DANSK FRAGT- OG BANEMÆRKEKLUB
Orientering om Rutebil- og Fragtbil- mærker
Klubben har gennem mange år arbejdet på at udgive et nyt "Katalog over Danmarks Fragtbil- og
Rutebilfragtmærker".
Mærker, der bruges til betaling af fragt for bagage, pakker, cykler og større genstande, transporteret
med rutebiler, fragtbiler og lignede. Mærkerne kan være påklæbet selve genstanden, dens
emballage, en manille seddel, et fragtbrev eller en følgeseddel.
Jernbanefrimærkekataloget indeholder mærker fra de rutebilruter, jernbanerne ejede eller selv havde
koncession til, medens de havde jernbanedrift.
Se på siden om Jernbanernes Rutebilmærker Klik her.
De ”uafhængige” selskabers mærker, senere mærker fra jernbanernes rutebiler, jernbanernes fragtbil-ruter (lastbiler), kombinerede personbilletter/fragtmærker (Bellgraphic systemet), bypost pakkeekspeditioner er medtaget på disse sider.
Materialet er meget spredt, sjældent og mangler baggrundsoplysninger mv., hvorfor vi har opgivet
at lave et egentligt katalog, men udgiver i stedet mærkerne på denne hjemmeside.
Antallet af ruter er meget stort og antallet af mærker fra hver rute ofte lille. Vi har derfor valgt at
opdele siden i regioner, efter rutebilejerens hjemsted / region. Flere ruter tilhørte samme ejer/
selskab. Linkene på siden peger i så fald så på samme side.
Mærkerne er prissat ved et prisindeks, som løbende opdateres. Klik her.
Ikke alle mærkerne er prisfastsat.
Vi har valgt at bruge samme tekniske betegnelser mv, som for Jernbanemærkerne. Se i ”Katalog
over Danmarks Jernbanefrimærker”, som kan købes hos klubben.
Der er problemer med placering af nogle selskabers rutebilmærker, f.eks. I/S Møens Omnibusser,
som måske burde være medtaget under Kalvehavebanen, som et mærke til lokal drift eller som rutebilmærke, mens banen var i drift, men nu i stedet er medtaget her.
Der er udfordringer omkring afgrænsning til bypost-mærkerne. Normalt vil man bruge bygrænsen
til afgræsning. Indenfor bypost – udenfor fragt- og rutebilerne.
Nogle bypost-selskaber udbragte også pakker, både indenfor og langt udenfor bygrænsen/ landet.
Vi har derfor valgt at medtage nogle få pakkeudbringnings-selskaber, som af andre måske opfattes
som bypost-selskaber.
Nogle af mærkerne og baggrundsoplysningerne kommer fra personer, som ikke er medlem af klubben eller medlemmer, og som ikke ønsker deres ting videreformidlet på andet måde end på disse
sider. Disse sider er sikret mod kopiering og printning.
Kristian Klitgaard og Hans-Otto Jahnke.

KENDER DU ANDRE MÆRKETYPER, ANDRE BANER OG / ELLER REGISTRERINGER AF
MÆRKERNE, HØRER VI GERNE FRA DIG.
Skriv til Bus-katalogudvalget. Her.
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