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Hij deed veel onderzoek in het materiaal van andere verzamelaars en in de archieven van het Deense 

Postmuseum (met dank aan Erik Jensen). Het resultaat is deze alleraardigste en interessante publicatie die 

ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van de Vejle Frimærkeklub begin vorig jaar gepubliceerd is. De 

publicatie opent met het hiervoor aangehaalde artikel van Ib en geeft daarna uitleg over het fenomeen 

“Matricefejl” plus enkele tips betreffende het platen van dit zegel. - 76 van de 100 posities zijn herkenbaar 

en dus te plaat(s)en - Daarna wordt er uitgebreid ingegaan op de matrice- en plaatfouten die op dit 80 øre 

zegel te vinden zijn. Uiteraard wordt alles afgebeeld in duidelijke, scherpe en vergrootte afbeeldingen 

waarbij ook de positionering in het vel vermeld wordt. Dat sommige plaatfouten wel erg klein zijn doet 

nergens en zeker niet aan duidelijkheid af. 

Op het eind wordt nog even ingegaan op de perforatie van dit zegel. Het geheel wordt afgesloten met een 

aantal bladen waarop plaatfouten afgebeeld staan en die als albumbladen gebruikt kunnen worden. Het 

geheel is een leuke aanvulling voor de verzamelaar die eens iets anders wil. Misschien is het ook wel een 

aansporing voor anderen om eens met alternatieve ogen naar een zegel te kijken. Ondanks de Deens 

taalzetting is het boek door de vele illustraties ook voor de Nederlandse verzamelaar zéér toegankelijk. 

Bij meerdere bestellingen kan ik het boek aan onze leden met korting leveren. Dus treuzel niet!  
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In Denemarken is het verzamelen van plaatfouten en 

varianten een wijdverbreide tak van de filatelistische sport. 

Bij tijd en wijle verschijnen er dan ook publicaties van in de 

verschillende postzegelbladen en in tentoonstellingscatalogi. 

Eens in de zoveel tijd is er een verzamelaar die dan het een 

en ander bij elkaar veegt, het geheel opnieuw beschrijft, 

aanvult en bundelt.  

 

Ivan Petersen heeft dit zegel altijd een warm hart 

toegedragen en verzamelt het dan ook op allerlei manieren 

en in elke hoedanigheid. Na het lezen van een artikel van Ib 

Krarup, een andere verwoede Christian X verzamelaar, in het 

NFT nummer van juni 1987 en daarop volgende contacten 

met Ib en een paar andere verzamelaars besloot hij om het 

een en ander overzichtelijker te maken. 
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