
14. september 2013 
Carl Jørgensen 

Skulle vi ikke tá og samle frimærker 
Efter en årrække, hvor vores hobby 
har udviklet sig til at blive en broget 
samling specialer, var det måske på ti-
de at genoplive glæden ved at lege 
med frimærker på gammeldags manér.  
Foredraget vil give eksempler på hvor-
dan vi ”kan bruge” flere frimærker. Så 
kunne det også blive mere fristende for 
samlere at søge til klubber.  

Johnny Barth 
Det gamle Egypten 

Egyptens ”klassiske” historie strækker 
sig fra ca. 3.000 fvt. til Egypten bliver 
en romersk provins i 30 fvt. Samlin-
gens første del viser den historiske 
udvikling, mens anden del viser speci-
elle emner som guder, templer, hiero-
glyffer osv. 
Da foredragsholderen har læst egypto-
logi de senere år, vil der være mulig-
hed for at stille spørgsmål bredt. 

5. oktober 2013 
Henry Christensen 

Holstebro og Omegns posthistorie 
Med udgangspunkt i min posthistoriske 
samling "Posthistorie fra Holstebro og 
Omegn" vil jeg fortælle om samlingens 
opsætning, begyndende fra 1780 til 
1940. Fra Holstebro opland vises for-
sendelser før der kom landpostbude. 

Johannes Andersen 
Posthistorie fra Lemvig postdistrikt 
Som illustration vil jeg ud over ud-
stillingssamlingen vise objekter af for-
skellig art, bl.a. “dåbsattest” for Lemvig 
Postkontor (1802) og for et af brev-
samlingsstederne. 
Særlig omtale af Vemb-Lemvig-Thybo-
røn Jernbane. 

2. november 2013 
Henrik Tranberg 

Filsø 
Denne freestylesamling fortæller gen-
nem bl.a. filatelistisk materiale 
historien om Danmarks næststørste 
sø, der blev til et af Danmarks største 
landbrug, der nu igen er blevet til en 
stor klitsø. Fil-søs natur og 
menneskets påvirkning af denne natur 
skildres gennem tiden. 

Ole Bech 
Chr. X 1930-1937 udgaven 

Med stor hjælp fra mine frimærkeven-
ner, har det lykkes mig at samle et 
eksponat med Chr. X på 5 rammer, på 
ganske få år. Var med på udstilling 
DJURS 2013. Jeg viser lidt med Chr. X 
25 års regeringsjubilæum 1937. 

30. november 2013 
Petter Taraldsen 

Aalborg Bypost 1884-1896 
Hvilke utfordringer møter filatelisten/fri-
merkesamleren i dagens filatelistiske 
verden. Hva er det, vi vil samle på? 
Hvilke begrensninger gjør jeg? Hvilken 
fremtid har frimerkesamleren? Af-
stemplingen er blitt vanskligere. Utvik-
let seg siden 1924. 

Jan Erik Taraldsen 
Postforbindelsen mellem Syd-Norge 

og Nord-Danmark 1871-1987 
Der er en oversikt over alle stemplene 
brukt ombord i skipene som trafikerte 
Kristiansand/Arendal til Frederikshavn 
og Kristiansand til Hirtshals. 
Historie i tekst og bilder/postkort om al-
le skipene samt diverse trykksaker, 
fartsplaner osv. 

 

1330-1530 Julefrokost 

11. januar 2014 
Otto Kjærgaard 

Fra at samle/udstille posthistorie og 
til at skrive en bog om det. 

Fra at samle/udstille posthistorie og til 
at skrive en bog om det. Det kan 
måske synes som en uoverskuelig 
opgave at skrive en bog, men hvis 
man kan lave et posthistorisk eksponat 
er springet ikke så langt. Der bliver 
måske tid til et par sidespring. 

Leif Ørndorf 
Gæstgiveriet 

Gæstgiveriets historie i Danmark fortalt 
ved hjælp af postkort + lidt andet. 
Samlingen viser de forskellige forret-
ningstyper indenfor branchen. Alterna-
tive steder hvor der har foregået serve-
ring og overnatning bliver også be-
handlet. Branchens modstandere får 
også et par ord med på vejen. 

8. februar 2014 
Torben Ringtved 

Mine ca. 30 år i auktionsbranchen 
Torben har været i auktionsbranchen i 
ca. 30 år. Fra Nellemann & Thomsen 
til Bruun Rasmussen. 
Han vil fortælle om spændende og 
sjove ting, han har oplevet i sine man-
ge år i den danske frimærkeverden. 

Søren Chr. Jensen 
Vi har sejret os ihjel 

Vi har sejret os ihjel, fordi vi har udvik-
let os til dygtige filatelister, men des--
værre på en meget egocentrisk måde, 
der stort set udelukker almindelige fri-
mærkesamlere i vores hobby. 

 

8. marts 2014 
Per Bomholt 

Post til og fra sønderjyder 
under 1. verdenskrig 

Sønderjyder i krig 1914-19. Med ud-
gangspunkt i postkort og feltpostbreve 
fortælles Sønderjyllands dramatiske 
historie fra 1914 til hjemkomsten fra 
fangelejre i 1919. 

Ronald Kristensen 
DFDS 1866 – 1966 

Grundlaget for DFDS’s stiftelse. Om 
skibenes historie og livet ombord. 
Lidt om fragtbreve, DFDS’s stempler. 
Breve til og fra og mod skibene, samt 
rederibreve. Reklame og fartplaner. 
Kort sagt lidt af hvert om DFDS og 
egne oplevelser fra 16 år til søs. 

5. april 2014 
Carsten Bjerg 

Odenses Posthistorie 
Odense Postkontors behandling af for-
sendelser til og fra Odense.  
Landbefolkningens postbefordring med 
private landposte og ruter, hvor dette 
var muligt. 
Oprettelse af brevsamlingssteder un-
derlagt Odense Postkontor og offentli-
ge landpostruter med udgang fra disse 
brevsamlingssteder. Herunder en be-
skrivelse af de offentlige landpostes 
landpostruter og arbejdsforhold. 

Søren Chr. Jensen 
og Karsten Jensen 

Indledningsplanchen 
Indledningsplanchen er det vigtigste 
næst efter eksponatets indhold. 
Søren Chr. Jensen vil gennemgå ud-
valgte indledningsplancher. 
Karsten Jensen vil beskrive forhold 
omkring bedømmelse og indhold. 



Djurslands Filatelistiske 
Højskole 

er oprettet af frimærkeklubberne på 
Djursland - alle medlemmer af Dan-
marks Filatelist Forbund, der yder til-
skud til højskolen. Der har været filate-
listisk højskole på Djursland siden 
1987. 
Ledelsen af højskolen i 2013-14 består 
af Hans Urbak, Henning Mogensen, 
Jørn Walther Pedersen, John Knudsen 
og Erik Sørensen. Højskolen har hjem-
sted på Mørke Skole, hvor de alminde-
lige højskoledage afvikles. 

Hvad står højskolen for 
Djurslands Filatelistiske Højskole er en 
dynamisk højskole, der søger at ud-
vikle sig efter tidens behov og strøm-
ninger blandt danske filatelister. 
Via foredrag af kendte og vidende 
foredragsholdere formidles viden og ny 
forskning på aktuelle områder. 
Herved vil filatelister blive inspireret til 
selv at arbejde videre mod bedre ek-
sponater eller egen forskning. 

 En dag på højskolen 
Der afvikles hver sæson 4 højskoleda-
ge før og 4 efter nytår. 
Højskolen åbnes allerede kl. 9, og der 
er mulighed for almindelige frimærke-
aktiviteter frem til kl. 945, hvor der ser-
veres kaffe med rundstykker. 
Kl. 10 Formiddagens foredrag 
Kl. 12 Frokostpause med samvær 

og frimærkeaktiviteter. 
Kl. 1330 Eftermiddagsforedrag – 

eftermiddagskaffe og 
småkager. 

Kl. 1530 Højskolen slutter 
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Tilmelding 
Tilmelding kan ske til kasseren Jørn 
Walther Pedersen på telf. 86 82 17 78 
eller e-mail til jwp@pedersen.mail.dk  

Priser 
Højskole får tilskud til driften fra  Dan-
marks Filatelist Forbund, hvorfor det er 
muligt at holde prisen så billigt som 
400 kr. for forbundsmedlemmer og 600 
kr. for andre. 
Det er også muligt at deltage en enkelt 
højskoledag med to foredrag. Prisen 
for dette er 100 kr. for DFF-
medlemmer og 150 kr. for ikke-
medlemmer.  
Vær opmærksom på, at mange frimær-
keklubber yder tilskud til deltagelse på 
højskolen.  

Mad og drikke 
Mad og drikke er ikke indeholdt i dette 
beløb. 
Pris for og morgen-/eftermiddags-kaffe 
er 25 kr.  
Smørrebrød skal bestilles hver gang 
på knudsen23dk@hotmail.com 
 

 
 

God fornøjelse! 
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