
Siffrorna 6 och 9 i kn har bytt stil 
Av Bo Göransson 

I somras upptäckte jag att H4.36 ”Tillsammans” har kn där siffrorna 6 och 9 har olika utformning.  

Av bilden ovan framgår att också häften som stått mitt emot varandra på bandet kan ha olika utformning av 
sexan. Fram till och med H4.35 Jul 2008 har överdelen av siffran 6 i kn en diagonal del. Motsvarande sak 
gäller siffran 9 som är en uppochnervänd sexa. Från H4.38 ”Sommarnatur” består överdelen av siffran 6 i kn 
av en horisontell del och en vertikal del, men det finns ingen diagonal del. Motsvarande gäller siffran 9. På 
H4.36 ”Tillsammans” utgivet 29 januari 2009 och H4.37 ”Bananer” utgivet 26 mars 2009 finns båda 
varianterna. För H4.31 är det så att kn på KR har den tidigare formen medan det på kn mellan fjärde och 
femte frimärksparet är den nyare formen. Kontrollnummerverken på Giebelerpressen har nog uppgraderats 
eller bytts någon gång under första halvåret 2009. 

Vid undersökning av posthäfte, block och souvenirark visar det sig att kn som börjar med 5 alltid har 
siffrorna 6 och 9 av den nya stilen. Det första posthäfte med 6-siffrigt kn som börjar på 5 är H571 
”Sommarlandskap” som gavs ut 10 maj 2007. Bl 23 ”Ingemar Bergman” som gavs ut 24 januari 2008 är det 
första block med sexsiffrigt kn som börjar på 5. När Goebelpressen fick 2 räkneverk så blev det tydligen ett 
räkneverk med den nya typstilen. För kn som börjar med 0, dyker den nya stilen upp med H580 ”Svenska 
höjdpunkter”, Block 27 ”Se med andra ögon ” och SS14 ”Turning torso”, vilka alla gavs ut 14 maj 2009.  

På ett block eller ett souvenirark är alla 6-siffriga kn som börjar med 0 av samma stil. På H578A ”Kultbilar” 
är kn som börjar på 0 av den gamla stilen, medan H578B har kn av den nya stilen. Inget annat posthäfte har 
hittats med kn av båda varianter. Alltså, det är bara för H4.36 och H4.37 som vi får nya varianter att skaffa 
till vår samling. För H4.31 är ju placeringen av kontrollnumret annorlunda och den varianten har vi så att 
säga redan. 

Artikeln är skriven i samarbete mellan Sven Erik Mattsson, som står för genomgång av allt frimärksmaterial 
och Bo Göransson, som uppmärksammade skillnaden på utformningen. Vi är tacksamma för kompletterande 
synpunkter och även om någon skulle hitta rena faktafel.  
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