
Foredragene afvik-
les i Hornslet-Hal-
lens møderum, Sta-
dionvej 4, 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 260 kr. 
inkl. forplejning.  
Mad og drikke serve-

res af Hornslet Café-

en. Det er ikke tilladt 

at nyde egen med-

bragt mad.  
Pris for forplejning 
på en højskoledag 
morgenkaffe/rund-
stykke, frokost med 
3 snitter og eftermid-
dagskaffe er 160 kr. 
inkl. øl eller vand. 
Julefrokost særpris.  
Tilmelding kan ske til 

kasserer Jørn Wal-

ther Pedersen på tlf. 

8682 2778 eller med 

e-mail tilmelding@ 

djursfilateli.dk 
 
Udvidede beskrivel-

ser kan ses på  

www.djursfilateli.dk  
Alle er 

velkomne! 
 

4-5. november 2023 
 



3. september 2022 

Allan Pertti Frandsen: Grønlandske frimærker 

Der fortælles om de grønlandske frimærker, udgivelsespolitik, teknik og motiver, 
samt de aktuelle udgivelser. Desuden fortælles om fremtiden for frimærker på 
Grønland. Pertti Frandsen har været Grønlands frimærkechef siden 2007. 

Jens Mortensen: Rejsen med de ”Fynske stjerner” 

De vigtigste stjernestempeltyper og posthornstempler fra Fyn gennemgås, samt 
eksempler på bureau-, linje- og rammestempler. Den røde tråd, historier, og 
forskellige forsendelser, som tilsammen udgør Fynske Brevsamlingssteder. 

15. oktober 2022 

Martin Pingel: Danske frimærker 

Der fortælles om de danske frimærker, udgivelsespolitik, teknik og motiver, samt 
de aktuelle kommende udgivelser. Desuden fortælles om fremtiden for udgivel-
se af frimærker fra PostNord. 

Søren Nordklint: Koncentrationslejr post 

Det præcise antal fanger, der gik gennem de tyske koncentrationslejre, er 
ukendt. Det drejer sig om millioner af mennesker. Man skulle tro, at med det 
store antal ville koncentrationslejr post være mere almindeligt, end det er. 

12. november 2022 

Phillip Rasmussen: Forsendelser fra DK til udlandet 1864-1871 

Danske posttakster udenrigs 1864-71 er præget af nedsættelser i stribevis! 
Krige, klima og fremmede vægttrin bidrager til i alt 128 forskellige takster. 

Erik Christensen: Hertugdømmernes oprør mod helstaten og 

monarkiet 

Oprøret i hertugdømmerne behandles, dets årsager og de egentlige kamphand-
linger med baggrund i filatelistisk materiale. En gennemgang af feltpost, 
KDOPA-Hamborg postkontors overtagelse, samt udgivelsen af de første 
frimærker. 

10. december 2022 Julefrokost  

Klaus Johansen: Posthornsstempler 

Vi skal se på en del af de 184 kassetømningssteder, der i perioden 1924 til 1969 
anvendte posthornstempler. Hvorfor de blev indført, de forskellige typer samt 
deres tilknytning til datidens jernbaneruter med reference til min samling. 

Andreas Striib: Franske Postkort 

LL’s franske postkort fortæller om livet i Frankrig for godt 100 år siden. Signa-
turen LL (Lucien Levy) viser, hvordan franskmændene (og de franske kvinder) 
levede i freds- og krigstid.  

 

14. januar 2023  

Leif Ziehrer: Jernbanerne og deres posteksp. i Slesvig-Holsten 

og Lauenborg før 1864 

Jernbanernes historie indtil 1864 i hertugdømmerne, samt Hamburg og Lübeck 
belyst gennem de danske stemplers anvendelse ved bureauerne og på 
jernbanestationerne. Foredraget vil også berøre den politiske baggrund. 

Ole Alexandersen: Censurpost 

Vi skal kigge på Udlandspostkontrollen og Udlandskontrollen samt forløberne 
fra Berlin og Hamburg. Desuden skal stempler, banderoler, indlagte medde-
lelser, dobbelt censur mv. vendes. 

11. februar 2023 

Søren Chr. Jensen: På rejse med Jules Verne 

Jorden rundt. Ikke i 80 dage – kun et par timer – og med filateli i rejsetasken. 
Inspiration til nye eksponater. ”Kundskab er ikke så interessant – fantasi er alt”. 

Per Friis Mortensen: Schweiz frankostempler 

Schweiz frankostempler er fra 1923 og anvendes stadig efter mange designæn-
dringer. Eksempler på interessante forsendelser i forhold til takst, rute eller 
historie ligesom registrerings- og forskningsarbejde vil blive berørt. 

18. marts 2023 

Søren Kavin: Efteranvendte lapidar stempler 

Hvad er et efteranvendt lapidarstempel? Hvordan kan man samle på om- 
rådet. Introduktion til mit katalog over de efteranvendte lapidarstempler. Nedslag 
i samlingen med diverse gode objekter og historier. 

Johnny Barth: Sporvogne fra det københavnske område 

Gennemgang af forskellige linjer, som er betjent af sporvogne fra dels 
Københavns Sporveje, samt fra N.E.S.A. og Frederiksberg Sporvejsselskab. 
Ikke alle linjer kendes på brevkort, men stort set alle sporvognstyper gør.    

15. april 2023  

Morten Pieper: Privat postbefordring i DK 1585-1871 

Helt eller delvist privat befordrede forsendelser udgør hovedparten af den 
samlede postbefordring før 1871. Der vises eksempler på disse forsendelser, 
og hvordan de kan indgå i en posthistorisk sammenhæng. 

Peter Bech: Morsøs Posthistorie 

Der har været 2 postkontorer på Mors, Nykøbing og Karby, samt 13 postekspe-
ditioner eller brevsamlingssteder, samt post bureauet Skive-Nykøbing. Der 
vises så mange forskellige forsendelser som mulig fra disse. 


