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DANSK FRAGT- OG BANEMÆRKE KLUB 
 

MENU-SYSTEM til DFBK.DK                                   Sundby d. 02-03-2018 

 
Klubbens hjemmeside med mærker og rettelser til kataloger 
 
Menu-siden indeholder en oversigt over de nyeste rettelser til vores nuværende jernbane-frimærkekatalog fra 
2011, oversigt over værdi- og almex-mærker, oversigt over andre jernbanerelaterede mærker, rettelser til det 
kommende dampskibs-fragtfrimærke-katalog, herunder nogle få danske skibsruter, som ikke brugte mærker, 
oversigt over de kendte fragtbil- og rutebil-mærker mv. og oversigt over pontonbroerne, som brugte billetter. 
 
 

Emne Tryk på den blå tekst!! 

Introduktion til siden. Introduktion 

Rettelser til Jernbanemærke (Katalog over Danmarks Jernbanemærker 2011) Jernbanekatalog-rettelser 

Værdi- og Almex-mærker, herunder Værdi- og Almex-afstemplinger  Værdi- og Almex-mærker 

Andre jernbane- og dampskibs- relaterede mærker. Andre mærker 

Rettelser til det kommende dampskibsmærke katalog, samt en ruteoversigt Dampskibsmærker 

Fragt- og rutebil-mærker udenfor Jernbanekataloget Fragt- og Rutebil-mærker 

Pontonbroerne som brugte billetter Pontonbroerne 

 
De forskellige afsnit indeholder et prisindeks over mærkerne. Dette opdateres en gang årligt. 
Prisindekset på de enkelte mærker er fastsat af de respektive katalogredaktørerne. 

---------------------------------------------------------------- 
 
Denne menu erstatter foreløbigt det gamle menu-system på hjemmesiden.  
Det gamle system bruger java-script og det virker ikke korrekt under Windows og slet ikke på Appel-maskiner. 

 
Siden er opbygget med både alm. hjemmesider (html) og pdf-filer. (du skal have en Acrobat Reader eller 
lign. installeret). 

------------------------------------------------------------ 
Vejledning: 
Du vælger et menupunkt ved at klikke på det blå felt. 
Hvis du vil ”baglæns” i dine valg / systemet skal du bruge ”pil baglæns”          øverst til venstre på siderne, hvis den 

lyser op, ellers skal du blot lukke den valgte side med X  øverst til højre på siden. 

 
Nogle sider indeholder nederst et blåt felt Retur til hovedmenu, som er denne side. 

 
 
 
Mærke-nyheder mv. findes på dfbk’s hjemmeside. dfbk.dk/nyheder 
 
Klubbens nyheder findes på klubbens hjemmeside fragtmaerker.dk 
 
 
 
Er der fejl eller problemer bedes du kontakte klubbens webredaktør: webeditor@fragtmaerker.dk 
 

http://dfbk.dk/intro.html
http://dfbk.dk/jernbane/jmenu.pdf
http://dfbk.dk/almex/almenu.pdf
http://dfbk.dk/andet/amenu.pdf
http://dfbk.dk/faerge/fmenu.pdf
http://dfbk.dk/rutebil/rindeks.pdf
http://dfbk.dk/broer/pmenu.pdf
http://dfbk.dk/menu.pdf
http://dfbk.dk/nyheder.pdf
http://www.fragtmaerker.dk/nyheder/Nyhedsbrev.pdf
mailto:webeditor@fragtmaerker.dk

