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Onder deze titel is er door de schrijver, Ole Brænne, 
een waar huzarenstuk geleverd. We weten allemaal 
wat een eerste dag brief is en we weten ook dat er 
brieven bestaan die regulier verzonden zijn op de 
eerste dag dat een postzegel gebruikt mocht worden. 
Tevens zijn wij op de hoogte dat er 1e dag 
enveloppen zijn die zowel privé vervaardigd als wel 
commercieel vervaardigd zijn. Deze laatste worden 
meestal met een opgedrukte afbeelding geleverd. 
Deze afbeelding heeft dan meestal met de 
uitgebrachte zegel te maken. Soms dragen de covers 
een vignet in de vorm van het logo van de uitgevende 
organisatie. Een combinatie van beiden is uiteraard 
ook mogelijk.  Deze publicatie gaat dus over de 
enveloppen die voorzien zijn van een toelichtende 
test in de vorm van een vignet. Ole rekent hieronder 
ook op de envelop geplaatste stempels. Niet de FDC 
stempels zelf maar het stempel waarin alleen een 
tekst staat die verklaart dat dit een FDC is zonder 
datum of verwijzing naar het zegelbeeld. FDC's 
zonder vignet bestaan wel maar zijn minder gewild 
en daar zijn er ook minder van uitgegeven. In 
Noorwegen is dat niet anders. 
 

In 2007 bracht Egon Sjöberg voor het eerst een 
catalogus over FDC's uit. Hij erkende toen al dat er 
duizenden verschillende FDC's in omloop zijn en dat 
het onmogelijk zou zijn om ze allemaal te bezitten of 
zelfs maar te catalogiseren. Toch kon hij toen al 
3000 vignetten vermelden. Zijn boekje heb ik 
toentertijd besproken en is op onze website nog 
steeds na te lezen. Nu heeft Ole toch geprobeerd 
om alle FDC's met vignetten te catalogiseren. Maar 
ook Ole claimt geen 100% compleetheid! Het is, 
zoals te verwachten was, een lijvig werk geworden 
met een gewicht van bijna 4 kilo. Ole heeft het 
gehele werk in twee vuistdikke delen, op A4 
formaat, laten uiteen vallen. Het eerste deel omvat 
de periode 1855 t/m 1989 (747 bladzijden) en deel 2 
loopt tot en met 2019 (631 bladzijden). In deze twee 
delen worden meer dan 12.000 vignetten afgebeeld 
die op de vele verschillende FDC's te vinden zijn.  Ik 
heb snel even geteld maar ik vond ruim 40 
uitgevende organisaties die ooit FDC's hebben 
uitgebracht. De meeste FDC's (in aantallen) zijn 
uitgegeven door Postens Filatelitjeneste. Populær 
Filateli was één van de grootste commerciële 
organisaties die al sinds 1956, tot in 2014, eigen 
FDC's uitbracht. Opvallend vond ik dat het 
Kopenhaagse warenhuis "Magasin du Nord", vanaf 
1948 tot in 1973, ook Noorse FDC's vervaardigde. 
 

 



 
Voorafgaand wordt er uiteraard het een en ander uitgelegd, toegelicht en uitgediept. Zoals wat een vignet 
verschillend maakt van een ander of wanneer iets géén vignet is. Verder over gebruikte kleuren en 
uitvoeringen bij FDC stempels, over vervalste FDC's, etc. etc. Per zegel/serie wordt het catalogus nummer, 
uiteraard die van de Norgeskatalogen, vermeld, de uitgifte datum, zegelbeeld omschrijving c.q. reden van 
uitgifte en uiteraard welk vignet er gebruikt is waarbij een summiere omschrijving, met een afbeelding in 
kleur, van het vignet niet ontbreekt. Daar waar bekend worden ook de oplagen van de FDC's vermeld. Ole 
heeft er geen prijscatalogus van gemaakt maar de vignetten krijgen wel een waardebepaling mee in een 
zeldzaamheidsgraad die loopt van 1 (zéér gewoon) tot 10 (uiterst zeldzaam). Verder vinden we achter elke 
FDC een hokje waarbij de verzamelaar kan aanvinken of zij/hij de betreffende FDC al in zijn bezit heeft. In 
mijn opinie is het een mooi overzicht met veel achtergrond informatie geworden die voor de verzamelaar 
van Noorse eerste dag enveloppen een zéér bruikbare, zo niet onmisbare uitgave is geworden. In 
Noorwegen was de eerste oplaag in korte tijd uitverkocht. Van de tweede oplaag zijn op het moment van 
schrijven nog enkele exemplaren voor handen. 
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