
Norske Førstedagsbrev med Vignetter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dat dit wel erg veel was begrijpt zelfs een kind. In samenwerking met Skanfil heeft hij een tweedelige 

publicatie het levenslicht laten zien. Een simpel boekje van 68 pagina’s waarin alle fdc’s met één of 

meerdere vignetten zijn opgenomen en daarachter een waardering in NOK plus een “aanvink” 

mogelijkheid.  

 

Dat er hele dure fdc’s tussen zitten wist ik al, maar prijzen van NOK 45.000 zijn toch wel even 

schrikken. Dit boekje is makkelijk mee te nemen naar de postzegelbeurs of -bijeenkomst. Voor het 

verwerken en bekijken heeft hij alle bij hem bekende vignetten gescand en op een cd-rom gezet. Als 

deze illustraties (in kleur) met beschrijvingen als boek uitgegeven zouden worden zou het ruim 700 

pagina’s moeten beslaan, er zijn covers waarbij ik 26 verschillende uitvoeringen telde. Alle 

afbeeldingen op de cd-rom zijn zoals gezegd in kleur afgebeeld en eventuele bijzonderheden worden 

erbij vermeld. Het is niet alleen een belangrijk duo voor de verzamelaar die wil proberen het een en 

ander compleet te bekijken maar ook een alleraardigst bezit voor hen die eens wat verder willen 

kijken dan de geijkte “officiële” fdc’s. De cd-rom bevat een handige zoekmogelijkheid, waardoor 

bijvoorbeeld het zoeken op datum erg handig is. 

 

Ik kan u dit boekje samen met de cd-rom leveren voor € 26,00 afgehaald op de 

verenigingsbijeenkomst. Voor verzending binnen Nederland komt daar € 4,00 verzendkosten bij. 
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Met deze titel is een oude verzamelaarswens tot leven 

gekomen. De Noorse 1e dag enveloppen worden al jarenlang 

verzameld en vooral de laatste jaren bevinden deze zich in 

een stijgende belangstelling. Een echte catalogus was er 

nooit. Zo hier en daar verscheen wel eens een artikel en men 

wist ook wel dat er vele verschillende enveloppen met 

diverse illustraties bestonden. Maar de verwoede 

verzamelaar moest toch meestal wel uitgaan van zijn eigen 

ervaringen en die van zijn naaste medeverzamelaars. Egon 

Sjöberg is zo een verzamelaar en hij had in zijn leven al vele 

verschillende illustraties ontdekt. Hij besloot om het een en 

ander eens op een rij te zetten en te beschrijven. Toen hij 

een tijdje bezig was moest hij bekennen dat de hoeveelheid 

verschillende covers bijna niet te tellen is. Zijn bevindingen 

wilde hij op papier zetten maar de grote hoeveelheid covers 

die in een tijdsbestek van zo’n 100 jaar verschenen zijn - de 

vroegst vermelde 1e dag enveloppe is er een uit juli 1906 en 

het geheel loopt tot en met juni 2006 - beloofde een boek 

van vele 100-den pagina’s.  
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