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Om de verschillende druk varianten te verduidelijken worden de gebruikte druktechnieken en de volgorde van 
de drukgangen uitgelegd. Dit geld ook voor de verschillen tussen de diverse tandingen en de gebruikte 
perforatie machines. 
 
De verschillende watermerken en hun plaatsing bij verschillende drukken worden niet overgeslagen. Ook de 
verschillend afstempelingen, die op de zegels gebruikt kunnen zijn én die bepalend kunnen zijn voor een 
specifieke druk, worden behandeld. Het geheel wordt afgesloten met een overzicht van een aantal belangrijke 
boeken op dit gebied en flinke lijst met artikelen gerangschikt op schrijver met vermelding van onderwerp en 
waar en wanneer het betreffende artikel verschenen is. 
 
Het is een meer dan aanbevelingswaardig boekwerkje dat, ondanks dat het in het Deens is geschreven, voor de 
verzamelaar een grote hoeveelheid bruikbare informatie oplevert. Het boek is verkrijgbaar via de online 
boetiek van de Deense bond: newstamps.dk. Hier zijn nog veel meer boeken te vinden maar u kunt er ook de 
nieuwste uitgiften van zowel Denemarken als Zweden kopen. 
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Daarna krijgen we wat tips en trucks voorgeschoteld 
met betrekking tot het sorteren en onderscheiden van 
de verschillende typen. Niet alleen op de monetaire 
waarden, (Skilling, Øre en Cents) tandingen en 
watermerken maar ook op de hoofdgroepen moet er 
onderscheid gemaakt en geselecteerd worden. De 
zegels zijn opgebouwd uit een raamwerk en een 
medaillon. Er zijn diverse verschillen in het raamwerk 
evenals in de ovalen te vinden. Zo zijn er dikke, dunne 
en kopstaande ramen te vinden. Ook hierop moet er 
geselecteerd worden.Uiteraard worden alle bekende 
ovaal- en raamtypen alsmede te vinden fouten 
beschreven. De eerder genoemde hoofdgroepen 
worden uitvoerig beschreven en weergegeven 
waardoor het voor de beginnende verzamelaar een 
stuk gemakkelijker word om daarin een onderscheid te 
maken.  


