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Beskrivelse af Matricetyperne

M.1 er en gammel kending, Hagemann gav den betegnelsen
X.
Den er let at få øje på, da det er et stort stykke af udvendige
værdicirkel øst der mangler.
Der er også den lille farveplet på den tynde indvendige oval-
linie under M i DANMARK, den er altid synlig.
Ramme syd har også et kendetegn, en lille fortykkelse på
rammen i hjørnet sydøst, er ikke altid synlig.
Ramme øst er tynd på midten.

Det det er lykkedes at påvise flere kendetegn
end tidligere beskrevet, bl.a. har Lasse Niel-
sen fundet nogle nye typer der kendetegnes
ved tynde rammelinier.
De nye betegnet m.12, m.13 og m.14 er be-
stemt og påvist af Lasse Nielsen, den sidste
m.15 har jeg udledt af resterne.
Min konklusion er så, at alle matricetyper i 20
øre er fundet, grundet følgende:
I skrifstøber Friis regnskabsbog, er der for da-
toen 29 november 1883 noteret " Leveret

238 stk. 20 øres frim, savede, tilfilet og sat

påfod".
Det maximale antal af matricetyper i dobbelt-
arkene er 16 stk, ganger vi tallet 16 med antal-
let af matricetyper får vi 240 stk.

De manglende 2 stk. - for at få tallet 240 til at
stemme - blev brugt som grundmateriale (pa-
tricer) for 5 og 10 øres galvanoerne.
Jeg har så flot skrevet, at nu er alle matrice-
typer til 20 øre fundet, men derfor vil der alli-
gevel altid være enkelte mærker, vi ikke kan
typebestemme. Årsagen er, at der fremkom-
mer nogle galvanoer der er filet lidt for meget
og derved mister de kendetegn som de oprin-
deligt havde. Det sker ikke for m.1, men det
kan ske for m.7, m.12, m.13 og m.14 og 15.
Der er ved de nævnte matricetyper ikke fun-
det så mange hjælpekendetegn som f.eks. ved
m.11, her kan matricetypen til tider kun påvi-
ses med farvefyldningen under R og / eller
hjørnet nordvest svagt afrundet.

M.2 er også en af de gamle kendinge, G.A.Hagemann gav
den betegnelsen S.
Det er en farveløs plet på S i POSTFRIM der er kendeteg-
net.
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M.3, den sidste af Hagemanns.
Lille værdicirkel i  sydvest, har mere eller mindre afkortet
fodstreg.
Der er mindst 2 udformninger, en lidt afkortet og en meget
afkortet fodstreg.
Ramme nord tynd på midten.
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M.4,.
Mangler et stykke af den indre tynde ovallinie under det an-
det A i DANMARK.
Alle rammesider normale.

M.7.
Lille bule i ramme vest, ca. ud for bunden af S i POSTFRIM.
Alle rammesider normale.

M.6.
Lille hak i den inderste værdicirkel øst ca.kl.2.
Hjørne sydøst er normalt indadbøjet eller afrundet.
Ramme vest er spids mod syd.
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M.5, er lidt svær at  vænne øjet til at se.
Hjørne nordvest er lidt nedadbøjet, eller afrundet.
Hjørne nordøst kan have en opadstræbende tendens. Det
sidstnævnte kendetegn er mest synlig i de første tryk.
Alle rammesider normale.
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M.8.
Mangler et lille stykke af ornamentet nordvest  i den  neder-
ste  del.
Der mangler et stykke af panden, hvis man betragter  det
som  ornamentets hoved.
Ramme nord  tynde ca. ved midten.

Ramme syd tynd i højre side.



M.9 M.9.
Alle rammesider er tynde ca. ved midten.
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M.10, kan være vanskelig at se.
Der mangler 2 stykker af den indre tynde ovallinie over
POSTFRIM. Der kan ved nogle mærker også ses et lille brud
lidt syd for de andre, men den er ikke konstant.
De manglende stykker kan også ses som meget tynde linier
og skal derfor også henregnes under denne matricetype.
Alle rammesider normale.

M.11.
Lille farveplet, eller tendens til samme, mellem yderste
værdicirkel vest og ovalbåndet mod syd..
Hjørne nordvest er lidt afrundet.
Lille farvefyldning på den tynde ovallinie under R i DAN-
MARK, ukonstant også indenfor samme tryk.
Da farvepletten mellem cirkel og ovalbåndet kan være svære
at se, særligt på stemplede mærker, er de sidstnævnte kende-
tegn en meget stor hjælp til typebestemmelsen.

M.12.
Ramme vest og syd er tynde ca. ved midten.
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M.13 M.13.
Tynd ramme øst og lidt tynd ramme syd.
Der  kan også være et lille hak i rammen som pilen
viser, men ikke altid synligt, så man skal derfor se
efter om ramme syd også er lidt tynd for at be-
stemme typen.
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M.14.
Ramme øst er tynd ca. ved midten, samme kendetegn som
m.13, men her er ramme syd normal.
Der er også her lidt ekstra hjælp at hente, der kan nemlig
være nogle små hak i  rammen ud for pilene. Det er dog mest
den øverste og den midterste der kan ses, men ingen er kon-
stante.

M.15, er næsten fejlfri, det er kun ramme øst der har en lille
fortykkelse på den nederste del af rammen.
I de første tryk kan hjørnet sydøst være lidt spids, men det
aftager efterhånden som galvanoerne slides.

Efter gennemgangen af de 15 matricetyper, vil
der være nogle garvede samlere der har set, at
der mangler nogle af tidligere viste,  m.2 a  -
og  m. 6a. De nævnte typer har skiftet beteg-
nelse og er blevet til galvanofejl, da det har
vist sig, at selv om der tilsyneladende var
mere end  et eksemplar af  hver, så var de alli-
gevel ikke ens.

BEMÆRK:

Hovedreglen for opdeling af matricetyper  er,
at man først ser efter - m.1, m.2, m.3,  o.s.v.,
så kan man også finde de nye m.12, 13 , 14 og
15.
God fornøjelse, for det er det jo!


