
Klubblad for Hadsund Frimærkeklub 

Forår 2023 

Indhold 

Hadsund Frimærkeklub i gamle dage 
Læs om vores klubs virke før i tiden, da der endnu var flere          
tusinde medlemmer i forbundet. Glemte personer trækkes                 

frem i lyset, sammen med et par stykker, vi kender. 

”Back in the book” 
Programmet for foråret rummer formidling af frimærkeviden. Vi ser på 

mærker med lidt mere speciel anvendelse. 

Frimærkesamlere & Rockstjerner 
Der kendes en del i kongefamilierne og en amerikansk præsident, som 

har været frimærkesamlere. Ikke mange vil tro på, at der også er 

rockstjerner, som har dyrket vores dejlige hobby. 

HADSUNDPETER 

HADSUND 

FRIMÆRKEKLUB 

Bestyrelsen 

Formand 

Søren Chr. Jensen 

Tlf. 40 19 78 26 

sorenchrjensen@gmail.com 

Næstformand  

Børge Kristensen 

Tlf. 30 20 57 84 

Kasserer  

Hans Kjær Sørensen 

Sekretær  

Carl Pedersen 

Medlem 

Jørn Lindgaard 

Side 12 HADSUND FRIMÆRKEKLUB – EN TAK BEDRE! 

Skinnebussen på vej hen over broen ved Hadsund. 



10. jan. Klubmøde.  

 Foredrag og praktisk om: Strukturering af 
 frimærkesamleri. 

24. jan. Klubmøde. Anvendelse og samling af danske porto-
 mærker 

04. feb. Nordjysk byttedag i Løvvangshallen, Nørre-Sundby 

07. feb. Klubmøde. Anvendelse og samling af danske gebyr og 
 postfærgemærker 

14. feb. Fællesmøde i Hobro 

21. feb. Klubmøde. Anvendelse og samling af danske tjeneste-
 mærker 

07. mar.  Fællesmøde i Hadsund. Foredrag om danske tjeneste-
 mærker af Torben Malm, formand i Viby Frimærkeklub 

21. mar. Klubmøde. Anvendelse og samling af danske soldater-
 frimærker 

04. apr. Klubmøde. Anvendelse og samling af danske avisporto-
 mærker 

18. apr. Klubmøde. Sæsonafslutning. Bankospil og stjerneskud. 
 Husk en gave til min. 30 kr. 

29. apr. Frimærkemesse i Rosendalshallen ved Hobro 
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Program for forår 2023 

Alle er velkomne til at møde op og finde ud af, om det er noget for 
dem at blive medlem. Første halve år er gratis. Medlemmer modta-
ger DFF’s frimærkeblad DFT og klubbens blad ”HadsundPeter”. 

Der tages forbehold for programændringer.  
Alle klubmøder starter kl. 19 med en større frimærkeauktion - ½ 
times eftersyn. Dørene åbnes kl. ca. 1830.   
Til alle møderne byder klubben på øl/vand samt kaffe/the med 
brød med pålæg eller ost.  

Den truende lukning af Frivillighedscentret blev heldigvis ikke til 

noget, selv om politikerne havde ”sparekniven” fremme. Det ville have 

været svært at finde tilsvarende lokaler. 

I starten af november tog vi igen den lange tur til Thisted. Det var et 

hyggeligt klubmøde i Thisted Frimærkeklub, der trak i os. 

Det blev en dejlig og hyggelig komsammen. Det er nogle flinke folk 

derude vestpå - og kaffe med brød gav de da også. Til gengæld brugte vi 

alle vores sparepenge på auktionen. 

Klubben var vært ved en gourmet-spisning ved restaurant ”Vejlerne” 

på turen derud. Stående taffel og kolde drikkevarer. 

Bestyrelsen har tilpasset økonomien, da vi prøver at undgå de store 

underskud. Vi har afskaffet klubbens fødselsdag for at spare penge. 

”Store snakke-dag” blev også aflyst. Men der er stadig gode aktiviteter 

med udflugter til andre klubber, udstillinger og byttedage. 

Medlemsmæssigt er der også fremgang, idet der er kommet to nye 

medlemmer, mens vi ikke har mistet nogen. Der er et meget stabilt frem-

møde til klubmøderne.  

Bestyrelsen 
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Hadsund Frimærkeklub  

Status til foråret 2023 

Nu kommer de lyse tider med dejlige dage i både for-

året og i frimærkeklubben. 



Dedikerede frimærkesamlere har normalt 

usandsynlige drømme. For eksempel at fin-

de, blandt bedsteforældres kærlighedsbre-

ve, en konvolut med et amerikansk fly trykt 

på hovedet.  

Eller på et loppemarked i Athen et fri-

mærke, som ingen andre filatelister nogen-

sinde har set før.  

Smithsonian's National Postal Muse-

um har sat Lennons egen samling i sine 

udstillinger for første gang siden 2006 

(selvom den er blevet vist andre steder i de 

mellemliggende år). 

Lennons frimærkesamling var inspireret 

af hans afdøde fætter Stanley Parkes, som 

gav ham det klassiske Mercury-album, da 

John var 10 år gammel.  

Albummets nye ejer skrev sit navn på 

titelbladet, efter at have slettet Stanleys, og 
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Frimærkesamler & Rockstjerne 
I sin ungdom var John Lennon fra The Beatles          

en ”fredelig” frimærkesamler. 
under det hans adres-

se på det tidspunkt: 

251 Menlove Ave., 

Woolton, Liverpool. 

Adressen er huset 

til hans tante Mimi, 

der senere blev 

købt af Yoko Ono og 

givet til National Trust. 

 Som dreng forudsatte Lennon sin frem-

tid med modkulturens frækhed ved at skit-

sere overskæg og skæg på albummets bille-

der af dronning Victoria og kong George 

VI. 

Albummet fandt vej til Smithsonian, da 

postmuseets kurator, W. Wilson Hulme, 

der døde i 2007, læste en artikel om, at det 

var blevet købt på auktion i London til 

30.000£ (270.000 d.kr.). 

”Jeg skrev første 

gang om albummet, 

da det blev vist i 

2005, og spekulerede 

i, at de fleste unge 

drenge bare vil være 

seje, og frimærke-

samling kan virke 

pinligt ucool.  

Men jeg blev fortalt 

dengang: "Der var 

ingen, der var sejere 

end John Len-

non." Amen!” 

Jeg ville godt eje den 

”juniorsamling”. Så 

ville jeg sætte det på 

auktion i klubben. 

 
Det røde Kina 

Et meget dyrt frimærke 

blev endnu dyrere 

For et stykke tid siden skrev jeg her i 

bladet, at et frimærke fra Kina, hvor For-

mosa ikke var farvet rødt, og derfor blev 

trukket tilbage efter 3 dage, var solgt til 

260.000 d.kr. 

På Postiljonens auktion i foråret 2022 

blev der solgt et tilsvarende mærke for 

42.000 € plus 20% kommission. 

Det løber op i den fyrstelige sum af 

375.000 d.kr. Kineserne er rige. 

Hvis det var kommet til salg på en 

klubaktion i Hadsund, skulle det helst have 

siddet sammen med en mindre samling af 

andre kinesiske mærker og så være blevet 

solgt for 35 kroner, hvis det gik godt. 

Men så må jeg også sige, det havde gået 

vildt til. 

Det blå Danmark 
...til sammenligning med 

et meget sjældent 2 RBS 

Det fantastiske par af 2 Rigsbankskilling er 

ekstremt sjældent. Kun 2 par er kendte. Da 

Peer Lorentzens samling blev solgt, var 

opråbet 200.000 kr. hos Thomas Høiland. 

På Postiljonens auktion i foråret 2022 

blev der solgt for 26.000 € plus 20% kom-

mission. Det er 235.000 d.kr. 

Uhyre billigt. Hvis jeg havde set det, 

sad det nu i min samling. 

Brevet nedenunder er sendt ANT 

KJØBENHAVN 10/12 1852 til Saltzou pr. 

Kiel i Nordtyskland. 

Det er frankeret med 6 stk. 4 Rigsbank-

skilling Ferslew tryk og er ekstremt flot. 

Det endelige bud var 19.000 € plus 

kommission.  Det er 170.000 d.kr. 

Det ville jeg nu ikke have købt, for det 

er sendt fra København, og jeg samler jo 

kun på breve og kort fra Bælum. 

Men et godt tilbud! Jeg kender en, som 

samler på danske nummerstempler. 



Postkortet herover viser Doktorbakken totalt ødelagt efter et kraftigt regnskyl. 

Herunder ses Hadsunds første ”Lysstation” før det hed elværk i 1906. Det er sikkert de 

ansatte, der står udenfor. Hvad S.F.E. betyder og hvor ”lysstationen” lå, ved jeg ikke. 
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Hadsund Postkort 

Den nye bestyrelse har rettet op på admini-

strationen. Der er ansat en dame på konto-

ret Anette Tinning, der skal stå for den dag-

lige administration og være forbundets 

ansigt udadtil. 

Det store arbejde bliver at få det regn-

skabsmæssige ”på skinner” i et moderne 

edb-system. 

Desuden er Heidi Bay 

blevet ansat som med-

hjælp på kontoret i et 

kommunalt forløb over en 

begrænset tid. 

Desuden er der stadig 

frivillige hjælpere på kon-

toret, der hjælper med salg 

af frimærker og forfaldent arbejde. 

Torben Lethraborg er redaktør for Dansk 

Filatelistisk Tidsskrift, der af ham har fået 

et flot løft. 

Nyt fra DFF 
Nye tider og navne i 

forbundet 
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Island 
På Island anvendes stadig 

islandske frimærker 

Det har i et stykke tid været en udbredt 

mening, at Island er ophørt med at udgive 

frimærker. 

Det viser sig nu ikke at være rigtigt. 

Island er stadig frimærkeland, men udgiver 

ikke nye frimærker. 

For at være medlem af den internatio-

nale postforening, skal postvæsenerne sta-

dig anvende frimærker, men ikke nødven-

digvis udgive nye frimærker. 

Der skete det, at ledelsen i det islandske 

postvæsen opdagede, at de havde store 

mængder af usolgte frimærke liggende. 

Man laver ikke nye, men bruger de 

gamle. Får man derfor et brev fra Island 

med gamle mærker på, skal det ikke lige 

kasseres. 



I april 1981 afviklede 

Hadsund Frimærke-

klub en klubudstil-

ling, der fik navnet 

Himmerland 81. 

Formanden på 

den tid hed Bent 

Henriksen, og på fo-

toet er det ham, som 

til venstre holder åb-

ningstalen for udstil-

lingen. 

De andre på billedet 

er fra venstre Birger 

Scharling, Jacques 

Hermann og Erling 
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Bendtsen. Foto er taget af Toke Nørby. 

Af talen fremgik det, at Hadsund fri-

mærkeklub ikke er en stor klub, men 

medlemstallet er dog gået støt frem siden 

klubbens blev dannet den 23. november 

1966. Klubben tæller idag omkring et halvt 

hundrede medlemmer. 

Måske kan udstillingen give andre fri-

mærkesamlere blod på tanden til at se, hvad 

vi laver i klubben. Vi har mødeaften 1. og 

3. tirsdag i hver måned med start kl. 1930. 

Undtaget er dog sommermånederne. Alle 

interesserede er velkomne til vore møder på 

Resturant "Jydegården". 

I udstillingsudvalget var Visti Skånvad, 

Ole Breum Hansen, Walther Hermansen. 

Ole Christensen, Bent Henriksen og Jan 

Dinesen. 

Der var flere vi kender, der udstillede 

og fik point og medaljer. 

Hadsund Frimærkeklub - før 
En beskrivelse af personer og hændelser fra klubben  

i ”de gode gamle dage”. 
Det er godt, der er holdt liv i den store byt-

tedag i Hobro. Den kan vi ikke undvære. 

Den og byttedagen i Nørresundby er det 

store lokale tilløbsstykke. 

At det blev en succes skyldes primært 

en kæmpe indsats af Erik Jensen og frivil-

lige fra Hobro. 

Rosendalshallen ligger i Hørby Skoleby  

lige nordvest for Hobro (kør op forbi 

banegården og et stykke ud af byen). 

Der var mange handlende med et meget 

varieret udbud. Hadsund Frimærkeklub 

havde en stand betjent af Henrik og Hans. 

Det vil vi også have på den kommende fri-

mærkemesse. 

Bestyrelsen har besluttet, at klubben 

arrangerer en tur til frimærkemessen. Man 

skal selv finde ud af at komme derop, men 

hver deltager vil få udleveret en værdiku-

pon til cafeteriet på 50 kr. til mad, øl eller 

vand. Måske kaffe og brød. 

Som man kan se på billederne, er der 

megen aktivitet. Her 

kan du finde lige det, 

du mangler, og til 

billige penge. 

Hvis du ikke vil 

bruge penge, kan du 

møde gamle venner 

og ligesindede. 

Det er også under 

denne frimærkemesse, 

at formændene fra de 

nordjyske frimærke-

klubber mødes og af-

taler arrangementer og 

fælles ting.  

Det er væsentligt, at vi har en stor fæl-

les byttedag i nærområdet. Det er der, vi 

kan blive synlige for omverdenen. 

Det er specielt nødvendigt nu, hvor vi 

har nedlagt vores egen byttedag i Hadsund. 

Der var megen arbejde, men kun et beske-

dent resultat. 

Nordjysk Frimærkemesse 
Messen i Rosendalhallen i maj 2022 blev en stor 

succes og gentages i år den 29. april 2023 kl. 10-16 



Kjeld Gramkow Nielsen udstillede New 

Zealand og fik sølv. 

Karl Ove Kristensen viste Postvæsenets 

Avisbesørgelse og fik sølv. 

Steen Miclec udstillede Grønland speci-

alsamling 1938-1960 og fik forsølvet bron-

ze. 

Karl O. Kristensen udstillede også Ud-

slebne Stjernestempler, der fik sølvbronze. 

Poul Norrig udstillede Finland og mod-

tog diplom for samlingen. 

Visti Skaanvad 
En person. Hvis navn går igen i klubben og 

på udstillingen er Visti Skaanvad. 

Her følger en spændende historie om 

ham, der selv var en spændende person. 

Formue væk på ti minutter 

Fik stjålet opaler for en halv mil-

lion i Århus 
Når Visti Skånvad i næste uge tager flyet 

tilbage til Australien, er han mindst en halv 

million kroner fattigere, end da han ankom 

til landet i slutningen af maj. 

Hadsunderen, der igennem snart 25 år 

har levet hovedparten af sit liv i Australien, 

er i øjeblikket hjemme på sit årlige som-

merbesøg.  

I den forbindelse var han, sædvanen tro, 

for nylig i den jyske hovedstad for at sælge 

nogle af de opaler, han i årenes løb har 

samlet i Australien.  

Men da han forlod sin bil på Vestergade 

et kort øjeblik for at spise en bid brød, 

lykkedes det en tyv at bryde ind i bilen og 

stjæle en kuffert med kostbarhederne.  

I mappen lå også 11 mønter fra vikin-

getiden samt en del personlige papirer.  

- Og jeg har ikke forsikret dem, så de 

har simpelthen taget, hvad jeg ejer og har, 

fortæller Visti Skånvad, der er hårdt 

medtaget af tyveriet.  

- Da jeg kom tilbage så bilruden knust 

og kufferten væk, tænkte jeg: Det passer 

ikke. Det er ikke min bil.  

Efterhånden gik gruen op for ham, og 

han fik tilkaldt politiet. 

- Jeg prøvede også at spørge rundt 

omkring, om der var nogen, der havde lagt 

mærke til noget, og hos en stenhugger over 

for havde man set nogen ved min bil, men 

da politiet snakkede med dem, havde de 

ikke set noget.  

- Det er åbenbart den måde, man tænker 

på nu om dage, siger en mistrøstig Visti 

Skånvad.  

Ingen spor at gå efter  

Nu ser han frem til at komme tilbage til 

Australien.  

For at lægge det lidt bag mig og komme 

i gang igen.  

Lige nu har jeg det meget dårligt, for 

det har taget mig mange år at opbygge den 

samling. Netop i år var den usædvanlig 

god, så tyvene var heldige. Det kan i hvert 

fald ikke have været planlagt, for jeg kom 

direkte fra Fredericia, og der var ingen, der 

kendte til indholdet af kufferten, siger Visti 

Skånvad.  

Håbet om, at det lykkes at tilvejebringe 

de stjålne værdier er så småt ved at svinde. 

Århus Politi har udsendt en efterlysning 

af kuffert og indhold, og Visti Skånvad har 

selv udlovet en dusør, men indtil videre 

uden held.  

Politiet har ikke 

opgivet sagen, men de 

har ingen spor at gå 

efter, og der er ikke 

dukket nogen af de 

stjålne genstande op, så 

der skal vist en 

tilfældighed til, hvis det 

skal lykkes at få dem 

tilbage igen.  

Politiet hælder til 

den anskuelse, at tyvene 

er blevet så chokeret 

over indholdet, at de har 

smidt det i åen.  

Jeg havde ellers 

håbet, at en dusør kun-

ne have fristet dem, der 

havde gjort det, til at 

levere tingene tilbage, 

siger Visti Skånvad.  

Han vurderer, at det vil være særdeles 

vanskeligt at omsætte genstandene, og har 

selv gjort sit til at gøre det svært.  

Jeg har sendt et brev til alle de smyk-

kehandlere, jeg har kontakt med, og fortalt 

dem, at jeg er blevet bestjålet, så de er 

advaret. Men de kan selvfølgelig have 

sendt stenene til udlandet, siger Skånvad. 

 En ordentlig lussing 

Han fortæller, at hustruen Kirsten har gjort, 

hvad hun kunne for at holde hans humør 

oppe.  

Det er meget tungt lige nu. Det er, som 

om man skal til at begynde helt forfra, og 

spørgsmålet er så, om man har energi til 

det, siger Visti Skånvad og tager en dyb 

indånding: - Det skal nu ikke være det, der 

stopper mig, selvom det er en ordentlig 

lussing. 

              Herunder opaler fra Australien 
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Visti Skaanvad som viking 


