
Tofarvet seminar 4. - 6. januar 2013 

Antvorskov Kaserne, Slagelse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kære tofarvet samler! 

Hermed følger programmet for det tofarvede seminar 2013 

Dato: 4. – 6. januar 2013 

Sted: Antvorskov Kaserne, Charlottedal Alle 4, 4200 Slagelse 

Pris: 1.300 kr.  

Tilmeldingsfrist: 19. december 2012  

 

Tilmelding til:  

Henrik Stilling, 

henrikstilling@post.cybercity.dk 

eller 

Inga Mortensen, hans.mortensen@email.dk 

 

Praktiske oplysninger: 

Seminaret starter fredag den 4. januar 2013 fra kl. 13.00 og slutter søndag den 6. 

januar kl. 13.00 

Der overnattes på enkeltværelser med bad og tv – der skal ikke medbringes sengelinned. 

Prisen omfatter ophold og forplejning – vin kan købes til maden. 

Tilmelding er bindende og beløbet opkræves ved seminarets start. 

Materiale til ”formidling a la Jessen” kan sendes til Henrik Stilling, Brobyvej 35, 4180 Sorø, mobil 

61 35 57 50. 

Anden aftale kan træffes direkte med Henrik. Eksempelvis kan materialet medbringes til seminaret, 

såfremt en udførlig Lot beskrivelse er tilgået senest den 2. januar 2013. 

Der vil som tidligere være en mindre formidlingsprovision på 10 % til studiegruppen. 

Sådan finder du vej: Vejbeskrivelse www.krak.dk  

Bil: Parkering på p-plads ved indkvarterings husene. Mødested Sergent messen i hovedbygningen. 

Tog til Slagelse station. Buslinje fra stationen til kasernen. Se www.rejseplanen.dk  
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Program: 

Der er ved tilrettelæggelsen af programmet forsøgt at tage hensyn til, at der er emner for såvel 

den mindre og mere erfarne samler. Der er afsat plads i programmet til bytning, udveksling af 

erfaring og hyggeligt samvær. 

Der vil blive lagt pauser ind mellem de enkelte oplæg og foredrag. 

Fredag   

Kl. 13.00 – 17.30 Ankomst, betaling og indkvartering samt hyggeligt samvær og mærker 

på bordet. Der vil være brød og pålæg til de sultne.  

Kl. 17.30 – 17.45 Velkomst og lidt om programmet. 

 Præsentation af nye deltagere. 

Kl. 16.30 – 17.30 Eftersyn. 

Kl. 18.00  Middag. 

Kl. 19.00 – ca. 21.00 Philatelistisk værksted – Gruppearbejde. 

Kl. ca. 21.00  Mærker på bordene  – kaffe m.v. 

Kl. ca. 23.00  Natmad og samvær.  

 

Lørdag   

Kl. 8.00 – 9.00 Morgenmad, og afrydning 

Kl. 9.00 – 10.00 Hemmelighederne i 5 ørestrykkene - Bernd Stein 

Kl. 10.00 – 11.00 Et blødt 8 øres tryk – Niels Hjersing 

Kl. 11.00 – 11.30 Antikva-stempler på tofarvede øremærker – 

Thomas Hilkjær 

Kl. 11.30 – 12.00 En herlig kærlig korrespondance – Per Bomholt 

Kl. 12.00 - 13.00 Frokost og afrydning 

Kl. 13.00 – 13.15 Oplæg til workshops 

Kl. 13.15 - 16.15 Workshops – se næste side 

Kl. 16.15 – 16.45 Opsamling på Workshops 

Kl. 16.45 – 17.45 Eftersyn 

Kl. 18.00 - ?? Festmiddag og overrækkelse af vandrepokal 

Kl. 20.00 ”Formidling a la Jessen” – Bytteaften – kaffe m.v. 

Kl. ca. 23.00 Natmad og samvær  

 

 

 



Workshops: 

Der er tilrettelagt en stribe workshops, hvor vi går i dybden med et emne. Som altid er der lidt for 

en hver smag – uanset om man er nørd eller lige har kastet sig over de tofarvede. 

Pladningsværktøjer v/ Hans & Inga Mortensen og Henrik Stilling 

 

Som nybegynder er dette stedet at bruge dagen – du vil helt sikket få viden med hjem, som vil 

kunne hjælpe dig videre med dine mærker. Her får du en introduktion i at samle på tofarvede 

frimærker. Pladningsværktøjer dækker over ”redskaber” til at trykbestemme og plade frimærker. 

Desuden kort om anvendelse af stempler, farver, vandmærker og papir til trykadskillelse. Vi vil 

veksle mellem teori og praksis.  

 

For at deltage skal du medbringe minimum 50 mærker opsat på planche(r). Det er uden 

betydning, om det er fin eller grovtakkede mærker, cents eller øre, 4-8 øre eller de andre værdier.  

Ikke nybegyndere kan også være med – til inspiration for andre – eller for at lære lidt mere. 
 

4 og 8 øre fintakket hovedgruppe 5 v/ Niels Hjersing 

 

Selvom de fire rammeserier er grundigt beskrevet, er der stadig uafklarede ting. 

Måske har du et parstykke eller en trestribe, der kan bringe os videre.  

 

Medbring dine fintakkede 4 og 8 øre hovedgruppe 5, måske vil nogle af dine  

mærker blive trykbestemt og måske lærer du et par fif, så du kan komme videre  

med de i alt 49 tryk. 

 

Digitalisering – Det nye program v/ Claus Hedegaard  

 

På det tofarvede møde under Nordia 2012 i Roskilde startedes tankerne om at lave et tofarvet 

program. I dagens workshop diskuteres det nye program. Hvad skal det indeholde? Hvad skal man 

kunne søge? Hvilke data skal man kunne finde? Hvordan får vi lavet tegninger? - og så videre. 

 

Mød arbejdsgruppens medlemmer og vær med til sætte dit præg på programmet. Tanker og ideer 

kan allerede nu fremsendes til arbejdsgruppen (Mail: clh@tdcadsl.dk) 

 

51-omvendt serien – ovalernes placering i forhold til rammen v/ Lars V. Hansen 

 

Kan ovalernes placering i forhold til rammerne anvendes til positionsbestemmelse? Vi forsker lidt i 

det og ser om vi bliver klogere. 

 

Vi kigger på eksempler fra 25 øre tryk 12-13, særligt positionerne 1, 16, 52 og 92 samt 16 øre fra 

91 ret serien. Medbring hvad du synes kan belyse spørgsmålet – eksempelvis en lyslup! 

Se endvidere efterlysning på www.tofarvet.dk  

 

Posthistorie og stempler i den tofarvede periode v/ Thomas Hilkjær og Henrik Mouritsen 

 

Med udgangspunkt i deltagernes medbragte breve, stempler mv. tager vi en snak om de historier 

der gemmer sig – vi kigger på takster, destinationer, postruter, brugsperioder, 

stempelkombinationer og hvad vi nu ellers kan finde på. 

 

Det er sjovest hvis du medbringer dit eget materiale. Ofte er det godt at få flere øjne på sine breve 

og stempler - så tag endelig også “almindelighederne” med! Ofte viser det sig at de ikke er så 

almindelige endda! 

 

Pas på - tofarvet posthistorie er stærkt vanedannende! 

 

De andre værdier fintakket hovedgruppe 5 v/ Jan Helding 

 

Vi går i dybden med den spændende setting 29. Vi sætter fokus på trykbestemmelse via de enkelte 

tryks karakteristika.  

 

Der vil blive rig mulighed for at fordybe sig i sit eget materiale og for at få hjælp til 

trykbestemmelse og pladning. 
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Program (fortsat): 

Søndag   

Kl. 8.00 – 9.00 Morgenmad og oprydning 

Kl. 9.00 – 10.00 Min traditionelle samling – Henrik Mouritsen 

Kl. 10.00 – 10.30 Fra pladning til eksponat – Søren Chr. Jensen 

Kl. 10.30 – 11.00 På opdagelse i 13 omvendt serien – Claus Hedegaard 

Kl. 11.00 – 11.20 Digitalisering – hvad gør vi nu? – Thomas og Bo 

Kl. 11.20  Evaluering, fotografering og næste seminar  

Kl. 12.00  Sandwich og oprydning 

Kl. 13.00   Afgang – farvel og tak  

   

Den Vestsjællandske studiegruppe, kontaktpersoner: 

Inga Mortensen  Henrik Stilling 

Pantholm 41   Brobyvej 35 

4200 Slagelse  4180 Sorø 

hans.mortensen@email.dk henrikstilling@post.cybercity.dk 

Tlf: 58 52 67 10  Mobil: 61 35 57 50 

 

Husk inden seminaret: 

Tjek Studiegruppens hjemmeside på www.tofarvet.dk for sidste nyt om seminaret. 
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