
Tofarvet seminar 2015 

Af Søren Chr. Jensen, bragt i NFT nr. 1/2015. 

Traditionen tro har den tofarvede gruppe holdt sit årlige seminar. Denne gang med 41 deltagere fra 

Sjælland, Fyn, Jylland og Tyskland. Seminaret blev afholdt på marinestationen på Sjællands Odde. Den 

bruges nu som kursuscenter, og der er meget fine forhold. 

Medens man sidder og arbejder med Danmarks flotteste frimærker gennem tiden, ser man gennem store 

panoramavinduer ud over Kattegat. De store bølger efter nytårsstormen slår mod fundamentet lige under 

vinduerne. Indendørs er der varmt og dejligt, og man orker næsten ikke rejse sig for at gå hen til de 

veldækkede og velforsynede madborde. En enkelt kold øl kan der dog blive plads til. 

I løbet af dagene er der flere foredrag. Her skal nævnes et par stykker:  

Henrik Mouritsen holdt et godt foredrag om ”Essays og Prøvetryk til den tofarvede udgave”. Foredraget var 

krydret med mange illustrationer med Henriks egne essays og prøvetryk. 

”Kender du typen” var et foredrag af Michael Lerche Nielsen om pladningsarbejdet i 31. omvendt serien. 

Det blev fulgt op af Ole Løfgren, som fortalte om den måde, som han arbejdede med ”106 serien” på.  

Inga og Hans Mortensen arbejder intenst med DVI-mærkerne. De sidste nye opdagelser blev præsenteret i 

”Opdatering på DVI 10c tryk 6B”. Dette blev fulgt op af samarbejdspartneren Bernd Stein, der kunne 

berette om ”Lidt nyt om 5 øre”.  

Et spændende foredrag blev præsenteret af Niels Hjersing, der fortalte om ”4 øre tryk 38 utakket”.  Ligeså 

spændende var foredraget ”Fra 1878 til PerleFejl 26”, hvor Claus Hedegaard berettede om vandreklicheer, 

uregelmæssige vandmærker, rammematrice kendetegn, som ikke er der, ovalfejl mv. fra 1878 serien til 

perlefejlseriens sidste afdeling.  Bo Sørensen lukkede og slukkede med alle mulighederne i ”Skatte i de 

tofarvede helark”.  

Der var også alternative ting på programmet. Henrik Stilling fortalte om ”Annulleringer på tofarvede 

øremærker”. Foredraget gav svar på hvorfor, af hvem og med hvad, der annulleres.  

Desuden er der indlagt workshops i programmet, hvor deltagerne kan melde sig til et af de 6-7 emner, der 

har deres interesse. Her kommer frimærkerne og forsendelserne på bordet.  Jeg selv havde en gruppe, hvor 

der blev fortalt om den nye bog om de tofarvede, der skal erstatte den berømte ”Om at samle tofarvede”.  

Når foredrag og workshops var forbi, kom dejlig mad på bordet, men det der virkeligt trak i 

seminardeltagerne, var at komme hen i bytteafdelingen og komme til at se på tofarvede frimærker.  

Tusmørket sænkede sig langsomt ned over panoramavinduerne, men ude i horisonten gled en stor rød sol 

langsomt ned i Kattegat i et dejligt rødt skær.  

Et fantastik godt og hyggeligt seminar med masser af nørdet snak og endda nye opdagelser. Se nærmere på 

www.tofarvede. dk. Det eneste, der er virkeligt kedeligt er, at der nu er et helt år til næste seminar. 


