
  

 

DJURSLANDS FILATELISTISKE HØJSKOLE 

HØJSKOLEPROGRAM FOR 2019-20 

 
 

Efterår 2019 

Lørdag den 7. september 2019 

Søren Chr. Jensen 

Phillippe de Ferrari 
Verdens største frimærkesamler 

Ferrari levede 1848-1917. Han havde en 
kæmpe formue, som han satte i frimærker. 
Det var den tid, hvor store samlinger af fri-
mærker var markeret af, hvor mange for-
skellige frimærker, samleren havde. 
På et tidspunkt efter 1900 ejede han ca. 
75% af samtlige udgivne mærker i verden. 
 

Erling Berger 

Netherlands International Mail 1813-68 

Postruter til og fra Danmark til og fra ud-
landet over land og sø fra år 1800. Gen-
nemgang af det britiske system med ship- 
og packet letters. Post til Norge. Hamborg 
som drejeskive for den danske post til 
Kontinentet. 
 
Lørdag den 5. oktober 2019 

Erik Vermeij 

Generationsskifte af min samling 

Realisation eller videreførelse? 
De arveretlige regler og muligheder, her-
under testamente, legat og anvisninger, 
generelt og målrettet.  
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DJURSLANDS FILATELISTISKE HØJSKOLE 

Foredragene afvikles i Hornslet-Hallernes møderum, Stadionsvej 4, 8543 Hornslet. 

Tilmelding til alle 8 højskoledage koster 400 kr. + forplejning. De 400 kr. betales ved sæson-
start. Prisen for en enkelt højskoledag med to foredrag er 200 kr. inkl. forplejning.  

Mad og drikke serveres af Hornslet Caféen. Det er ikke tilladt at nyde egen medbragt mad. 
Prisen for forplejning gennem en højskoledag (morgenkaffe/rundstykke – frokost med 3 snit-
ter – eftermiddagskaffe med kage er 100 kr. Øl eller sodavand 20 kr. Særpris for julefrokost. 

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

Højskolens bestyrelse er ulønnet og får ikke kørepenge. 

Alle er velkomne!



  
 

Lørdag den 5. oktober 2019 fortsat 

Ebbe Eldrup 

Island fortsat…  
Foredraget er en fortsættelse af foredraget 
om Island i sidste sæson. 
Her vil yderligere aspekter om de islandske 
frimærker bliver præsenteret. 
 

Lørdag den 2. november 2019 

Henry Christensen 

Klassisk Danmark 

Fra frimærkernes indførelse i Danmark 
1.4.1851 til 1864 – de kvadratiske udgaver. 
Udgaverne vises i forskellige tryk med pla-
dede mærker, og der suppleres med mær-
kernes anvendelse på forsendelser. 
 

Gunnar Dahlstrand 

Moderna svenska förfalskningar 

Det handlar om hur man ser att ett frimärke 
är förfalskat. Varför är en del detaljer viktiga-
re än andra. Varför väljer förfalskarna att gö-
ra på detta viset? Vad har PostNord vidtagit 
för att minska stoppa försäljningen. Varför 
tog det så lång tid att stoppa tillverkningen 
och försäljningen. Hur har posten arbetat på 
terminalerna? Vad finns det för skrivna käl-
lor? Hur har jag vi arbetat som samlare. Mitt 
motto. Min samling. Mitt samarbete med 
PostNord. Utställningssamlingen. Hjälpme-
del.   
 
Lørdag den 7. december 2019 

Søren Chr. Jensen 

Kriminalfilmen ”Strandvejsmordet” 

Historien om mordet på Danmarks største 
frimærkesamler, der var venner med kon-
gehuset, og hvordan verdens dyreste fri-
mærke havnede i en lille drengs samling. 
 

Hans Urbak 

Crash-post 

Under titlen Crash-post bliver vi orienteret 
om britisk militærpost i Island under 2. Ver-
denskrig samt post til og fra belejrede Paris 
1870-71 + det sidste nye jeg har fået. 
 

JULEFROKOST 

Forår 2020 

Lørdag den 11. januar 2020 

Troels M. Mikkelsen 

”Nordepirus” 

Balkanhalvøen og øer i Ægæerhavet var i 
begyndelsen af 1900-tallet skuepladser for 
en række krige og konflikter. 
Megisti, Chios, Lesbos og Grækenland 1940 
-1945. 2. Verdenskrig. 
Frimærker og historien bag dem. 
 

Henning Mathiesen 

Dansk Vestindiens posthistorie 

DVI har med sin geografiske placering haft 
en meget varieret posthistorie, hvor skibe 
har spillet den altafgørende rolle: Post har 
inden Verdenspostforeningen blev oprettet 
været besørget med private skibe samt offi-
cielle postvæsener fra Danmark Storbritan-
nien, Spanien, Frankrig, Tyskland og USA, 
hvilket vil blive belyst under indlægget. 
 
Lørdag den 25. januar 2020 

Ole Maintz 

Niels Erik Thunbo Pedersen 

John Buur Christiansen 

Posthistorisk Skole 

Posthistorisk Skole bliver en temadag, hvor 
deltagerne kan opnå eller få genopfrisket en 
række grundlæggende kundskaber om 
dansk posthistorie.  
Hovedformålet er at give deltagerne vejled-
ning og inspiration til at medtage forsendel-
ser i deres samlinger – eller måske endda at 
starte en ny posthistorisk samling.  
Deltagerne er meget velkomne til selv at 
medtage eget posthistorisk materiale, som vi 
om muligt vil analysere nærmere - enten 
sammen eller i mindre grupper.  
Da posthistorie i mange tilfælde ikke er en 
eksakt videnskab, kan vi dog ikke love, at det 
i alle tilfælde fører til konkrete svar.  
Vi lover dog, at alle de fremmødte vil blive 
aktivt inddraget i dagens arbejde med post-
historisk materiale.  
 
 
 
 
 



 
 
Lørdag den 29. februar 2020 

Torben Malm 

Danske tjenesteforsendelser 1851 til 
1924 

Foredraget handler om den posthistoriske 
del af Torbens højt bedømte udstillingsek-
sponat ”Service Stamps of Denmark 1871-
1924”. 
Der vil blive præsenteret og beskrevet nogle 
spændende forsendelse. 
 

Lennart Weber 

Katterød – min hjemstavn 

I den lille landsby Katterød lidt vest for Faa-
borg med 95 husstande, voksede Lennart 
Weber op. Jeg har samlet posthistorie og 
postkort fra Katterød i over 50 år.  
Samlingen omfatter efterhånden en del ting, 
men de er alle dukket op som den berømte 
”nål i en høstak”.  
Lennart, som i 1987-2001 var redaktør af 
DFT, fortæller om Katterødsamlingen. 
 
Lørdag den 21. marts 2020 

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.  
Det fortæller jeg om; men naturligvis også 
om den filatelistiske del af hans liv.  
 

Søren Juhl 

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 tema-
tisk viden gennem udvælgelse af de "rigtige" 
objekter. 
 
 
 
 
 

Djurslands Filatelistiske Højskole  
Djurslands Filatelistiske Højskole er en dy-
namisk højskole, der søger at udvikle sig ef-
ter tidens behov og strømninger blandt dan-
ske filatelister. 
Det sker via foredrag af kendte og vidende 
foredragsholdere fra både ind og udland, 
som formidler viden og aktuel ny forskning. 
Herved vil filatelister blive inspireret til selv at 
arbejde videre mod bedre eksponater eller 
egen forskning. 
Djurslands Filatelistiske Højskole der er et 
tilbud til alle danske filatelister, holder sine 
møder i Hornslet-Hallernes møderum, Stadi-
onsvej 4, 8543 Hornslet. 
 

 
 
 
 
 


