Katalog over Danmarks Jernbanefrimærker
Lige fra den dag klubben blev startet, har vi arbejdet på at udgive et nyt katalog over Danmarks Jernbanefrimærker. Det sidste katalog er fra 1967, og blev udgivet af Reinhold Jensen, og P. O. Thomassen. Det blev
"genoptrykt" med nogle af tillæggene i 1992, men har store "huller" og mangler.
I perioden fra 1997 til 2007 udgav klubben løbende et prøvekatalog med 22-23 afsnit, gratis for medlemmerne. Afsnittene dækkede alle baner. Der er herefter indkommet, og fundet langt over 3000 rettelser og
tilføjelser. Vi finder hele tiden helt nye ukendte mærker og varianter. Prøvekataloget kunne ikke købes,
men kun erhverves ved medlemskab. Det er nu udsolgt.
Det nye katalog er udkommet i tre afsnit på generalforsamlingerne d. 18. april 2009, d. 24. april 2010
og d. 30. april 2011. Udgivelser er finansieret af klubbens egne midler med et ekstraordinært tilskud fra
medlemmerne, samt et tilskud fra Danmarks Filatelist Forbunds Fond, og Danske Filatelisters Fællesfond.
Kataloget er hermed færdigt, og er i handlen fra juni 2011.
Langt de fleste af landets jernbaner har udgivet jernbanefrimærker til betaling for forsendelse af pakker,
rejsegods mv. Mærkerne er blevet anvendt i perioden fra 1865 til 2004.
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.
Mærkerne er prissat med (**/* og ʘ) ud fra et prisindeks, som klubben årligt justerer.
Nye rettelser kommer i vores blad.
Katalogfakta:
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 med 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.
Vejledende pris DKK. Kr. 550,- plus porto og forsendelse, og købes hos klubbens kasserer eller hos danske
frimærkehandlere.
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