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Månedens postkort viser Aal stasjon. Første passasjertog på Bergensbanen gikk fra Gulsvik 
9. desember 1907, men dette kjørte seg fast i snøfonnene ved Haugastøl og måtte returnere 

til Gulsvik. Først 10. juni 1908 gikk det første ordinære toget fra Kristiania til Bergen.



Drammen Filatelist-Klub avholder sitt møte nummer 818
mandag 13. oktober 2008 kl. 19.00 i Eldrekaféen, Albumsgate 8. 

Dørene åpner som vanlig kl. 18.00.
***

Program mandag 13. oktober:

1 – Referat/innkommet post
2 – Medlemmenes ”3-minutter”
3 – Utlodning
4 – Miniauksjon
5 – Kjøp/salg/bytte

***
Neste byttemøte er mandag 27. oktober.

***
Programmet for resten av høsten:

10. november Hovedmøte
24. november Byttemøte
8. desember Hovedmøte (julemøte)

***

Posten gjennomførte 5. september en ”extreme 
makeover”, og resultatet innebærer bl.a. en helt ny logo.
Samme dag ble det utgitt et nytt personlig frimerke (PF) 

med postens nye logo. Dette har fått katalognummer NK1699.
På samme dag ble det ved postkontorene også delt ut gratis småark med to 
frimerker, der det ene er identisk med det nye personlige frimerket, mens det 
andre har logoen til Postens nye bedriftsselskap Bring. 





EKSEMPLER PÅ OBJEKTER 19. OKTOBER 



EKSEMPLER PÅ OBJEKTER 19. OKTOBER 

Tur til fellesmøte på Hønefoss   
torsdag 9. oktober 

Bli med til Hønefossklubben sitt fellesmøte.  Vi reiser fra Eldrekaféen, 
Albumsgate 8 (vårt møtelokale)  kl 1745 for de som vil være med på 

fellesreise.

Møte finner sted i 3. etg. i Ringerikshallen, og er et fellemøte mellom 
flere klubber.  Ta med dubletter – her er det mange samlerområder.

Auksjonskatalogen legges ut på vår nye internettside:

www.drammens-fk.com



Dette pene verdibrevet kan bli ditt, 
men ikke på miniauksjonen.  Da må 
du ta turen til vår høstauksjon 18. 

og 19. oktober.  Den finner sted 
”vegg i vegg” med møtelokalet vårt. 



***

I september 2008 etableres det 10 nye Post i 
Butikk (PiB) til erstatning for Postkontorer. Et 
av disse er Ål. Notisen til høyre og bildet under 
er sakset fra Postens konsernavis Postavisen 
nr. 9/2008. Bildet viser butikksjef Geir Knudsen 
og postansvarlig Inger Therese Sundbye ved 
ICA Nær Ålingen. 

ÅL postkontor er nedlagt



Et gjennomgående tema i denne månedens Budstikke er Ål, 
der postkontoret altså hadde sin siste åpningsdag 17.9.2008. 

Aal poståpneri ble opprettet ved kongelig resolusjon av 23.3.1857, 
med virksomhet fra 1.10.1857. 

Lensmann Pleym var den første poståpneren på Aal. 

Ifølge rundskriv av 28.7.1856 ble det til poststedene utsendt 
3-rings nummerstempler for annulering av frimerker. 

Aal fikk i 1857 et slikt stempel med nummer 375. 

Ved kongelig resolusjon av 29.9.1858 ble det så bestemt at det skulle 
innføres summarisk kassasjon ved poststedene. Dette innebar bl.a. 

at nummerstemplene skulle erstattes med datostempler. 
Det er ikke kjent når nummerstempelet ble returnert fra Aal.

Aal fikk utsendt et enrings datostempel av stenskrift typen med 
teksten AAL i februar 1859. Dette var i bruk fram til et nytt 

torings stempel ble utsendt i juni 1894.

I perioden før Aal fikk sitt første datostempel er det kjent at brev 
ble håndannulert. Et eksempel på dette er det betalte brevet til Urland 

(= Aurland) håndannulert Aal 27.7.58. 
Det er ikke kjent håndannuleringer Aal på frimerker.

Månedens Buskerud-brev
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