8. SEPTEMBER 2018

3. NOVEMBER 2018

12. JANUAR 2019

Søren Chr. Jensen
Ny bog om Danmarks Tofarvede

Poul Andersen
Østrig 1850-1918

Ebbe Eldrup
Island

Baggrunden for og gennemgang af
indholdet i den nye bog for begyndere i
arbejdet med Danmark og Dansk Vestindiens torfarvede frimærker.
Karsten Jensen
Traditionelle og posthistoriske
eksponater
Karsten vil prøve på, at give svar på,
hvad der adskiller, og hvad lægges der
vægt på indenfor de to udstillingsklasser. Hvad forstås der ved betydning?
Sjældenhed og er der de samme krav
til kvalitet i de to udstillingsklasser?
Et eksponat indenfor hver af områderne vil blive gennemgået.

Samlingen Østrig 1850-1918 omfatter
tiden med kejserrige og frimærker. Det
er en udvidet katalogsamling. Desuden
er der medtaget forsendelser for at
vise brugen af frimærkerne.

Der vil blive berettet om Islands
frimærkehistorie op til den nye Postlov
per 1. januar 1908. Optakten til udgivelsen af frimærker i Island 1873.
Postforholdene lokalt i Island og Postforbindelsen til Danmark.

Andreas Striib
Seminarer og skoler –
Undervisning og skoleliv

De enkelte udgaver og deres baggrund. De overtrykte udgaver Prir i
1897 og i GILDI '02-'03 i 1902. Endelig
den første kongeudgave med portrættet af Christian den IX fra 1902.
Niels Kristian Hansen
27 øres provisorierne
Baggrunden for udgivelsen af 27 øres
provisorierne i 1918 gennemgås. Udviklingen i overtryk og diverse fejl.

6. OKTOBER 2018
Robert Konggaard Schou
Bosnien Herzegovina 1897-1918
Zeppelin
I 1878 blev Bosnien og Herzegovina
underlagt Østrig-Ungarn, selvom landet stadig formelt var en del af Det Osmanniske Rige. Min samling dækker
hele perioden, hvor det var det
østriske statstrykkeri, der lavede de
bosniske frimærker.
Dommerne placerede Zeppelin eksponatet i luftpostklassen, så jeg skulle
sætte mig ind i takster og ruter.
Svend Bek-Pedersen
Rundt om Mariager Fjord
Eksponatet viser posthistorien for de
sogne og byer, der grænser til Mariager Fjord.
Der vises og fortælles om forsendelser, cirkulærer, formularer samt enkelte postkort. Både ankommende post
men primært afgående post.

Med udgangspunkt i et postkorteksponat vil emnet ”Læreruddannelse og
skoleliv” blive belyst med inddragelse
af posthistorisk materiale m.v.
Oplægget vil give et bidrag til fortællingen om dansk skolekultur og om den
danske lærer gennem tiderne. Om
seminaristen, om lærer- og skolelivet i
folkeskolen og i andre skoleformer for
børn, unge og voksne.

8. DECEMBER 2018
Steen Mielic
Holsteinsborgs posthistorie 2
Fortsættelse af foredraget fra 2017 om
Holsteinsborgs posthistorie.
Postvæsens oprettelse og forsendelser
1939-45. Forsendelser under krigen og
efter krigen. Den normale postperiode
ved Holsteinsborg efter 1958.
Ole Beck
Våbentypens anvendelse og
portotakster 1882-1904
Der fortælles om en samling med våbentype. Den indeholder kun forsendelser, der er samlet over ca. 40 år.
Der startes med små hjørne tal 1884,
hvor jeg viser et 8 øre brev. Endvidere
mange andre spændende og sjældne
forsendelser.

1330-1530 Julefrokost

Den anden del af foredraget fokuserer
på anvendelsen af provisorierne fra
udgivelsestidspunktet til ugyldiggørelsen i 1927.
Opkøb og forfalskninger vil blive behandlet.

9. FEBRUAR 2019
Karsten Jensen
De danske skillingsmærkers største
enheder
Danmarks kvadratiske skillingsudgaver, største kendte enheder ubrugt,
brugt og på brev i alle tryk.
For samlere af dette område vil der
være mange nye oplysninger og overraskelser.
Temadag
Påtegninger på forsendelser

2. MARTS 2019
Ib Krarup Rasmussen
Mexico – frimærker/forsendelser

Mexico indfører frimærker i 1. august
1856 og påbegynder straks et kontrolsystem for at undgå tyveri og misbrug.
Systemet bruges frem til 1883. Der vises eksempler på systemerne og deres formål. Frimærker og breve kæder
det sammen med Mexicos historie.”
Niels Erik Thunbo
Samsøs posthistorie
Samsø ligger centralt placeret i landet
og
har
derfor
også
i
flere
sammenhæn-ge været et knudepunkt i
den danske posthistorie gennem tiden.
Foredraget vil bl.a. berøre: Karantænestation under de store epidemier i 1800 tallet, dampskibsfarten, 1864-krigen og
de tidlige ispostflyvninger.

6. APRIL 2019
Iva Mouritsen
A Royal Ménage à Trois and its
Historical Consequences
My open philately exhibit tells a story
that revolves around three historical
personalities, whose lives were joined
together in a tragic scenario full of secrets, lies, intrigues, and romance.
The very sad, yet passionate and romantic story takes place during the
reign of Christian VII (1749-1808),
ruler of Denmark and Norway from
1766 to 1808.
Henrik Mouritsen
Bogen “Danske posttakster og regulativer 1875-1907”
Jeg vil præsentere min nye bog og give eksempler på dets indhold. Bogens
intention er at dokumentere alle takster
og regler med relation til dansk indenrigsk og international post sendt mellem 1. Jan. 1875 og 30. Sep. 1907, så
præcist, videnskabeligt og komplet
som muligt.

Djurslands Filatelistiske Højskole
er oprettet af frimærkeklubberne på
Djursland - alle medlemmer af Danmarks Filatelist Forbund. Der har været filatelistisk højskole på Djursland
siden 1987.
Ledelsen af højskolen i 2018-19 består
af Erik Sørensen, Jørn Walther Pedersen, Peter Jensen og Hans Urbak.
Højskolen har mødested i HornsletHallernes Idræts- & Kulturcenter,
Stadionsvej 4, 8543 Hornslet.
Hvad står højskolen for
Djurslands Filatelistiske Højskole er en
dynamisk højskole, der søger at udvikle sig efter tidens behov og strømninger blandt danske filatelister.
Det sker via foredrag af kendte og vidende foredragsholdere, som formidler viden og aktuel ny forskning.
Herved vil filatelister blive inspireret til
selv at arbejde videre mod bedre eksponater eller egen forskning.

Efterår 2018
HØJSKOLEPROGRAM

Forår 2019

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 holde 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 ovennævnte beløb.
Mad og drikke
Maden serveres af Hornslet Caféen.
Det er ikke tilladt at nyde egen medbragt mad/drikkevarer.
Prisen for forplejning gennem en højskoledag er 100 kr. Særpris for julefrokost.
I denne pris indgår følgende:


Morgenkaffe med rundstykke



Frokost med 3 snitter

En dag på højskolen
Der afvikles hver sæson 4 højskoledage før og 4 efter nytår.


Eftermiddagskaffe med småkager
Drikkevarer skal købes ved siden af:

Højskolen åbnes allerede kl. 930, og
der er mulighed for almindelige frimærkeaktiviteter frem til kl. 945, hvor der
serveres kaffe med rundstykker.
Kl. 10
Formiddagens foredrag
Kl. 12
Frokostpause med samvær,
frimærkeaktiviteter og auktion.
Kl. 1330 Eftermiddagsforedrag –
eftermiddagskaffe og
småkager.


Sodavand dåse 10 kr./0,5 l 20 kr.
Af hensyn til denne forplejning er tilmelding 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.

Kl. 1530 Højskolen slutter



Kom ud af MØRKET
og se LYSET!

Flaske øl 20 kr.

God fornøjelse!

