
H293 MEDELTIDA BOKMÅLERI 
 
Varje häfte innehåller 10 märken med 2 olika mo- 
tiv. Totala upplagan är 2 985 600 häften. Häftes- 
omslaget är blågrönt med svart tryck. Omslagets 
färg varierar mellan olika häften. 3 olika varianter 
har påträffats. Ryggtryck, 8X 2 mm, har tryckts 
på vart 50:e omslag. 
    I inhäftningsmarginalen förekommer kantstyr- 
ningsmärke (gult streck), kontrollnummer och  
hundramarkering (bred svart rektangel) samt delat 
registermärke. Vid smal inhäftningsmarginal sak- 
nas det gula strecket. 

Frimärkena har framställts med en tryckcylin- 
der, där frimärksbilderna anbringats så att cylin- 
derns ena hälft utgör en spegelbild av den andra. 
Ett cylindervarv omfattar 18 frimärksrader, dvs 
9 häften i följd. I en obruten 50-bunt häften finns 
antingen häften 1—9 eller häften 10—18 (se ne- 
dan). Kontrollnummer och hundramarkering före- 
kommer endast i buntar 1—9. 
 

 
 

I häften 10—18 är häftena normalt 
skurna ca 1 mm vid sidan om (över) 
registermärket, medan registermärket normalt 
delats i häften 1—9. 

Kontrollnummer finns i vart 5:e häfte 
(bunt 1—9), hundramarkering i vart 50:e 
häfte (bunt 1—9) och ryggtryck på vart 50:e 
häfte. Eftersom cylindervarvet omfattar 9 
häften kan följaktligen kontrollnummer, 
hundramarkering och ryggtryck förekomma 
på samtliga häften 1—9 (kontrollnummer 
och hundramarkering dock ej i samma häfte). 
Genom förekomsten av extra prickar (de 
flesta blå) 
på de olika frimärksbilderna och i 
marginalerna är det möjligt att identifiera 
samtliga häften 1—18 (se nedan). 
    I vart 18:e häfte finns i inhäftnings-
marginalen 2 mitthål i stället för normalt 1 
mitthål. Vidare är 

 
också i var 18:e häfte mitthålet i inhäftningsmargi-
nalen ,något förskjutet nedåt i förhållande till övriga 
mitthål. 2 mitthål förekommer i häfte 3, 5 och 8 samt 
11, 14 och 16 och förskjutet mitthål i häfte 1, 5 och 7. 
I följande figur visas 2 exempel på hur 
kontrollnummer i en 50-bunt "vandrar" mellan de 
olika häftena 1-9. Motsvarande vandring gör också 
ryggtryck och hundramarkering. I figuren markerar (f) 
häfte med förskjutet mitthål och (2) häfte med 2 
mitthål. 
 

Exempel med helt kontrollnummer 

 
 
 
Exempel med delat kontrollnummer 

 
 
 
I samtliga av författaren påträffade häften 
med kontrollnummer vars 3 första siffror är 
högst 268 är kontrollnumret placerat vid undre 
frimärksbilden. 2 mitthål förekommer endast i 
häfte 8 och förskjutet mitthål endast i häfte 1. 
Hundramarkeringen i motsvarande buntar 
förekommer endast vid övre frimärksbilden. I 
häften med kontrollnummer på nr 284*** och 
285*** är kontrollnumret delat, 2 mitthål 
endast i häfte 5 och förskjutet mitthål endast i 
häfte 7. Hundramarkeringen finns i detta fall 
mitt på häftet. 
 



I häften med kontrollnummer på 287 *** och 
högre är kontrollnumret normalt placerat vid övre 
frimärksbilden (även delat Kn förekommer), 2 
mitthål i häfte 3 och förskjutet mittthål endast i 
häfte 5. I dessa fall förekommer 
hundramarkeringen vid undre frimärksbilden. 
 
Beskrivning av häften 1-18 
 

För att underlätta beskrivningen numreras 
frimärkena i ett häfte på följande sätt (marginalen 
till vänster!). 
 

 
 
1.   M:   Gult streck vid övre frimärksraden, blå  

        prickar 
 nr 1: Blå prick i den blåvita bakgrunden  
 nr 4: Blå prick i höger marginal 
2.  M:    Fyra blå prickar 
 nr 5: Blå "rispa" 
 nr 6: Blå prick i undre marg. 

nr 7: Blå prick i undre marg. nr 9: Blå prick i  
   högra marg. 

3.  nr 1: Blå prick i högra marg.  
 nr 4: Punktsvärm i. övre marg. 
 nr 7: Blå prick i övre och höger marg. 
4.  M:    Blå prick 
 nr l: Blå prick i övre och högra marg. 
 nr 4: Blå prick i marg. 
 nr 5: Blå prick i brandgula filtet till vänster 
 nr 6: Blå prickar i högra marg. 
 nr 7: Blå prick i vänster och undre marg. 
5.  M:    Tre blå prickar 
 nr 3: Blå prick i undre marg. 
 nr 4: Guldprick saknas (markerat 0)  
 nr 7: Blå prick i undre marg. till höger 
 nr 8: Blå prick i övre och högra marg. 
 nr 9: Prick vid stavens nedre del 
6.  M:   Sex blå prickar 
 nr 1: Blå prick i ansiktet  
 nr 4: Vit prick under GE 
 nr 9: Blå prick i undre marg. 
7.  M :   Tre blå prickar 
 nr 3: Blå prick vid knäet 
 nr 5: Blå prick i undre marg.  
 nr 7: B1å prick vänster marg. 
 nr 8: Blå prick i undre marg. 
 nr 9: Blå prick i vänster marg.  
 nr 9: Extra guldprick 

 
 

8.   M:   Två blå prickar 
      nr 2: Blå prick vid knäet och i höger marg.  
      nr 6: Två blå prickar i vänster marg och blå 
               prick i höger marg. 
9.   M:    Sju blå prickar 
      nr 3:  Blå prick på armen  
      nr 6: Blå prick och guldfläck i vänster marg. 
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