
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! 

 



11. september 2021 

Søren Chr. Jensen: Verden på mærkerne 

En fortælling om at samle frimærker fra hele verden – som filatelister – og jeg – 
har forsøgt på det gennem hele frimærketiden. 

Et filosofisk, psykologisk og praktisk foredrag om frimærkesamleri. 

Niels Buus: Christian X samling 

Anvendelsen af Christian X frimærkerne 1913 til 1930. Takster og forsendelses 
typer. Eller hvordan jeg samler posthistorie. Jeg viser et bredt udsnit af forsen-
delsestyper i perioden. Både “rene” forsendelser og kvalificerede samt postale 
blanketter. Jeg har forsøgt at finde ting, som beskriver periodens posthistorie. 

9. oktober 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 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. 

13. november 2021 

Erik Christensen: Hertugdømmernes oprør mod helstaten og mo-

narkiet 

Med baggrund i mit eksponat i åben klasse, behandles oprøret i hertugdøm-
merne dets årsager og de egentlige kamphandlinger med baggrund i filatelistisk 
materiale. Endvidere en gennemgang af feltpost, KDOPA-Hamborg postkontors 
overtagelse, afsluttende med de første frimærkeudgivelser. 

Niels Jantzen: Kertemindes Posthistorie 

Gennemgang af Kertemindes Posthistorie samt en med Odense-Kerteminde-
Martofte jernbane. 

11. december 2021 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 gennem-
gås detaljeret. 

15. januar 2022  

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. februar 2022 

Kaj Erik Ullerup: Dansk luftpost 

Luftpostens historie fra ballonflyvning via pionerflyvninger, isflyvninger til etab-
leret Luftpost. Alt belyst via danske forsendelser mm. Mere end 200 års spæn-
dende posthistorie. ”Please fasten your seatbelts”. 

Torben Ringtved: En ”superb” samling 

Der vises og fortælles om en "superb" samling, en samling, der gå på tværs af, 
hvordan andre samler, så her er chancen for at se noget helt anderledes og se, 
hvordan man også kan lave en samling. 

19. marts 2022 

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.  

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. 

23. april 2022  

Leif Ørndorf: ”Århundredes filatelist” G. A. Hagemann 

En fortælling om mennesket og filatelisten G. A. Hagemann. Kun få har det væ-
ret forundt, at leve et lige så spændende liv som det, Hagemann har levet, samt 
fortælling om, den filatelistiske del af hans liv. 

Peter Skov Nielsen: Vejles posthistorie 

Et foredrag om posthistorien for Vejle Posthus og de tilhørende brevsamlings-
steder. 

Dette krydret med materiale fra nogle udvalgte posthistoriske begivenheder. 

 

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

 


