
9. SEPTEMBER 2017 

Anders Jørgensen 

Irland. Dagligmærker 1922-71 

De irske overtryk på engelske frimær-
ker – herunder et par sidespring om 
mine bidrag til den irske filateli, den 
irske borgerkrig og dens indvirkning på 
frimærker/forsendelser. 

De første irske dagligmærker – herun-
der karakteristika ved automat- og 
hæftemærker, lidt om vandmærker og 
et par dryp om de allermest sjældne 
poststempler. 

Jørgen Brandt 

Brevkortets indretning og brug i 
henhold til alle UPU og nationale 

regler ca. 1871-1910 

Med PowerPoint vises og forklares ek-
sempler på brevkortene, udseende og 
postale behandling i perioden. 

7. OKTOBER 2017 

Philip Rasmussen 

Richard Wagner og Open Philately 

Vi vil se nærmere på, hvordan en ny-
tænkende komponist fra det 19. Århun-
drede kan kombineres med nytænken-
de filateli i det 21. Århundrede. 

Søren Chr. Jensen 

Ikke alt er sort eller hvidt i filatelien 

Gennemgang af svindel og humbug i 
verdensfilatelien og den danske filateli 
gennem tiderne. 

4. NOVEMBER 2017 

Ole Maintz 

Specielle brevforsendelser, takster 
og deres sjældenhed 1851-71 

Foredraget vil blandt andet indeholde 
oplysninger, som forklarer, hvorfor til-
syneladende“ helt almindelige” brevty-

per optræder yderst sjældent i provin-
sen i årene 1851-1871. 

Jørgen Kluge 

Forsendelser med modereret takst 
fra tyske områder til Danmark   

1865-1991 

Foredraget omhandler forsendelser til 
Danmark fra Tyskland med nedsat 
takst i forhold til andre udlande. 

Forsendelser fra Slesvig Holsten, 
Hamburg og Lübeck til nedsat takst til 
de øvrige Danmark indtil 31.3.1879. 
Derudover grænseforsendelser med 
de ændringer der kom iflg. Grænseæn-
dringen og efter 2. Verdenskrig. 

9. DECEMBER 2017 

Steen Mielic 

Holsteinsborgs posthistorie1914-79 

Optakten frem til Grønlands Postvæ-
sens oprettelse i 1938 med forsendel-
ser fra 1914. Grønlands Postvæsens 
oprettelse og forsendelser 1939-45. 

Forsendelser under krigen – 1940-41 
og efter krigen 1946-1958. Den norma-
le postperiode fra Holsteinsborg efter 
1958. 

Søren Chr. Jensen 

Filatelien i Dansk Vestindien 

Foredrag i anledning af 100 året for 
salget af DVI. Om DVI’s frimærker, 
forsendelser, samt forsendelsernes vej 
mellem Danmark og DVI mfl. 

1330-1530 Julefrokost 

13. JANUAR 2018 

Andreas Striib 

2. Verdenskrigs aftryk i dansk post 

Foredraget behandler de postale for-
hold umiddelbart før, under og efter 
Besættelsen. 

Der lægges vægt på at fortælle om det 
særegne eller usædvanlige og den hi-
storiske kontekst.  

Flygtningeposten under og især efter 
besættelsen indgår med betydelig 
vægt i foredraget. 

Per Bomholdt 

Feltpost under 1. Verdenskrig 

Om eksponat vist i Rodskov Forsam-
lingshus 2017 med den tyske feltpost 
under 1. Verdenskrig med særligt hen-
blik på de slesvigske regimenter 84, 
85, 86 og deres deltagelse i krigen på 
vestfronten.  

Desuden vil der være et indlæg om 
den dansk - tyske grænsebevogtning 
under 1. Verdenskrig, herunder græn-
segendarmeriets rolle heri. 

3. FEBRUAR 2018 

John Guldborg Hansen 

En nations fødsel 

Samlingen udstilles i Open Philately. 
Handlingen foregår i perioden 1765-83 
og fortæller om hvordan de 13 engel-
ske kolonier i Amerika fik deres frihed 
og dannede en ny nation.  

Samlingen indeholder objekter fra peri-
oden og filatelistiske ting fra år 1800. 

Poul M. Nielsen 

Svensk Svarlösen 

Årsagen til fremkomsten af Svensk 
Svarslösen mærker, prøvetrykkene, 
aftalen med postvæsenet, forklaring 
om brevene herunder tal på kuverten. 

Desuden om påsætningsmaskinen 
samt diverse problemer med påsæt-
ningen af mærkerne. 

Det store resultat, der kom langsomt 
men sikkert, samt om andre firmaer, 
der tog idéen op. 

 

3. MARTS 2018 

Henrik Svelmøe Hansen 

Danmarks stålstik 

Traditionel, kronologisk opbygget stål-
stikssamling fra indkøringen af den nye 
trykmaskine M1 i 1932-33 til 1960.  

Foredraget vil være interessant for 
såvel den frimærke som den posthisto-
rie-interesserede. 

Henning Mathiesen 

Dansk postkontor i Hamborg 

Hamburg var med sine gode forbindel-
ser til alle europæiske lande frem til 
1864 et vigtigt centrum for post mellem 
det sydlige udland og Danmark, men 
også Norge og Sverige. 

I indlægget vil forsendelsesveje, post-
stempler og portotakster blive gennem-
gået med særlig fokus på Danmark. 

7. APRIL 2018 

Per Sørensen 

Trykketeknik for postkort 

Udstiller man i dag sine postkort i kon-
kurrencer, giver det ekstra bonus, hvis 
man kan skrive om trykketeknikken. 

Postkortklubben har arbejdet med at 
lære om trykketeknikkerne, og det vil 
blive præsenteret i foredraget. 

Typerne bliver gennemgået, og man 
bedes tage postkort med, så vi kan 
finde ud af trykningen. Husk stærk lup. 

Temadag 

Distrikts- og lokalforsendelser 

Sammen vil vi behandle dette interes-
sante emne indenfor dansk posthisto-
rie blandt andet på baggrund af Ole 
Maintz foredrag tidligere. 

Husk selv at medbringe de forsendel-
ser, der er tvivl om, eller som illustrerer 
forskellen mellem lokal- og landsfor-
sendelser. 



Djurslands Filatelistiske Højskole 

er oprettet af frimærkeklubberne på 

Djursland - alle medlemmer af Dan-

marks Filatelist Forbund. Der har væ-

ret filatelistisk højskole på Djursland 

siden 1987. 

Ledelsen af højskolen i 2017-18 består 

af Peter Jensen, Hans Urbak, Henning 

Mogensen, Jørn Walther Pedersen, 

John Knudsen og Erik Sørensen. 

Højskolen har mødested i Hornslet-

Hallernes Idræts- & Kulturcenter, 

Stadionsvej 4, 8543 Hornslet. 

Hvad står højskolen for 

Djurslands Filatelistiske Højskole er en 

dynamisk højskole, der søger at ud-

vikle sig efter tidens behov og strøm-

ninger blandt danske filatelister. 

Det sker via foredrag af kendte og vi-

dende foredragsholdere, som formid-

ler viden og aktuel ny forskning. 

Herved vil filatelister blive inspireret til 

selv at arbejde videre mod bedre ek-

sponater eller egen forskning. 

 En dag på højskolen 

Der afvikles hver sæson 4 højskoleda-
ge før og 4 efter nytår. 

Højskolen åbnes allerede kl. 9
30

, og 
der er mulighed for almindelige frimær-
keaktiviteter frem til kl. 9

45
, hvor der 

serveres kaffe med rundstykker. 

Kl. 10 Formiddagens foredrag 

Kl. 12 Frokostpause med samvær, 
frimærkeaktiviteter og auk-
tion. 

Kl. 13
30

 Eftermiddagsforedrag – 
eftermiddagskaffe og 
småkager. 

Kl. 15
30

 Højskolen slutter 
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KKoomm  uudd  aaff  MMØØRRKKEETT  

  oogg  ssee  LLYYSSEETT!!  

Tilmelding 

Tilmelding kan ske til kasserer Jørn 
Walther Pedersen på telf. 86 82 27 78 
eller til tilmelding@djursfilateli.dk  

Priser 

Højskolens bestyrelse forsøger at hol-
de det så billigt som muligt. Prisen for 
en enkelt højskoledag med to foredrag 
er fastsat til 100 kr. 

For deltagere, der tilmelder sig alle 8 
højskoledage, er prisen 400 kr. 

Tager man alle dagene er der altså en 
samlet rabat på 400 kr. for en sæson.  

Mad og drikke er ikke indeholdt i oven-
nævnte beløb. 

Mad og drikke 

Maden serveres af Hornslet Caféen. 
Det er ikke tilladt at nyde egen med-
bragt mad/drikkevarer. 

Prisen for forplejning gennem en høj-
skoledag er 80 kr. Særpris for julefro-
kost. 

I denne pris indgår følgende: 

 Morgenkaffe med rundstykke 

 Frokost med 3 snitter 

 Eftermiddagskaffe med småkager  

Drikkevarer skal købes ved siden af: 

 Flaske øl 20 kr.  

 Sodavand dåse 10 kr./0,5 l 20 kr.  

Af hensyn til denne forplejning er til-
melding til højskoledagene nødvendig. 

Til hver højskoledag sendes varsel ud 
pr. e-mail fra grenaaposthistorie@ 
gmail.com.  

Denne besvares om man kommer eller 
ej, samt hvis man ønsker at deltage en 
enkelt højskoledag. 

  

God fornøjelse! 


