KORTBREV NR. 7
av
Tore Haga
Kortbrev nr. 7, 20 øre blå, verditegn tilsvarende NK 103, er ikke av de letteste å finne brukt,
og enda verre å finne brukt i kurseringstiden, m.a.o. tiden frem til ny utgave kom. Leveringsdato til
Frimerkeforvalteren er oppgitt som 19. april 1921, og det er trykt i 51 175 eksemplarer. Så gikk det
bare omtrent tre og en halv måned før et nytt 20 øres kortbrev ble levert. Dette skjedde fordi Posten
hadde funnet ut at 20 øre Posthorn ikke lenger skulle være blå, men grønnlig. Det nye frimerket er
katalogisert som NK 122, og det nye kortbrevet har katalognummer KB 9. Sistnevnte fikk et
opplag på 294 000, kurserte i to år og fire måneder og er adskillig enklere å skaffe seg brukt.
Jeg har i mange år hatt ett eksemplar av KB 7, brukt to måneder etter at KB 9 kom, og har
vært fornøyd med det. Så plutselig våren 2022 dukket et annet eksemplar av KB 7 opp (sammen
med et svært så vanlig brevkort) på en nettauksjon. Kortbrevet var oppfrankert og sendt til
Tyskland, stemplet 12 XII 21. Jeg fikk tilslaget uten konkurranse.

Portoen for enkeltvektig brev til Tyskland var på denne tid 40 øre, og det er det grønnlige
NK 122 som ble brukt til oppfrankering. Kortbrevet er jo stemplet enda senere enn det jeg hadde
fra før, men jeg er likevel svært godt fornøyd. Hvor mange oppfrankerte KB 7 er å oppdrive, brukt
i eller utenfor kurseringstiden? 20 øre var porto for kortbrev helt til 1.10.1946, så det var jo i mange
år ingen grunn til oppfrankering, med mindre kortbrevet skulle rekommanderes eller sendes
utenlands. Samme betraktninger kan forsåvidt gjøres gjeldende også for KB 9, 10 og 12. I den
anledning nevner jeg at i Finn Aunes helpostkatalog fra 1996, som har egen priskolonne for
oppfrankeringer, har KB 7 ikke fått noen pris i den kolonnen; bare en strek, mens KB 9, 10 og 12
der har priser som ikke er påfallende høye i forhold til ikke-oppfrankerte.
Avsenderrubrikken på baksiden er ikke utfylt, men teksten inni er underskrevet "din egen
Astrid". Det dreide seg åpenbart om et par, og søk på nettet viser at de i hvert fall senere var
ektefolk. Det fremgår forøvrig at Astrid skrev dette brevkortet på posthuset, og det er da
nærliggende å tro at det også var kjøpt der samme dag, m.a.o. at posthuset fortsatt solgte KB 7.
Opplagets størrelse, sett i forhold til den svært korte kurseringstiden, gjør dette nokså sannsynlig.
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