
Foredragene afvik-
les i Hornslet-Haller-
nes møderum, Sta-
dionvej 4, 8543 
Hornslet.   
Tilmelding til alle 8 
højskoledage koster 
400 kr. + forplejning. 
De 400 kr. betales 
ved sæsonstart. 
 
Prisen for en enkelt 
højskoledag med 2 
foredrag er 250 kr. 
inkl. forplejning. 
 
Mad og drikke serve-

res af Hornslet Café-

en. Det er ikke tilladt 

at nyde egen med-

bragt mad. 
 
Prisen for forplej-

ning på en højskole-

dag morgenkaffe/ 

rundstykke, frokost 

med 3 snitter og ef-

termiddagskaffe/ka-

ge er 140 kr. inkl. øl 

eller vand. Julefro-

kost særpris. 
 
Tilmelding kan ske til 

kasserer Jørn Wal-

ther Pedersen på tlf. 

8682 2778 eller med 

e-mail tilmelding@ 

djursfilateli.dk 
 
Højskolens bestyrel-
se er ulønnet og får 
ikke kørepenge.  

Alle er  
velkomne! 



3. oktober 2020 
 

Palle Offersen: Carl Nielsen - fra fynsk bondedreng til interna-

tional komponist 
 
Om at bygge et åben-klasse eksponat op med de overvejelser og udfordringer, 
det giver. Rundt om Carl Nielsens liv og musik set ud fra en filatelistisk 
synsvinkel. Et foredrag i musikkens tegn.  

Peter Andersen: I James Cooks kølvand. 
 
James Cook var en af det 18. århundredes største maritime opdagelsesrej-
sende, og vi følger i hans kølvand fra opvæksten i nordlige England, årene i 
Nordamerika og på de 3 store ekspeditioner 1768 til 1779.  

24. oktober 2020 
 

Otto Kjærgaard: Grønlands Posthistorie 
 
Gennemgang af Grønlands posthistorie – herunder Otto’s version af sagen om 
Amerikanerudgaven.  

Henry Christensen: Holstebro Posthistorie 
 
Gennemgang af eksponatet Posthistorie fra Holstebro og Omegn samlet gennem 25-
30 år. 4. rammer med post sendt fra Holstebro og 1. ramme med post sendt fra 
omegnen i perioden 1766 og frem til 1930.  

7. november 2020 
 

John Buur Christiansen, Niels Erik Thunbo Pedersen og Ole 

Maintz: Posthistorisk Skole 
 
Fortsættelsen af den posthistoriske skole fra sidste sæson, med udbygning af 
viden om dansk posthistorie ved tre specialister i dansk posthistorie. 
 
12. december 2020 Julefrokost 

Søren Chr. Jensen: Rutebilbreve 
 
Gennemgang af systemet med danske rutebilbreve, postal behandling, afreg-
ning mellem postvæsen og rutebilejere.  

Ole Seistrup: Danske frankeringsmærker 
 
Der fortælles om de danske frankeringsmærker, der ikke udkommer mere, selv 
om de var et meget populært samlerområde. 
 
Fremstilling og maskiner gennemgås detaljeret.  
9. jaguar 2021 
 

Svend Bek-Pedersen: An Introduction to the Postal History of 

UK during the Reign of Queen Victoria 

  
Det postvæsen, som de fleste lande i Verden har udviklet og benyttet sig af i 
de sidste snart 200 år, blev grundlagt i England i dronning Victorias tid. Mange 
af detaljerne i systemet så første gang lyset her. Det gør perioden til nok den 
mest spændende i filateliens historie.  

Hans Schønning: Aarhus V. Moderne posthistorie 
 
Århus V er moderne posthistorie, idet postdistriktet først blev oprettet om som-
meren i 1962, og posthuset blev først indviet den 1. feb. 1963. Man kommer 
ikke længere tilbage end 1938, selv når forløbere stempelmæssigt medregnes.  

6. februar 2021 
 

Lars Engelbrecht: Bog om helsager 
 
Boglancering af ”Danmarks helsager – Den tofarvede udgave 1871-1905”. 
 
Bind 1: Forskning i de forskellige typer og varianter af alle helsager.  
Bind 2: Anvendelsen af helsager i alle de posthistoriske aspekter.  

Peter Wittsten: Mail between Sweden Denmark. Both ways 
 
Foredraget behandler postkonventioner og aftaler mellem de to lande fra den 
dato da Danmark tabte Skåne, Blekinge og Halland til Sverige og indtil UPU. 
Det belyser ruter og takster mv. for de fleste typer af brevforsendelser.  

20. marts 2021 
 

Søren Juhl Hansen: Temasamlinger: Filatelistisk og tematisk 

viden 
 
Efter en hurtig gennemgang af de vigtigste holdepunkter i opbygningen af et 
tematisk eksponat, bliver der fokuseret på, hvordan der kan dokumenteres 
filatelistisk og tematisk viden gennem udvælgelse af de ”rigtige” objekter. 
 

Per Bomholt: Genforeningen 1920. Kongens ridt over grænsen 
 
Genforeningen posthistorisk belyst ved breve og postkort. En 
redegørelse for den historiske udvikling omkring afstemning zonerne i 
1920, den nye toldgrænse og grænsegendarmeriet og endelig 
festlighederne den 10. og 11. juli.   

10. april 2021 
 

Leif Ørndorf: ”Århundredes filatelist” G. A. Hagemann 
 
En fortælling om mennesket og filatelisten G. A. Hagemann. Kun få har det 
været forundt at leve et lige så spændende liv som det, Hagemann har levet, 
samt fortælling om, den filatelistiske del af hans liv.  

Steen Jack Petersen: Færøerne 
 
Foredraget vil hovedsageligt omhandle de postale forhold til og fra Færøerne 
under 2. verdenskrig, som er titlen på mit eksponat. 

 

Udvidede beskrivelser kan ses i kalenderen på www.djursfilateli.dk 


