Norsk helpost
Et samleområde med mange
paralleller til frimerker
Av Tore Berg

HELPOST
Helpost – definisjon
Betegnelsen helpost er norsk og benyttes om frimerker som er trykt på
brevkort, konvolutter og lignende. Med frimerker forstås her først og
fremst de utgaver som har postens ordinære frankeringstegn (motivene
posthorn, løve båtmannsknopp etc), men i noen sammenhenger er også
benyttet andre frankeringstegn.
Vedrørende de ordinære helpostutgaver er det også en forutsetning at
det er posten som tar seg av forsendelsen. Helpost benyttes ofte også i
andre sammenhenger, og for objekter som har likhetstrekk med
postens utgaver. Et eksempel på dette er bypostutgavene.
I Sverige/Danmark benyttes betegnelsen helsaker. I Engelsktalende
land benyttes stationery som samlebetegnelse.
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England
De første frimerker utkom i England i mai 1840. Disse ble definitivt
en suksess og trykket i store opplag. Senere fulgte resten av verden
etter England og gav ut egne frimerker. Innføring av frimerker var i
mange land kombinert med endringer i portosatsene (forenkling og
reduserte satser), noe som selvsagt bidro til den økte bruken. De første
norske frimerker utkom i 1855.

Det kom på samme tidspunkt som frimerkeutgavene i England også ut
konvolutter med verditegn, de såkalte Mulready-konvolutter. Disse
kom med valørene 1 og 2 pence, tilsvarende frimerkene. Mulreadykonvoluttene ble aldri populære slik som frimerkene.
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Finland
Finland – i dag del av Norden, men i 1856 underlagt Russland – utga
sine første helpostkonvolutter i 1845. Dette var mer enn 10 år før
landets frimerker utkom. Konvoluttene har frankeringstegnet dels på
forsiden dels på baksiden av konvolutten og dels på klaffen.

Sverige/Danmark
Også Sverige og Danmark har utgitt helpost. Danmark var først ute, i
1871. Sverige utkom med sine første utgaver omtrent samtidig med
Norge.
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Norge
De første norske helpostutgaver kom i 1872 og i 1873. Dette var
konvolutter og brevkort i valørene 2 og 3 skilling. Brevkort og
konvolutter i verdien 2 skilling var kun til bruk for lokalpost i
Christiania. Tilsvarende i verdien 3 skilling var de første årene kun for
innenlands bruk. Senere (gjennom etableringen av UPU) kunne de
også benyttes til noen land utenfor Norge.
Fra 1877 kom helposten med valører i øre. Portosatsen for helpost var
den første tiden tilsvarende som for brev. Fra sommeren 1877 ble
satsen for brevkort halvert til 5 øre, mens brevportoen fortsatt var 10
øre. Dette bidro til økt bruk av brevkortene. Dette innledet
”storhetstiden” for bruk av brevkort. Fra 1930 årene og utover ble
frankeringsmaskiner tatt i bruk i næringslivet, noe som reduserte
bruken av brevkort.
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De offisielle norske helpostutgavene (solgt/distribuert gjennom posten)
kan deles i:
• Brevkort (1872)
• Konvolutter (1872)
• Kortbrev (1898)
• Aerogram (1948)
• Tjenestebrevkort (1925) (tjenestepostkort)

I tillegg finnes andre former for helpost som er distribuert gjennom
posten, ble tillatt sendt med posten, er produsert av posten for sine
kunder etc. Eksempler på dette er:
• Militære tjenestebrevkort
• Søknadskort for rasjonerte varer
• Privat helpost
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Produksjon
Den norske helposten er i stor grad produsert av de samme trykkerier
som leverte frimerkene. Det er også synlig at gjennom mange av
helpostutgavene er utgitt med samme motiv, samme farger og
graveringstyper (de eldre utgaver). Frimerkeklisjeene er dels fremstilt
parallelt med de som ble benyttet til frimerkeproduksjonen.
Frimerkeklisjeene var verdisaker og skulle oppbevares betryggende.
Det øvrige kortmateriellet (rammer, tekstlinjer etc ble laget av
trykkeriet, og antakelig med materiale tilsvarende det som ble benyttet
ved produksjon i andre sammenhenger.
Til og med 1888 produseres brevkortene med rammer. Deretter
fjernes disse, og dette var basert på at makulaturen derigjennom ble
redusert (skjev skjæring av kortene ble mindre synlig).
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1840 Mulready-konvoluttene. Disse kom i valørene 1 og 2
pence – slik som frimerkeutgavene.
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1872 Brevkort – de første utgavene var i skillingvalør (2 og 3 skilling)
og med motiv posthorn. Frimerkeklisjeene er tilsvarende de som ble
benyttet for de samtidige skillingutgaver, og gjenfinnes også med de
samme graveringstyper for det lille verditegn. Den første tiden kunne
kortene kun benyttes innenlands. Fra mai 1876 ble portosatsen til
medlemmer av Den alminnelige Postforening redusert til 3 skill.
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1872 Konvolutter – de første utgavene var i skillingvalør (2 og 3
skilling) og med motiv posthorn. Frimerkeklisjeene er tilsvarende de
som ble benyttet for de samtidige skillingutgaver, og gjenfinnes også
med de samme graveringstyper for det lille verditegn. Portosatsen for
konvolutter var tilsvarende som for brev. Til 1877 ble det også
oppkrevet et tillegg for konvolutten.
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Brevkort – dobbelt. Fra
1879 ble det i samsvar med
UPUs bestemmelser tillatt
å benytte doble kort, dvs
avsenders returporto var
også betalt. Retur kunne
skje fra alle UPU sine
medlemsland og uten
ytterligere frankering.
Senere kom også slike kort
til innenlands bruk.
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1898 Kortbrev – de første utgavene var i valørene 5 og 10 øre og med
motiv posthorn. Frimerkeklisjeene er tilsvarende den som ble benyttet
for de samtidige frimerkeutgaver. Portosatsen gjaldt for innenlands
forsendelser (lokal og riksporto tilsvarende som for brev), men kunne
oppfrankeres for bruk til utlandet.
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1925 Tjenestepostkort. Til bruk på forsendelser der avsender hadde
portofrihet ble det fra 1925 utgitt egne tjenestefrimerker. Tilsvarende
ble også utgitt som brevkort. Merkeklisjeene var tilsvarende de
samtidige frimerker.
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1948 Aerogram. I takt med at tilbudet om luftpost ble utvidet utkom
særskilte aerogram. Disse var forhåndsfrankert for og ble sendt pr
luftpost. Den første tiden var portosatsen 60 øre, men ble senere satt
ned. Alle aerogram har frankeringstegn som avviker fra samtidige
frimerker.
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1890 – konvolutter med privat tiltrykk. Postverket tillot fra ca 1890 at
de ordinære merkeklisjeer ble benyttet som tiltrykk på konvolutter.
Ovenstående har merkeklisje tilsvarende NK 53 IV, gjenfinnes også på
brevkort.
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Brevkort – utgitt for bruk innen bypostens ombæringsområde. Flere
av de lokale og private byposter utgav brevkort. Her et eksempel fra
Kristianssunds bypost.
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Brevkort – med interessant
Tiltrykk på baksiden. Her
Tiltrykk på brevkort nr 35,
fra ca 1890. Det er den
kjente frimerkehandler
Jacob Fischer som kjøper
frimerker. Og prisene er jo
også nostalgiske – for
eksempel kr 5 for 100 stk
Norge nr 1. Kroner 5 hadde
selvsagt litt mer kjøpekraft
enn i dag. Men likevel…

