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Principperne for systematisering og nummereringen af banemærkerne er fastsat i 1910 af et udvalg under det 5. Nordiske Philatelistmøde. Principperne er videreført gennem årene op til dette
katalog.
Udover godsfrimærkerne er banernes ekspresmærker, avismærker, frankeringsmærker, båndmærker, bagagemærker, kurermærker, efterkravsmærker, gebyrmærker, rejsegodsmærker
o. lign. medtaget.
Rutebilmærker er medtaget i det omfang, at
mærkerne blev udgivet, mens den enkelte bane
havde jernbanedrift.
Som noget nyt er alle kendte, men ”ikke anvendte” fragtfrimærker medtaget. De såkaldte 0mærker er opført efter de enkelte afsnit.
Mærkerne er prissat med (**/* og ʘ) ud fra et
prisindeks, som klubben årligt justerer

I introduktionen forklares indgående alle de anvendte jernbanefrimærkebegreber.
Banernes grunddata, som delstrækninger, oprettelse, nedlæggelse og længde er medtaget af
hensyn til brugeres mulighed for at vurdere om
frankeringen, stempler og fragtbreve er ægte.
Kataloget er på 488 sider.
Trykt på glittet 90 g papir S/H.
5 sider er i farver – TKVJ nr. 17-18.
Løsblade indsat i konference-ringbind A4/hvid.
Lommer på forside og ryg med farvet indstik.
Vægt med følgeseddel 2095 g, plus emballage.
Udenlandske købere kan rekvirere titelblad, forord og introduktion på engelsk.
Købes hos frimærkehandlere eller hos klubbens
kasserer. Se bagsiden.
Vejledende pris DK-Kr. 550,-

AL-Bank, Reg. 5325 Konto (000)0242459
Med forbehold for trykfejl o. lign.

DFBK ©

Navn: .....................................................................................................................
Adresse 1: ..............................................................................................................
Adresse 2: ..............................................................................................................
Postnr og By: .........................................................................................................
Stat/Land: ..............................................................................................................
E-mail og eller telefon:...........................................................................................

Langt de fleste af landets jernbaner har udgivet
jernbanefrimærker til betaling for forsendelse af
pakker, rejsegods mv. Mærkerne blev typisk klæbet direkte på indpakningen, en manilleseddel
eller et fragtbrev. Mærkerne er blevet anvendt i
perioden fra 1865 til 2004

Bestilling af ”Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker” kr. 550,- plus evt. forsendelse.
Du bliver kontaktet inden levering med henblik på aftale om leveringsform / forsendelsespris.
Levering efter den samlede betaling er indgået på kontoen. Husk at opgive indbetalernavn.
Arbejdernes Landsbank, reg. 5325 konto (000)0242459

udkommer juni 2011

.Sendes til kasserer Hans Andersen. Se bagsiden!!

Jernbanefrimærker

De ca. 7600 mærker er vist med alle de typer
som kendes, dvs. med ca. 2800 illustrationer,
mærker, mærkeudsnit med forklarende tekster, så det er nemt for læseren at identificere
de enkelte mærker.

Bestillingsslip til afrivning.
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