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Djurslands Filatelistiske Høj-
skole blev stiftet i 1987, som 
det fremgår af højskolens hi-
storie i dette hæfte. 
Højskolen er en helt unik in-
stitution i dansk filateli, selv-
følgelig fordi den har virket i 
25 år og i den tid har holdt 
sig strengt til sit oprindelige 
koncept, men ikke mindst 
fordi den har evnet at trække 
Danmarks førende filatelister 
til sig. 
Man har større anseelse som 
filatelist, hvis man har holdt 
foredrag på højskolen. 

Organisation 
Højskolen har over tid gennemgået en organisa-
torisk udvikling. 
I dag er højskolen ”ledet” af ”Selskabet”, der er 
den ordførende del af højskolen. 
Der er afdelinger for selve højskolen, for Djurs-
lands Filatelistiske Bibliotek og en lille sidegren 
for Marx Jøns. Disse afdelinger er selvstyrende, 
og der findes intet hierarki. 

Ledelsen 
I jubilæumssæsonen består ledelsen af følgende 
personer: 
Djurslands Filatelistiske Selskab 
Hans Urbak 
Kaj Jensen 
Erik Sørensen 
Djurslands Filatelistiske Højskole 
Henning Mogensen 
Jørn Walther Pedersen 
John Knudsen 
 

Erik Sørensen 
Hans Urbak 
Djurslands Filatelistiske Bibliotek 
Henning Mogensen 
Lars Kruse Andersen 
Hans Urbak 
Læresamlingen af Marx Jøns 
Søren Chr. Jensen 
 

Logo 
Højskolens logo 
viser Djursland 
med de fire klub-
ber, der står bag: 
Rougsø, Grenaa, 
E b e l t o f t  o g 
Hornslet. 
Selve højskolen 
foregår i klasse-
værelse på Mør-
ke Skole . 

Djurslands Filatelistiske Højskole 25 år 

Toke Nørby—John Sørensen– Hans Ehlern Jessen– Carl Aage Møller 
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Dette spørgsmål blev stillet under en køretur 
hjem fra en højskoledag i Nørager.  
I bilen var Aksel Martinussen, Grenaa, Ivar Hør-
dum, Ebeltoft, Kaj Jensen, Rougsø sammen 

med Hans Urbak, Hornslet og Bent Nielsen, 
kontaktmand for DFF.  
De var alle enige om, at idéen med en filatelistisk 
højskole var rigtig, hvilket de syntes var blevet 
bevist med højskolen i Nørager. 
Der var ikke langt fra tanke til handling. I efteråret 
1986 holdt de fem herrer et møde og på dagsor-
denen var kun et punkt, nemlig beslutning om 
oprettelse af Djurslands Filatelistiske Højskole. 
Det blev endvidere besluttet, at højskoleprogram-
met skulle omfatte 7 lørdage - 3 om efteråret og 4 
om foråret med 2 foredrag hver gang. 
Da alle fire Djurslandsklubber og forbundets kon-
taktmand Bent Nielsen var repræsenteret, beslut-
tede de, at ledelsen skulle uddelegeres indtil an-
det blev besluttet.  

Hvorfor har vi ikke en                         
filatelistisk højskole på Djursland ? 

Der blev udfærdiget vedtægter, hvis første para-
graf lyder som følger: 

En ambitiøs paragraf, som alle nu efter 25 år kan 
konstatere, at højskolen fuldt og helt har levet op 
til. Med 365 forskellige foredrag af 162 forskellige 
vidende foredragsholdere har højskolen bibragt 
deltagerne en viden, det kunne være svært at 
tilegne sig på anden vis.  
Selv om deltagerne ikke specielt var interesseret i 
et enkelt foredrag, havde man altid noget med 
hjem, man lærte noget, der rakte ud over ens 
eget samleområde, og man lærte meget om an-
dre måder at samle på indenfor posthistorie, 
hjemstavnssamling, specialsamling, motivsamling 
og de senest tilkomne Åben klasse og en-ramme 
samling. 

Om at udstille 
Højskolen har også givet nogle af deltagerne, 
som aldrig havde prøvet at udstille, lyst til at ud-
stille, og det skyldes ikke mindst den kendsger-
ning, at man har fået indblik i, at det er slet ikke 
så svært at opsætte en udstillingssamling, når 
man har materialet og den viden som skal til, og 
man har fået indblik i de kriterier, som dommerne 
arbejder ud fra.  
Alt dette har nok bevirket, at den almindelige und-
skyldning ”jeg har jo ikke noget særligt” er ryddet 
af vejen. 
Højskolen er jo andet end foredrag, idet der også 
har været arrangeret workshops, hvor et panel af 
eksperter kunne viderebringe deres store viden. 

Djurslands Filatelistiske Højskoles for-
mål er at højne den filatelistiske ind-
sigt og niveau hos den til en hver tid 
tilmeldte deltagergruppe af frimærke-



Selvfølgelig har der været episoder og personer, 
der huskes bedre end andre og som mindes med 
et smil – eller det modsatte. Andre huskes som 
en hyggelig oplevelse i et selskab af mennesker, 
som man sympatiserede med og/eller delte inte-
resse med. 

Kendte foredragsholdere 
Legendariske Palle Laursen ankom altid fredag 
eftermiddag og overnattede på Den Gamle Kro. 
Det blev en tradition, at hver gang han skulle hol-
de foredrag på højskolen, mødtes bestyrelsen for 
at spise sammen med ham fredag aften. 
Hvem husker ikke dansk filatelis grand old man 
Tage Buntzen, som i en alder af 91 
år fortalte om sine type 1 og 2 på høj-
skolen. Han ankom til Hornslet fredag 
eftermiddag og indlogerede sig på 
kroen. Lokale mødtes med ham, hvor 
det rare menneske delte ud af sin sto-
re viden, så det blev en dejlig aften 
alle mindes med glæde. 
Hans Ehlern Jessen var ”tofarve specialisten”. 
Han har været foredragsholder på 
højskolen utallige gange. Han ville 
hvert år gerne være den første, og 
dette ønske blev selvfølgelig imøde-
kommet. Mange højskoledeltagere 
har fået en god diskussion med ham 
om de tofarvede.  
Ehlern Jessen var også dommer, og 
ved en bestemt lejlighed, hvor han 
skulle være dommer på en kommen-
de udstilling, fik han Ernst Matthiassens samling 
med hjem og kunne derfor i ro og mag få samlin-
gen gennemgået. Samlingen fik færre point end 
tidligere, men Ernst fik en masse gode tips, som 
kom ham til gode på senere udstillinger. 
Uffe Munch-Andersen var en markant person i 
forbindelse med højskolen. Han var med gennem 
mange år, både som kursist men også som fore-
dragsholder. 
Uffe besad en stor viden, som han gerne øste ud  
 

af i form af mange forskellige 
foredrag: Tysk inflation, 1-øren, 
rekommandation mv. Han for-
talte gerne længe om sine kæp-
heste. Ingen gik forgæves til 
Uffe for at få et tips eller for at 
få opklaret et filatelistisk pro-
blem. 
De sidste mange år på højsko-

len opnåede Uffe den store hæder, at blive be-
tragtet som en guru indenfor det posthistoriske. 
Det vil føre for vidt at nævne alle de foredragshol-
dere, som i årenes løb har formidlet viden til alle 
vi kursister. En del af al denne viden har nok lag-
ret sig ”oppe i de grå” på kursisterne og har kun-
net tages frem, når der blev brug for det. 

”Top Ti” 
Her er en Top Ti+ med de foredragsholdere, der 
oftest har været på højskolen: 
1. Søren Chr. Jensen (17) 
2. Toke Nørby (12) 
3. Per Bomholt (11) 
4-5. Uffe Munch Andersen og Frode Vesterby 
Knudsen (9)  
6. John Sørensen (8) 
7-11. Karsten Jensen, Otto Kjærgaard, Ole 
Maintz, Per Friis Mortensen og Kaj Erik Ullerup 
(7).   
                                              Fortsættes side 13… 
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17. SEPTEMBER 2011  

Jørgen Jørgensen 
Stenløse. Dansk og international dommer. 
Præsident for FEPA - Federation of European 
Philatelic Associations  

”Det filatelistiske verdenskort” 
– muligheder og udfodringer! 
”Filatelien” er født i Europa, hvor vi i 
en længere årrække har været vant 
til at have vinden i ryggen og oplevet 
de nationale postvæsener som soli-
de sponsorer. 
Nu har vinden vendt - medlemstalle-
ne er for nedadgående - det er 
svært at rekruttere nye juniorsamle-
re, hvor frimærke hobbyen er blevet 

overhalet af andre  
fritidsbeskæftigelser, der kæmper 
om de unges opmærksomhed.    
Frimærkesamlerne verden over 
har organiseret sig som et spejl 
af tilsvarende verdensomspæn-
dende aktiviter – med henblik på 
at realisere et gammelt mund-
held: 

 
Lars Peter Svendsen 
Virum. Dansk og international dommer. 
Formand for Kjøbenhavns Philatelist Klub 

Eksponater af international 
karakter 
”Jeg har samlet traditionel filateli i form af special-
samlinger siden jeg var 12 år gammel og har ud-
stillet internationalt siden teenager alderen, nu i 
35 år”. 
Der fortælles om, hvorledes man kan samle dedi-
keret på et enkelt samlerområde ad gangen, først 
Danmark 1864 udgaven, derefter Helgoland og 
nu Tasmanien.  
Hvad skal der til for at skabe en af de højest præ-

mierede juniorsamlinger og en 
Grand Prix samling og hvordan ar-
bejdes der videre mod nye mål, når 
det gamle samlerområde er 
“udtømt”.  
Der vil blive vist eksempler på hvor-
dan samlingerne har udviklet sig 
gennem årtierne og passionen ved 
at opnå mere og mere - højere og 
højere.  

Trend, udvikling og de nyeste tanker indenfor tra-
ditionel filateli vil blive behand-
let der vil blive chance for at se 
nogle af de sjældneste objek-
ter indenfor samlerområdet 
Tasmanien eller som det hed i 
første omgang Van Diemens 
Land. 

Højskoleprogram for sæson 2011-12 
På de næste sider ses det spændende højskoleprogram for sæson 2011-12 med 
internationalt snit. Alle foredragene har et meget højt filatelistisk niveau og 

giver masser af filatelistisk indsigt både om dansk og udenlandsk filateli. 

Alle kan noget 
Ingen kan alt 

Tilsammen kan vi det hele! 



8. OKTOBER 2011  

Karsten Jensen 
Aalborg. Dansk dommer. 

Den danske registratur 
Hovedtemaet er registreringen af 
danske frimærkefrankerede forsen-
delser til og fra udlandet i perioden 
1851 – ca.1905. 
Jeg har ofte fået spørgsmålet; Vil det ikke være 
en god ide at udgive registranten/oversigten som 
en bog? Jo, det kunne jo være fristende, men 
svaret må blive et nej.  
Af indhøstet erfaring ved jeg, at inden tryksvær-
ten er tør, ja så er oversigten forældet, da der til 
stadighed dukker nyt materiale frem, ligesom jeg 
fortsat arbejder på at udbygge de enkelte afsnit/
lande med en mere uddybende tekst.  
At arbejdet ikke er færdigt og aldrig bliver det, 
giver mig jo også anledning til at gæste Højskolen 
i dag og få en god dag i selskab med interessere-
de filatelister. 
Udover forsendelser registrerer 
jeg også andre danske objekter 
f.eks. størst kendte blokke og 
striber og meget mere.  
Ved foredraget vil der også blive 
lejlighed til, at se eksempler på 
dette arbejde, ligesom de fleste 
vil få deres syn på danske rarite-
ter og sjældenheder revideret! 
Karsten Jensen håber, at dagens 
foredrag om hvorledes der arbej-
des med registrering, kan anspo-
re andre filatelister til at gøre lige-
så indenfor de områder, som de 
måtte samle eller have interesse 
for.  
Det er kun ved at dele vor viden, 
vi kan udvikle filatelien til gavn for 
de mange! 

 
Henrik Mouritsen 
Oldenburg, Tyskland 
Dansk og international dommer 

Danske Posttakster 1875-1906 
I foredraget præsenteres mit posthistoriske eks-
ponat om danske posttakster, der vandt Grand 

Prix International på FEPA udstillin-
gen i Essen i 2009.  
Der vil blive lagt vægt på at præsen-
tere eksponatets grundkoncept og 
den deraf følgende opbygning af 
eksponatet på plancherne.  
Eksponatet viser næsten alle de 
forskellige takster, der kendes beva-
ret fra perioden.  

Hvis der er nogle, der mener at have forsendel-
ser, der viser nogle takster, jeg ikke har, så tag 
dem med. Hvis taksterne er svære at tyde, så kan 
jeg måske hjælpe. 
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3. DECEMBER 2011 

Petter E. Pedersen 
Søgne, Norge. I Styre for Norsk Filatelist Forbund 
1997-2009 og president for forbundet i perioden 
2003-2009. 
Norway Posthorn 

in Roman Capitals 
De norske posthornfrimerkene er 
verdens eldste frimerkemotiv som 
fremdeles er i bruk.  
 
Motivet ble tegnet av arkitekt Andre-
as von Hanno, og det originale trykk-
stemplet ble gravert i København i 
1871 av Philip 

Batz. Første frimerkeutgi-
velse fant sted i 1872. 
Etter over tyve års bruk var 
dette stemplet i 1893 blitt 
så slitt at det ble sendt til 
omgravering. Da ble skrift-
typen endret fra stolpeskrift 
til antikvaskrift, og dermed 
startet et nytt design av 
merkebildet. 
Utgangspunktet for foredraget er min utstillings-
samling på de første antikvautgavene fra 1893 til 
1908. Samlingen, som oppnådde gullmedalje på 

Portugal 2010, er spesialisert og om-
fatter bl.a. typer, varianter, blokker 
og ulike typer forsendelser. 

Odd Arve Kvinnesland 
Farsund, Norge 
Styremedlem i Norsk Filatelist For-
bund. Norsk dommer 

Norsk skibspost 
Forteller i foredraget historien om de seilende 
norske postkontor (Postekspedisjoner) langs ky-
sten av Norge og utlandet, fra ca 1860 til 1983. 
 

5. NOVEMBER 2011  

Lene Reipuert 
Frimærkechef, Post Danmark 

Produktion af frimærker 
Post Danmark har siden 1933 trykt 
de danske frimærker. I frimærkeor-
ganisationen har vi samlet hele pro-
cessen fra idé til salg af det færdige frimærke.  
Vi er specialiseret i stålstik. Vi værner om hånd-
værket og forsøger konstant at forny udtrykket.  
Post Danmark og Posten Sverige startede sam-
menlægningen af de 2 postvirksomheder tilbage i 
april 2008. Det fælles selskab PostNord har i dag 
2 frimærkeorganisationer. I maj 2011 startede 
sammenlægningen. Der bliver fælles processer 
og drift på mange områder. Vi har valgt at fasthol-
de begge landes nationale præg. 

Birgitte Wistoft 
Direktør for Post & Tele Museum 

”Når voksne mænd græder…” 
Post & Tele Museum rummer ek-
sempler på alle Danmarks frimærker 
– og tillige på alle de frimærker, der 
gennem årene via Verdenspostunio-
nens hovedkvarter i Bern er blevet 
udvekslet mellem medlemslandene. 
En kolossal og stadig voksende 
samling. Hvad skal man bruge den 
til? 
Frimærker kan og bør være spændende for andre 
end dyrkerne af den klassiske filateli, så tusinder 
af børn tegner hvert år deres eget ”frimærke” hos 
os, og nu kan de også lege og lære i udstillingen 
”Ind i frimærket”. Også kunsten og kunstnerne 
bag vores frimærker bliver løbende præsenteret 
på museet. 
Men de grædende mænd møder vi, når vi bruger 
frimærkerne i den danske undervisning, som ind-
vandrere skal modtage. 



11. FEBRUAR 2012 

Birthe King 
London, Storbritanien. Dansk og britisk dommer. 

Denmark: Conscience, Conflict and 
Camps 1932-1949 

Titlen betyder: Samvittighed, Kon-
flikt, og Flygtningelejre 1932-1949) 
Materialet til dette emne er samlet 
over mere end tyve år, og fra et fem 
rammers eksponat i 2001 har det nu 
udviklet sig til otte rammer med in-
ternational anerkendelse i Åben 
Klasse. 
Åben Klasse har undergået en 

enorm udvikling, og selvom den på internationalt 
niveau endnu er en ’experimental class’ har den 
stor success i de skandinaviske lande, Storbritan-
nien, Australien, New Zealand, og USA. Det inter-
nationale point skema, som også bruges i Skan-
dinavien, vil blive forklaret såvel som guidelines. 
Titelsiden, opbygningen af eksponanet, og slut-
ningen vil blive gennemgået med illustrationer af 
både det filatelistisk og det ikke-filatelistisk mate-
riale. Begge slags materiale skal vise varietet, og 
det ikke-filatelistiske skal understøtte og illustrere 
det filatelistiske, så selve historien bliver mere 
levende. 

 

Han fortell litt om, hvorfor disse postekspedisjo-
nene ble opprettet, stempler og litt om ulike skip 
som har hatt postekspedisjon ombord. 
Motto: Kunnskap kan gjøre enkle objekter til små 
”perler” i en samling. 

Posthistorie fra Øst-Karelen 
Øst-Karelen er det området som Finland erobret 
fra daværende Sovjet under ”forsetteleskrigen 
1941-44”. Postale tjenester ble bygd opp og en 
lang rekke postkontor ble opprettet. De siste bare 
noen måneder før Sovjet gjennerobret området. 
Innlegget er basert på hans samling. 

14. JANUAR 2012 

Hasse Brockenhuus 
von Løwenhielm 
Borås, Sverige. SFF’s styrelse i 25 
år. Gennemført 15 filatelistiske høj-
skoler. Svensk og int. dommer. 

På farfars (Oldefars) tid. 
Kort om tidlig Filateli. 

Jaipurs helsager 
Indore, Traditionelt 
Hasse BvL er ekspert i disse indiske stater og har 
eksponater på Guld-niveau fra de to stater. 

Lennart Daun 
Borås, Sverige. Ordförende for 
Svensk Filatelist Förbund 1996-
2009. Sveriges delegat i FIP Postal 
Stationery Commission. 

Svenske helsager 
Min samling Svenska Helsaker 
1872-1930, dessutom en modernare samling 
1900-1930 och budskapet är att popularisera 
helsakssamlandet. 
Det är dessa bägge samlingar som jag tänker 
visa och prata om. Kanske också även lite 
allmänt om helsaker.  
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INVITATION 
JUBILÆUMS- 
RECEPTION 

 
Hermed inviteres 

Djurslands 
Filatelistiske 

Højskoles  
venner fra klubber, 
foredragsholdere og 
kursusdeltagere gen-
nem 25 år, museer, 
væsener, forbund og 
fonde til 

Reception på 
Mørke Skole 

22. oktober 2011 
kl. 10-16 

Da højskolen ikke har 
økonomiske midler, 
bedes hver især beta-
le kr. 125 for festbuf-
fet inkl. 1 glas vin, 1 øl 
eller 1 vand. 
Der er inkluderet kaf-
fe/the og brød. 
Der vil være forskellig 
underholdning under-
vejs. 
Tilmelding til Jørn 
Walther Pedersen 
senest 01.10.2011 (se 
bagsiden). 
Højskolen ønsker sig 
gaver til afholdelse af 
foredragene og bøger 
til bibliotek. 



0 
1 

Chris King 
London, Storbritanien. Britisk dom-
mer og Vice President for The Royal 
Philatelic Society London.  

Talking Points in Postal 
History 
Presentation, Treatment and Research in exhibit-
ing: How to persuade the judges that you really 
know what you are doing, and that it couldn’t pos-
sibly be done any better. 

Using the Grand Prix winning “Slesvig: From 
Danish Duchy to Prussian Province: Early mail to 
1867” and individual pages from other exhibits, 
the material will be dissected to demonstrate how 
to achieve as many points as possible without 
considering Condition and Rarity. 
This will be a PowerPoint presentation with pages 
in frames, and examples of literature and other 
research tools beginning with the examination of 
envelopes, wrappers and the contents of letters. 

10. MARTS 2012 

Ole Mainz 
Ørslev, Skælskør.  
Forfatter til flere filatelistiske bøger. 
Formand for Dansk Posthistorisk Selskab. 

Øjenåbnere, kilder og eksempler på 
tidlige private landposter 
Foredraget vil bl.a. omhandle, hvordan der i hele 
1800-tallet blev transporteret skriftlig kommunika-
tion rundt i de områder, hvor Postvæsenet ikke 
kunne tilbyde ombæring, men hvor Postmestrene 

ofte havde en finger med i spillet. 
Der vil blive gennemgået og vist kil-
der, som underbygger de postulater, 
som jeg tidligere har fremført i kort 
form. 
Desuden vil der blive vist eksempler 
på nogle af de talrige forsendelser, 
der belyser/dokumentere den private 
landposts eksistens – her iblandt 

forsendelser, som ikke tidligere har været offent-
liggjort. 

Morten Pieper 
Brøndby. Dansk dommer. Posthistorisk ekspert. 

Påtegninger på Kongelige 
Tjenestebreve 
Foredraget vil tage udgangspunkt i brevmateriale 
fra midten af 1600-tallet og frem til indførelse af 
tjenestefrimærkerne i 1871. I disse lidt over 200 
år har begrebet ”kongelig tjeneste” ændret karak-
ter flere gange og betydningen af nogle af KT-
påtegningerne har undergået nogle forandringer, 
der gennem tiden har givet anledning til både 
misforståelser og usikkerhed. 

Specielt i første halvdel af 1800-tallet 
kommer der en del nye påtegninger, 
der enten er cirkulærebestemte eller 
opstået som følge af et behov for at 
nuancere påtegningens betydning.  
Med udgangspunkt i, at det snart er 
12 år siden der sidst er udkommet et 
DAKA-katalog med en oversigt over 
de forskellige påtegninger og deres 

sjældenhed og værdiansættelse, vil foredraget 
også komme med nogle input til denne del af KT-
området. 



Der er stadig flere elementer under dette omfat-
tende emne, der henstår som små gåder, men 
foredraget vil forsøge at give en status på, hvor 
forskningen i KT-området er i dag, vil forsøge at 
udrydde nogle myter og misforståelser og forhå-
bentligt give deltagerne et bedre grundlag for at 
analysere og beskrive egne KT-breve. 

14. APRIL 2012 

Rudolf Krings 
Tidligere formand for Ebeltoft og 
medlem af højskolens bestyrelse 

Posten til og fra Ebeltoft og 
Omegn 
Områdets posthistorie i uddrag fra "gamle dage" 
til vor tid. 
Set med postale briller viser eksponatet, ved 
hjælp af filatelistisk materiale og andet, en krono-
logisk udvikling i postbesørgelsen i Ebeltoft med 
underliggende enheder i ovennævnte periode.  
Eksponatet dokumenterer samtidigt de annulle-
ringsstempler, der blev bestilt og anvendt i sam-
me tidsrum. 
Fra år 1704, hvor vi første gang hører et Ebeltoft-
postbud omtalt til i dag, har Ebeltoft-posten været 
i en udvikling, der spænder lige fra at posten kom 
med gående el. ridende bud, pr. diligence eller 

med landposten - til postudbringning med bil, 
jernbane, via telegraf og elektronisk 
postkasse. 
Tiden afspejler samtidigt forsendel-
sesmulighederne med det omkring-
liggende samfund, hvorfra posten 
hele tiden skal afhentes eller udbrin-
ges uanset transportmuligheder. 

 
Erik Sørensen 
Grenaa. Tidligere formand for Grenaa. 

Træk fra Grenaas Posthistorie 
Hvor gammel Grenaa er vides ikke med bestemt-
hed, men at der her på kanten af Kolindsunds 
udløb i Kattegat, har været bebyggelse i årtusin-
der er sikkert. 
Rent postalt kommer Grenaa først på landkortet 
med forordningen af 25. december 1694, hvor der 
blev oprettet en bipost mellem Aarhus og Grenaa. 

I foredraget der tager udgangspunkt 
i mine eksponater ”Grenaas Posthi-
storie 1802-1904” og ”Grenaa Gam-
le Stad”, vil jeg vise og fortælle træk 
fra Grenaas posthistorie, krydret 
med lidt By historie. 

Bent Klim Johansen 
Grenaa. 

Djurslands private 
jernbaner 
Historien om Djurslands private 
jernbaner er i høj grad historien om 
Djurslands udvikling i almindelighed 
og om dårlige vejforbindelser i et 
relativt tyndt befolket område i sær-
deleshed. 
Alle tre djurslandske privatbaner, 
Østjyske Jernbane 1876-1881 
(ØJJ), Ebeltoft-Trustrup Jernbane 
(ETJ)1901-1968 og Ryomgaard- 
 1 
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Gjerrild-Grenaa Jernbane (RGB/RGGJ) 1911-
1956, havde alle en lang og vanskelig forhistorie 
før jernbanerne endelig blev en realitet.  
Herefter fulgte en guldalder, især på baggrund af 
godsbefordring, før jernbanerne blev overhalet af 
udviklingen og til sidst ikke længere var rentable. 
De tre jernbaner udgav tilsammen i deres næsten 
hundredårige historie i perioden 1876-1968 over 
hundrede forskellige banemærker, hvoraf de fle-
ste forekom i ret små oplag. 
I forbindelse med foredraget vises uddrag af egen 
studiesamling af jernbanemærker med hoved-
vægten på Ebeltoft-Trustrup Jernba-
ne og Ryomgaard-Gjerrild-Grenaa 
Jernbane. 

 
Søren Chr. Jensen 
Kongerslev. Forfatter til flere filateli-
stiske bøger. 
Formand for Danmarks Filatelist For-
bund. 

Marx Jøns og hans eftermæle 
En af dansk filatelis største personligheder var 
Marx Jøns fra Grenaa.  
Han havde en meget bred viden om alverdens 
filateli, og gjorde en utrættelig indsats for dansk 
filateli. 

Han fremstillede et stort 
sæt A3 plancher, som 
han kaldte ”Læresam-
lingen 1917-1973” (der 
var langt flere plancher 
end dem i samlingen).  
Den var fyldt med alskes 
filateli fra Danmark og 
resten af verden.  
Med denne læresamling 
drog han rundt i frimær-
keklubberne og cause-
rede over, hvordan man 

kunne blive en god eller bedre filatelist. 
Gennem foredraget kastes lidt lys på de mange 
filatelistiske områder, som Marx Jøns satte sit 
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Højskolens historie fortsat fra side 4 

Det sociale samvær 
Det sociale samvær har altid været en stor del af 
glæden ved at komme på højskolen og sikkert 
også medvirket til, at deltagerne tilmelder sig år 
efter år. Der er jo rig lejlighed til at snakke, bytte 
og handle både morgen, middag og aften.  
Til frokost hygger deltagerne sig med den med-
bragte mad eller de i forvejen bestilte klemmer. 
Apropos Åben klasse, så var det Inger Mortensen 
fra Viborg, som var den første der på højskolen 
præsenterede en åbenklassesamling, nemlig 
hendes højt bedømte samling ”Oasen i rummet”.  
Inger var en kreativ frimærkesamler, som forstod 
at udnytte den frihed, som den åbne klasse gav 
mulighed for, godt hjulpet af sin mand Johan Mor-
tensen, hvis samling om Hofgravør Czeslaw Sla-
nia og hans værker vi også havde fornøjelsen af 
at se og høre om på højskolen. 
Det har ikke altid været let at fastlægge og afvikle 
højskoleprogrammet.  
To gange var der en aftale med en foredragshol-
der, som skulle fortælle om sin vikingesamling.  
I begge tilfælde døde vedkommende inden han 
nåede at komme på højskolen, og der måtte ind-
kaldes en erstatning. 
En anden gang var der isglat på vejen til højsko-
lens lokale. Foredragsholderen faldt på trappen 
og brækkede armen og måtte køres med ambu-
lance til hospitalet. 

De specielle klasser 
På højskolen er deltagerne også blevet konfron-
teret med motivfilatelien, med 1-ramme proble-
matikken og ikke mindst med Åben klasse.  
Det var vel den sidste, der skabte mest røre i an-
dedammen, da den dukkede op som ”en grim 
ælling” – efter nogens mening. Den skubbede sig 
ind på meget konservative samlerområder. 
Hvordan det er gået, kan vi alle se i dag. De nye 
tiltag har fået mange nye udstillere på banen - og 
lad så bare philatelisterne trække lidt på skuldre-
ne og tænke ”så lad dog barnet”. Den grimme 
ælling har udviklet sig til en smuk svane. 

Store oplevelser 
Vi har på højskolen oplevet et væld af emner fra 
Per Bomholdts Malaysia over turist i Prag til For-
mel 1, over Christianias lokalmærker til nordame-
rikanske indianere og mærker fra en indisk stat 
med vandfarver fremstillet af arsen, med Had-
sund og Hammelbanen til Slovenien over Mexico 
til Fejø, Grindsted og Danzig i et hæsblæssende 
tempo gennem 25 forrygende år. 

Marx Jøns's læresamling  
Højskolen arbejder med Marx Jøns's Læresam-
ling, som man har erhvervet en kopi af. Selve 
samlingen befinder sig på Postmuséet.  
Til den nationale frimærkeudstilling ”DJURS 20” i 
2006 i anledning af højskolens 20 års jubilæum, 
blev der fremstillet og udgivet en CD med lære-
samlingens plancher. 
Denne læresamling, der af mange roses for sin 
omfattende beskrivelse af alle aspekter indenfor 
filatelien, var også et af Uffe Munch-Andersens 
foredrag, der blev holdt på højskolen. 

National frimærkeudstilling 
”DJURS 20” i 2006 
Man kan vel ikke forestille sig en flottere måde at 
fejre et 20 års jubilæum på end ved at afholde en 
national udstilling.  
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Det er vel aldrig sket før, at en national udstilling 
er blevet afviklet i så lille en by. 
Det siger vel også noget om forbundets respekt 
for højskolen og dens virke. 
DJURS 20 blev en succes – både udstillings-
mæssigt og økonomisk.  
Deltagerne på højskolen ydede sammen med 
Djurslandsklubbernes medlemmer en flot arbejds-
indsats og blev belønnet derfor. 

 
Djurslands Filatelistiske 
Bibliotek 
I 2002 opdagede Uffe Munch 
Andersen, at biblioteket på 
”Domus Philatelia Jutlandia” 
skulle tømmes for bøger og be-
nyttes til andet formål.  
Postmuséet havde allerede ta-
get de bøger, der var interessant 
for dem. 
Højskolen blev derefter tilbudt 
de resterende bøger, og sagde 
ja til tilbuddet.  
Djurslands Filatelistiske Bibliotek 
blev oprettet, og bøgerne flyttet 
til et midlertidigt bibliotek i kæl-
deren hos Carl F Hasle, da det 
ikke var muligt at finde et andet 
sted. 
Nu er biblioteket flyttet til Alling-aabro til et dejligt 
lyst bibliotek, hvor det er dejligt at være. De man-
ge spændende bøger om alskens filateli står klar 
til benyttelse af videbegærlige filatelister. 
Biblioteket har fået egen styrelse.  
Der er endvidere indgået en aftale med forbun-
det, at DFF’s bibliotek og højskolens bibliotek 
skal supplere hinanden. 

Afslutning 
Fra højskolens start skulle deltagerne tilmelde sig 
for hele sæsonen. Gennem tiden var der mange 
forespørgsler, om det var muligt at kunne komme 
til enkelte foredrag, men bestyrelsen var betæn-
kelige ved at indføre denne mulighed. 
Men tiderne skifter, og indstillinger ændres, så fra 
2005 blev det indført, at man kan købe sig til en 
enkelt foredragsdag. 
Kursisterne er gennem 25 år gået ind gennem 

dørene til Mørke Skole for at sætte sig på skole-
bænken for at lære mere om deres hobby.  
De fleste er gået glade fra højskolen beriget med 
viden og med en god fornemmelse af et filateli-
stisk kammeratskab. 
Foredragsholderne er også glade for at komme 
på højskolen, for her er lydhørt publikum til selv 
de mest nørdede filatelistiske ting. 

Skrevet af William Krieg-
baum 

til 20 års jubilæet 

tilrettet af Søren Chr. Jensen 
til 25 års jubilæet 



En højskoledag 
En dag på Djurslands Filatelistiske Højskole 
afvikles på følgende måde: 
Kl. 930 serveres morgenkaffe med rundstykke 
Kl. 10-12 afvikles formiddagens foredrag 
inkl. pause 
Kl. 12 er der frokost (inkl. auktion 
Kl. 1330-1530 afvikles eftermiddagens foredrag 
inkl. pause og eftermiddagskaffe 
Kl. 1530 afsluttes højskoledagen 

Pris for deltagelse på højskolen 
Pris: DFF medlemmer 400 kr. - ikke medlem-
mer 600 kr. 
Tilsvarende: Enkelt højskoledag 100/200 kr. 
Kaffe og rundstykke/kage 25 kr. 
Flot smørrebrød 30 kr./stk.—2 stk. 55 kr. (Skal 
betales også selv om man ikke møder op). 
Bjesk 5 kr. - øl/sodavand 8/5 kr. 

Tilmelding 
Se telefon/e-mail på ryggen af bagsiden. 

Danmarks Filatelist Forbund 
ønsker Djurslands Filatelistiske Højskole hjerteligt 
til lykke med de 25 års jubilæum. 
Det er meget imponerende, at højskolen har eksi-
steret i så mange år og hele tiden har tiltrukket de 
bedste filatelister, de bedste foredragsholdere og 
de bedste filatelistiske foredrag. 
Det viser, at der altid er behov for filatelistiske akti-
viteter på højere plan og tilbud ud over medlems-
klubbernes tilbud. 
Mange filatelister søger viden. Det kan konstate-
res, at højskolen er blevet en vigtig institution i 
dansk filateli. 
Højskolen og dens ildsjæle ønskes alt 
godt for fremtiden. 
Søren Chr. Jensen, DFF formand 
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