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Zowel in het blad van de Deense IJsland verzamelaars ("Kontakt") als wel in het blad van de 
Zweedse IJsland verzamelaars ("Rapport") zijn er door de loop der jaren vele afleveringen, 
waarin deze varianten door Orla werden besproken en getoond, verschenen. Al de afleveringen, 

zoals verschenen in "Rapport" zijn ingescand en toen in een Word document geplaatst en in zijn 
geheel op een cd-rom gezet. Dit heeft, jammer genoeg, geleid tot een behoorlijk verlies aan 
kwaliteit wat betreft de scherpte van, niet alleen de illustraties, maar ook van de tekst. Althans 
in/op het aan mij voorliggende exemplaar. 
 
 Het geheel is in principe chronologisch, vanaf 1934, op gezet, maar hier en daar zijn 
aanvullingen en verbeteringen opgenomen van zegels die eerder behandeld werden. Er worden 
vele tientallen (honderden?) varianten afgebeeld. Veel daarvan ontstijgen, in mijn opinie, de 
status van "vliegenpoepjes filatelie" niet. Afijn ieder zijn meug nietwaar? Het geheel bevat dus 86 

ingescande pagina's met afbeeldingen en tekst wat resulteert in ruim 81 MB aan informatie.  
 
Ondanks de slechte kwaliteit van de afbeeldingen denk ik dat het een aardig handvat is waaraan 
de verzamelaar van varianten en afwijkingen zich aan kan vasthouden en een aardig in- of 
overzicht van deze tak van sport kan krijgen. De prijs is, zeker voor de geleverde kwaliteit, naar 
mijn idee aan de pittige kant maar zoals gezegd dit is de enige bron waar uit u, als varianten 
verzamelaar, kan tappen.  
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Onder deze titel heeft de afdeling Stockholm van  de 

Zweedse vereniging van IJsland verzamelaars een cd-
rom uitgegeven waar alle door de bekende Deense 
verzamelaar, Orla Nielsen verzamelde varianten op 
IJslandse postzegels zijn te vinden die bij hem bekend 
zijn.  
 
Naar mijn weten is er nooit eerder een samenvatting 
verschenen van de IJslandse varianten op de modernere 
zegels. In het oude "Handbók" en in de Engelse vertaling 
van de AFA Special Catalog van 1997, alsmede in Henry 
Regelings boeken worden vele plaatfouten uit de 
klassieke uitgiften vermeld.  
 

 


