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In deze introductie vinden we informatie over de ontwerpen en clichés, het drukproces, het gebruikte 

papier en de daarin aangebrachte watermerken, de gebruikte inkten en de daardoor ontstane 

kleurschakeringen alsmede de mogelijke perforaties en de diverse drukken met de corresponderende 

velrand nummers. Een klein overzicht met de toentertijd geldende tarieven completeert deze meer 

dan uitgebreide inleiding. We beginnen, uiteraard met de Skilling uitgaven, daarna gevolgd door de 

diverse Øre uitgaven. Per zegel en per druk  vinden we een omschrijving van het drukschema en een 

uitgebreide omschrijving van de bestaande typen. Hierna volgt een overzicht van de plaatsing van deze 

typen, wat weer gevolgd wordt door een afbeelding van de diverse clichéfouten.  

 

Na de zegels worden de postkaarten behandeld waarbij het mij is opgevallen dat er een beduidend 

aantal meer soorten (typen) dienstbriefkaarten beschreven worden dan het door S. Ringström 

aangegeven aantal. Na deze poststukken worden de overdrukken behandeld en ook hier worden de 

gevonden typen en matrixfouten in de opdrukken duidelijk afgebeeld en gepositioneerd. Uiteraard 

sluit het boek met een opgave van de literatuur die door de auteur geraadpleegd is. Het boek is net als 

zijn voorganger tweetalig. Engels - Deens. Ik hoop dat dit een traditie gaat worden voor de door de KPK 

uitgebrachte handboeken. Dit komt namelijk de bereikbaarheid voor een groot aantal verzamelaars 

ten goede. 
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Ons lid Henry Regeling heeft na het schrijven van zijn boek 

over de opdrukzegels uit 1904 - 1912 - 1915, niet 

stilgezeten. Wederom heeft hij zijn kennis met betrekking 

tot een gedeelte van zijn Denemarken verzameling aan het 

papier toevertrouwd. Het boek is evenals zijn voorganger 

gepubliceerd door de "Kjøbenhavns Philatelist Klub", en in 

het lichtblauwe uiterlijk uitgebracht. Ook het formaat is 

onveranderd. 

 

In bijna 190 bladzijden beschrijft Henry van alle 

dienstzegels, per druk, de typen, matrix- en clichéfouten. 

Voorafgaand aan de positionering en omschrijving van de 

typen- en plaatfouten wordt het een en ander over het 

fabriceren van deze zegels verteld.  

 


