

kom ud i god tid og vi holdt vores besty-
relsesmøde deroppe, så kom dog som 
minimum bestyrelsen.

Vi blev ca. 20 personer på næsten ligeså 
mange motorcykler, Leif og Edel havde 
deres datter med på bagsædet, og Finn 
havde kæresten med i bil. (Den måtte 
pænt blive uden for lejren).
Ankomsten var løbende fra torsdag til 
lørdag,  Gurli og Bjarne  kom allerede  lør-
dagen før, for at holde en god uges ferie 

deroppe.
Alle jeg snakkede med deroppe var 
enige om at dette var et arrangement til 
årlig gentagelse.

Hurtigt blev der aftalt fællesspisning/Gril-
ning på de store griller som gerne fortsatte 
til ud på de små timer. Dette gentog sig 

alle de dage vi var der.
Efter morgenmad (også i 
fælleskab) blev vi enige om 
at køre forskellige ture. Bitten 
og jeg nåede at komme med 
på en tur til Ebeltoft, Dansk 
Motor & Maskinsamling, og 
en tur til Mols Bjerge. Bjarne 
og Gurli der var der hele 
ugen nåede at se mange 
fl ere serværdigheder.
På gensyn næste år.
Knud Oluf og Bitten

deroppe.deroppe.
Alle jeg snakkede med deroppe var Alle jeg snakkede med deroppe var 
enige om at dette var et arrangement til enige om at dette var et arrangement til 
årlig gentagelse.årlig gentagelse.

alle de dage vi var der.alle de dage vi var der.

Efterhånden som "De sorte Svin" gled ned, blev 
pigerne kønnere og kønnere.

Ja så er vi alle "bænket "igen.

Aften møde hos Finn og familie
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 Dette års "Slesvigstur"  
den 9/9 hvor vi starter fra Åbenrå 
kl. 9.00 samt kl. 9,30 lige syd for 
grænsen ved ”rulletrappen” (hvor der 
før var det tyske toldsted).bliver en 
historisk tur. Sidste år spurgte nogle 
om muligheden for at studere mindes-
mærkerne nærmere. Det var der ikke 
tid til. Vi lovede i år at gøre noget ved 
sagen. Vi ser på hvad, hvor og hvorfor 
om Treårskrigen fra 1848 til 50 samt 
1964.

Baggrunden for krigene 1848-50 og 
1864.
Helt tilbage: I middelalderen havde 
Slesvig fået en særstilling som her-
tugdømme. Landet var grænseland 
som kongen gerne ville have beskyttet 
mod fjender sydfra. Slesvig udvik-
lede sig mere og mere i selvstændig 
retning. Da kongeriget i 1300-tallet 
befandt sig i et politisk kaos, blev 
Slesvig i 1375 overtaget af en rig 
holstensk greveslægt (men måtte dog 
som arvelige lensmænd anerkende 
kongeriget som overhøjhed). Chri-
stian I var i 1448 blevet dansk konge 
(foreslået af sin onkel, hertug Adolf af 
Sønderjylland, der ikke selv ønskede 
at overtage kongemagten). Han måtte 
dog afgive et løfte til de holstenske 
grever om at Slesvig og Holsten ikke 
måtte deles altså, at styre dem ”Ewig 
tosamende ungedelt” (husk lige den). 
Dette banede vejen for en fortyskning 
af Slesvig, der efterhånden fi k tysk 
kirkesprog overalt, selv om befolknin-
gen talte dansk. 
Danske regeringer snork sov. Sles-
vig og Holsten knyttedes som årene 
gik tættere sammen, fordi de rige 
holstenske grever, ved giftermål og 

jordopkøb, havde fået besiddelser i 
både Slesvig og Holsten, som de ikke 
ønskede at få adskilt.
Så mange år efter:
Den nationalliberale bevægelse vok-
sede frem i Danmark med ønske om 
igen at få Slesvig knyttet nærmere til 
kongeriget og adskilt dansk og tysk 
(Kongeriget til Ejderen og altså ikke 
Holsten med).
Samtidig havde nationalismen udbredt 
sig i hertugdømmerne med ønske om 
at løsrive begge hertugdømmer fra 
Danmark. I 1848 startede det slesvig-
holstenske oprør.

Treårskrigen 1848-50.
Altså: En del af befolkningen i Slesvig-
Holsten krævede en fri forfatning og 
Slesvig-Holsten som tysk delstat i en 
tysk forbundsstat. De ville ikke længe-
re være underlagt den danske konge.
Størstedelen af befolkningen i den 
nordlige del af Slesvig - nutidens 
Sønderjylland - ønskede at være en 
del af Danmark. Den danske regering 
ønskede også en fri forfatning og 
Danmark til Ejderen. De ville gerne 
give afkald på Holsten. Der var altså 
et problem for det måtte man ikke i 
henhold til beslutningen fra 1448.
De slesvig-holstenske oprørere fi k 
støtte fra Preussen og begyndte krig 
mod Danmark i april 1848. Krigen 
varede i to år afbrudt af en våbenstil-
stand.
Krigens forløb:
I slaget ved Bov blev slesvig-holste-
nernes hær slået af danskerne.
Men prøjserne slog os i et blodig slag 
ved Slesvig.
I slaget ved Fredericia i 1849 lykkes 
det general Rye at slå prøjserne ud af 
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Slesvig. Denne sejr blev Danmarks 
største sejr over prøjserne, og efter 
slaget blev Prøjsen tvunget af Rus-
land til at trække sig ud. Nu var sles-
vig-holstenerne alene mod Danmark 
og det hele blev lidt nemmere.
Efter det blodige slag ved Isted den 
24-25. juli 1850 blev også slesvig- 
holstenernes hær slået ud af Slesvig 
og Danmark havde nu generobret 
Slesvig og treårskrigen var slut.
Fredsaftale kom i 1852. Her sloges 
bl.a. fast, at Slesvig (Sønderjyl-
land) ikke måtte knyttes nærmere til 
Danmark end Holsten som besluttet 
i 1448.

Med novemberforfatningen i 1863 
brød Danmark disse aftaler. Kron-
prins Christian, der på grund af 
manglende tronarving var hentet ind 
fra Lyksborg, var meget bekymret 
og meget imod denne aftale. Med sit 
kendskab til tysk tankegang kunne 
han forudse, at hvis forfatningen blev 
vedtaget af den danske rigsdag, så 
ville det Tyske Forbund og stormag-
terne, Storbritannien, Frankrig og 
Rusland betragte forfatningen som et 
groft brud på fredsaftalen i 1852 og 
så vil det Tyske Forbunds to domi-
nerende magter, Prøjsen og Østrig, 
uden tvivl betragte det som en krigs-
erklæring. Men både Rigsdagen og 
Frederik 7. ville ikke høre på, hvad 
kronprins Christian sagde og kaldte 
ham for tyskvenlig.
Kongen døde. Tidligere kronprins og 
nu den nye konge, Christian 9. måtte 
underskrive ”Novemberforfatningen” 
og udtalte, at denne forfatning vil 
bringe landet i ulykke og det gjorde 
den.
Da Prøjsens rigskansler Otto von 

Bismarck krævede at forfatningen 
skulle trækkes tilbage, nægtede den 
danske regering og Bismarck erklærede 
Danmark krig med henvisning til ”Ewig 
tosamende ungedel ” fra 1448.

Krigen 1864.
Danmarks 47-48.000 soldater tog op-
stilling på Dannevirke i februar 1864. 
Sydpå nærmede den prøjsisk-østrigske 
hær på over 58.000 veldisciplinerede 
soldater sig Dannevirke; men den 4. 
februar trak den danske hær sig fra 
Dannevirke og op til Dybbøl som lå over 
40 km væk. 
Den lange march til Dybbøl gik ud over 
kampmoralen og disciplinen i den dan-
ske hær. 
Den danske hær forskansede sig ved 
Dybbøl, men forsvarsstillingerne ved 
Dybbøl var meget ringe.
Den 18. april 1864 stormede prøjserne 
og østrigerne den danske hærs stillin-
ger på Dybbølstillingen. 
Angrebet var et blodigt slag og den 
prøjsiske-østrigske gav den danske 
hær sådan en engang bank, at dan-
skerne fl ygtede op til Fredericia, slaget 
kostede den danske hær 4800 soldater 
og den prøjsike-østrigske hær 1700 
soldater. Få måneder senere var krigen 
slut, krigen var et stort nederlag for 
Danmark, nu gik den danske grænse til 
Kongeåen (helt til afstemningen i 1920 
efter 1. verdenskrig som tyskerne jo 
tabte).
Poul

Den 22 november 1941 døde den sidste veteran 
fra 1864, O. H. Jacobsen, og en mindesten rej-
stes for ham på Arnborg kirkegård.
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Tjek altid Robersts hjemmeside for de 
sidste opateringer

Kommende
Arrangementer

  AUG 2006
 • 9. Rudbøl:  KL. 19,00.Vi starter 

fra Bolderslev rasteplsds ved 
Hellevad-Bovvej

  •  16. Pølser i Åbæk: KL. 19,00 Vi 
kører fra Stranden i Åbenrå og 
kører en mindre tur før vi når til 
pølserne.

 SEP 2006
 • 9. Slesvig-tur: Vi mødes på stran-

den i Åbenrå kl. 9.00 samt kl. 9,30 
lige syd for grænsen ved ”rulletrap-
pen” (hvor der før var det tyske 
toldsted). Sidste år spurgte nogle 
om muligheden for at studere min-
desmærkerne nærmere. Det var 
der ikke tid til. Vi lovede i år at gøre 
noget ved sagen. Vi ser på hvad, 
hvor og hvorfor om Treårskrigen fra 
1848 til 50 samt 1964

. 16. Svampetur: kl.9,30 fra "Bol-
deslev-rasteplads". Claus finder et 
godt sted og fortæller så om hvad 
vi har fundet. Tag kaffe,kniv og 
kurv med, der bliver nok ikke tid 
til at tilberede de fundne svampe. 
Måske næste år. Vi taler om det på 
turen.

 . 30. Sort-Sol: 16,00 Start ved Bol-
derslev Rasteplads, Claus fortæller 
om stærene, der danner Sort Sol 
når vi komme frem. Husk kaffe på 
termokande.

.

Altid stort udvalg i Udstyr og 
Beklædning i butikken. 

Der er altid flere brugte MC og Scootere på 
lager, og ikke mindst så har Yrsa altid frisk 

kaffe på kanden

Kig ind, Brugte--MC--Købes Udvidet vinteropbevaring  
med plads til til mindst 50 Mcér.
Pris:    100kr. pr. påbegyndt måned          NYT! NYT!

Ny hjemmeside med online køb og mange 
smarte søge muligheder. Også vores brug-
vare lager har vi lagt ud med billeder.Besøg 
den på: 

www.robertsmc.dk

Suzuki VZ800 Marauder. 79800 kr.


