
H 196. SKÄREN BLOMMAR 
 
Frimärksinlagan har tryckts ned 3 olika cylindrar (Cyl. I-III). 
Inhäftningen har skett i 4 olika omslag, som kan särskiljas genom 
mätning av omslagstryckets längd på sid I+IV (= utsidan =xl) resp. på 
sid II+III (= insidan = y). 
O-häften saknar alltid regm, varför neutrala O-häften för omslag A ej 
kan särskiljas från varandra (AIa = AIb = AIIa = AIIbl). RT är alltid 
6x2,5 mm och blått. Placeringen av RT varierar mellan omslagen och 
anges genom bokstaven "e" (=avståndet i mm från RT till ovansidan av 
bildrutorna på sid IV). 
Upplagan är 1,9 milj. häften, vilket teoretiskt motsvarar 95 tusental 
av kn, om man bortser från spill vid tillverkningen. 

 
Anm.: A-omslaget kan uppdelas i två något olika varianter: 

Al med x = y= 141-142 mm och finns i alla omslag med klichétyp 
1-1 (dvs. Ala, Alb, Allb och Alla i serie 3-4) 
A2 med X=y=142-143 mm och finns i alla omslag med klichétyp 11-
11 (dvs. Alla serie 5-7). 
Skillnaden mellan Al och A2 är liten och osäker. 

 

 
Se Häftessamlaren Nr 3, 1984, ang. omslagsklichéer, bilder av cyls och 
delad streckad rektangel. 



H 196. KONTROLLNUMMER 
Nedanstående förteckning bygger på Per-Olof Perssons artikel i 
Häftessamlaren Nr 3, 1984 (sid 12-13) , kompletterad ned senare 
kännedom om tusental av kn. 

 
Seriernas numrering har bibehållits samma som i artikeln i 
Häftessamlaren Nr 3,1984, men serie la har tillkommit. Ev. borde serie 
2 och 3 byta plats och serie 7 komma före serie 5. 
Helt kryss resp. delad streckad rektangel trycks i vart 50:e häfte och 
alltid mitt emellan två kn; i H 196 är de placerade mitt emellan kn 
som slutar på 4 och 5 resp. 9 och 0. Halt vänsterplacerat kryss (=vid 
övre frimärksraden) finns i serie 1-2 och 4, helt högerplacerat kryss 
(=vid nedre frimärksraden) i serie 5-7. Kryss är f.n. okänt i serie 3. 
Delad rektangel finns i serie 9. I serie 8 saknas både kryss och 
rektangel. 
Rapporter om kn ej upptagna ovan emotses tacksamt. Rune Åhman, Pl 560, 

      26021 Billeberga 




