I 2022 har vi hatt Posthorn-utgaven i 150 år
O.F.K. 11. oktober 2021
Georg Størmer

Den 3. mai 1871 ble det bestemt ved lov at porto for vanlig innenlandsbrev
skulle settes ned fra 4 skilling til 3 skilling. Det ble da behov for et stort
antall 3 skillings merker. Man forventet et forbruk på minst 3 millioner pr.
år (som 4 SKILL 4). Dette kunne ikke dekkes av rest-beholdningen av
3 SKILL 3, hvor hele opplaget bare var en million.

Skaperen av disse berømte frimerkene var Wilhelm von
Hanno (1826-82) som kom til Christiania fra Hamburg i 1850
og ifølge Nasjonalmuseet ble «en av 1800-tallets viktigste
og mest produktive arkitekter». Original-stemplene med
inngravert verdi ble fremstilt av Philip Batz i Kjøbenhavn.

3 skillingen ble trykt i 30 millioner eksemplarer- fra 1871-77 og det ble
benyttet 4 ulike trykkplater. I tiden januar til august 1873 var det en feil
i taggemaskinen slik at det i Plate II oppsto en «blindtagg» i 3. vertikale
rad. Dette finner vi også på enkelte trykninger av 4, 2, 1 og 7 skilling og
har hjulpet oss med å tidfeste de enkelte trykninger.

De fleste Skilling Posthorn merker er stemplet med
en-ringsstempler, i alt flere hundre forskjellige. Her er vakre og
sjeldne stempler fra Hordaland: HERRANDSBYGDEN og
NORHEIMSUNDET. Slike stempler er et populært samler-område.

Brev fra perioden før september 1872 da 4 skilling
posthorn ble tilgjengelig. Brevet er sendt 18. mars 1872
med 3 skilling posthorn på tynt papir sammen med
4 skilling våpen.

Brev sendt 4. juli 1872 fra FREDERIKSSTAD til Holland med 3 skilling
Posthorn brukt sammen med 2, 4 og 8 skilling av Våpen-utgaven (1867)
før tilsvarende posthorn merker var tilgjengelig-
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4 skilling posthorn ble bestilt fra trykkeriet samtidig med 3 skillingen,
men på grunn av stort restopplag 4 SKILL 4 ble 4 sk. posthorn først
utgitt i september 1872. Unik ubrukt 6-blokk fra første trykning, NK
19 Ia i dyp fiolett farge på transparent papir, men uten «blindtagg»

Brev til USA november 1873 med 3-stripe 4 sk. plate Ia i mørk fiolett.

Brun fiolett
22/11 1875
Meget dyp fiolett 7/3 1873

Merkene fra første trykning, den mørk fiolette NK 19 Ia og brun fiolette
NK 19 Ib ble trykt på tynt papir som medførte «grøtete trykk» og man klaget
på papirkvaliteten. Disse merker «ble lagt på hylla» etter utgivelsen av
NK 19 Id med bedre papir, for så igjen å bli tatt frem i 1875 etter at NK 19 Id
var utsolgt.

Etter mange klager fikk man i slutten av 1873 leveranser av bedre papir til
videre trykning av 4 skillingen NK 19 Id. Disse merker ble enerådende i hele
1874, mens merker med tynt papir ble holdt i reserve. Her er unik 4-blokk
NK 19 Id på tykt gullig papir med «blindtagg» i arkets tredje vertikale rad,
dvs. produsert I tiden januar til august 1873.

Brev til Frankrike fra Bergen 1. juni 1875 med 3-stripe
4 skilling fra plate Id på tykkere papir.

Stort behov førte til en ny bestilling
av 4 skillingen. Merkene, Plate II
ble trykt i 1,5 millioner eks. og
utgitt i juli 1875. Her på brev til
USA 28.8.1876.

Fargen på NK 19 II var
fiolett i nyanser, og ble
gradvis blekere under
trykningen og derfor lite
brukbare. Merker med
gamle stempler er
relativt sjeldne,
stemplete blokker er ikke
kjent. Etter innføringen
av øre og kroner i 1877
var det et restopplag på
800.000 merker, hvorav
720.000 bleke eks. ble
overtrykt «15 øre» i
1908.

Da man tidlig 1872 vurderte anskaffelse av 2 skilling i posthorn utgaven, var
det fremdeles en beholdning på 1,2 millioner av de gamle 2 SKILL 2. Siden
man ikke ønsket å ha disse i bruk sammen med de nye posthorn-merkene,
ble en million 2 skilling av posthorn-utgaven bestilt. Restopplaget av
2 SKILL 2 ble bl.a. benyttet overtrykt som kroneverdier i 1905.

Utgivelsen av posthornmerkene
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Blåliggrå med stående vm. stemplet Tønsberg 19/3 1873 og på brev til Sveits 21.9. 1873
benyttet sammen med 4 sk. plate Id i fiolett på godt papir.

Merker i mørkt blålig grå på godt papir tilhører første trykningsperiode på en
million merker som ble trykt i mars-oktober 1872 og utgitt i november. Disse er
uten «blindtagg». Merkene er kjent stemplet fra nov. 1872 og hele 1873. Etter
skifte til ultramarin-blå farge, ble rest-beholdningen av blågrå «lagt på hylla» og
ble del av restopplaget som i dag er vanlig å se ubrukt. Merker i mørkt blålig grå
med gamle stempler er sjeldne og er ikke kjent i enheter større enn par.

Christiania 31/3 1873

Bergen 6/8 1873 ?

Den blå-grå fargen var ikke akseptabel og man skiftet til en ultramarinblå
farge i nyanser. Her er merker fra første trykningsperiode uten «blindtagg» i
stemplete enkelt-eksemplarer og ubrukt blokk fra rest-beholdningen. Til
venstre rettv. VM, til høyre stående VM begge stemplet i 1873.

Allerede i oktober 1872 ble det bestilt ytterligere to millioner 2
skillings-merker. Disse ble først trykt våren 1873. Fargen var et vidt
spektrum av ultramarin-blå og blå og her finner vi NK 17c i dyp
ultramarin-blå nyanse, men også den sjeldne NK 17b i «prøyssisk blå».
Arkene hadde «blindtagg» i 3dje vertikale rad. Merkene sees stemplet fra
januar 1874 og er vanlig i brukte enkelt-eks med gamle stempler, men

Blindtagg
Horten 4/6 1875

Den sjeldne «Prøyssisk blå» 2 skilling NK 17 b er kjent med
blindtagg og er fra annen trykningsperiode. Her i par på
brev til Kjøbenhavn sendt fra Arendal 24.3. 1874.

I 1888 var det en restbeholdning på vel 500.000 2 sk.-merker. Av disse ble ca.
150.000 solgt til samlere og bedrifter. Resten, 360.000 ble brent i 1916, da de
ikke egnet seg til overtrykk. Merker fra restbeholdningen er kjent med nye
stempler både i gråblå på tynt papir fra 1. periode uten «blindtagg» t.v. og t.h.
i matt ultramarinblå på godt papir og «blindtagg» fra 2. trykningsperiode.

To skillingen er sjeldent å se på utenlandsbrev. Her på brev til
Frankrike 24/4 1874 med 2 skilling i ultramarin-blått NK 17c,
sannsynligvis fra 2. trykningsperiode, utgitt 1874.

Rekommandert brev til England 24/4 1875 med 17 sk. porto.
De tre 2 skillinger i sterkt ultramarin-blått er sannsynligvis fra
2. trykningsperiode.

Fraktbrev for «6 ledige Piber» sendt lokalt i Christiania med Christiania
Bypost 17. juli 1876 med 2 skillings porto. «Piber» var ca 550 liters fat
som i Portugal ble benyttet i produksjon og transport av portvin.
Simmers & Co. var produsent av akevitt og brukte tomme portvins fat i
modningsprosessen for å oppnå ønsket smak.

1 Skill 1 ble først erstattet av 1 skilling posthorn da det
var utsolgt i midten av 1873. Her er tre skilling Posthorn
i tre-stripe på brev fra Bergen til Italia 12. august 1873
sammen med par 1 SKILL 1.
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I oktober 1872 ble det bestilt 2 millioner en skilling
posthorn-merker. De ble trykt i to perioder fra november 1872 til
august 1873. Her vises 10-blokk av mørk blågrønn NK 16 Ib. Blokken
har ark-posisjon #82-86, # 92-96 og har ikke «blindtagg» i 3dje
vertikale rad i arket og er derfor fra første trykningsperiode i
november 1872 til februar 1873. Tidligste kjente avstempling er 9.
november 1873.

Rekommandert brev med mørk blågrønn fra første trykning av
1 skilling, NK 16 Ib sendt til Frankrike fra Christiania 1. april 1875.

Blek blålig grønn NK 16 Ia i stemplet 3-stripe med «blindtagg» i 3dje vertikale rad
i arket og følgelig fra 2. trykningsperiode i tiden mars til mai 1873. Tidligste
kjente avstempling er 30. mai 1873. Vi skjønner at sist trykte merker ble brukt
først og rekkefølgen i NK ikke følger tidspunkt for trykking, men utgivelses dato.

Eneste kjente ubrukte 4-blokk i blek blålig grønn NK 16 Ia med
«blindtagg» i 3dje vertikale rad i arket. Merket ble produsert i 2.
trykningsperiode i tiden januar til august 1873.

Blek blålig grønn NK 16 Ia fra 2. trykning på «ship-letter» (med
privat skip) sendt fra Arendal 14. august 1874 via Hull til Cardiff.

Gulgrønn 1 skilling er
vårt vanligste
skilling-merke ubrukt
på grunn av det
store restopplaget.
Bare en 4-blokk er
kjent med gammelt
stempel (1876).

Ytterligere 2,5 millioner en-skillingsmerker ble bestilt januar 1875. Merkene
ble trykt fra en ny Plate II i gulgrønne nyanser uten «blindtagg» i
3. vertikale rad og utgitt i juli 1875. Ved innføringen av øre/krone var
restopplaget av en-skilling på 600.000 merker, alle fra plate II, og ble solgt
til samlere og handlere i inn-og utland og er ofte ordre-avstemplet, t.v.

Utagget 4-blokk av
plate I fra prøveark
«unnsluppet» fra
Postdirektoratet
før 1912.

I oktober 1872 ble det bestilt to millioner av 7 skilling posthorn. Det ble
benyttet tre trykkplater. Plate I har vanligvis en noe lysere farge, i noen
tilfelle kan de minne om 6 skillingen. Her er ingen klisjeer oppgravert under
sjallstykket, men mange merker har platefeil. Meget sjelden i blokker.
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Syv skillingen ble trykt i 2 millioner eksemplarer i tiden november
1872 til august 1873, alle med «blindtagg». Her i 10-blokk av Plate II
fra venstre marg, ark-posisjon # 31-35, 41-45 med «Blindtagg» i
posisjon # 33 og 43 og oppgravert under sjallstykket i posisjon # 34 og
# 42. Merker fra Plate II er påført en gulbrun gummiering, som har
medført en gulaktig papirfarge.

Ni-blokk av Plate III fra øvre
venstre hjørne. Her vises
blindtagg i 3. vertikale rad og
«liten SYV» i h.h.v.
arkposisjon # 1 og # 21
(typene 11 og 15). Papiret er
hvitere enn i Plate II på grunn
av lys gummi.
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Syv-skillingen ble relativt lite brukt og etter «skillingstiden» var det et
restopplag på 500.000. Av dette ble 450.000 overtrykt «30 ØRE» i 1906 og
resten solgt til samlere, eller benyttet på pakkepost frem til de ble
ugyldige i 1908. Utenlandsbrev med 7 skillingen er relativt sjeldne. Her på
brev med to eks. sendt fra Bergen i mars 1874 med tysk post til Frankrike.

Sjelden anvendelse av 7 skilling fra Christiania 14. august 1874 til
England, benyttet sammen med 1 SKILL 1 (utsolgt fra frim.-forvalt. i mai
1873) på dobbelt-vektig brev med porto 14 sk. Brevet ble befordret med
privat skip til Hull og derfra med jernbane til Torquay, Devon.

Seks- skillingen ble bestilt i januar 1875 og trykt i 2 millioner eksemplarer,
utgitt i juli 1875 for å dekke internasjonal «UPU» porto for vanlig brev.
Benyttet en trykkplate og er uten «blindtagg». Halve opplaget ble brukt i
1875-76, resten ble benyttet som 20 øre porto etter innføring av øre og
kroner i 1877. Restopplaget i 1888 var bare 262 merker. Alle ble solgt til
samlere og det er registrert hele 22 fire-blokker og flere større enheter.

Brev fra Christianssund 13/11 1875 til Cuba med 12 skilling porto (fra
1/1 1877 lik 40 øre). Dette var porto til enkelte oversjøiske land som
var med i UPU. Fra 1/4 1879 ble portoen satt ned til 35 øre.

For- og bakside av postanvisning hvor 6 skillingene er brukt i øre-perioden
etter kurs 6 skilling = 20 øre ved overføring fra Christiania i september 1878
til Tyskland av et beløp på 160 kroner til en kostnad av 2 kroner og 80 øre.

Takk for oppmerksomheten!
Jeg skal forsøke å svare på spørsmål.
Mer info. i særtrykket NFT 4/2021.

