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Postvesenet i Viknas historie. 
 
Av Postsjef Trond Glad (1923-2009) 
 
 

Vikna hørte tidligere til Nærøy prestegjeld, og ble utskilt 
som egen kommune i 1871. 
Vikna er en øykommune, og tidligere var bosettingen 
spredt over mesteparten av de største øyene. Det rike 
fisket rundt Vikna var bestemmende for en slik 
bosettingsstruktur. Med lite utbygd veinett og båten 
som eneste framkomstmiddel, var det naturlig at 
befolkningen bosatte seg nært «inntektskilden.» 
Kommunens sentrum, Rørvik, ligger strategisk til ved 
Nærøysundet. 
 
På 1700-tallet fostret Vikna en mann som var med på å 
utvikle postverket. Jens Schanche var født på 
Karstenøy i Vikna i 1717. Han utdannet seg som jurist, 
og startet sakfører i Trondheim i 1740-årene.  I 1748 
ble han av stiftsamtmannen antatt som postmester i 
Trondheim etter at Peder Jørgensen Mønebo ble 

suspendert. Denne stillingen hadde han i et år, og ved fratredelsen ble han av 
postdirektøren lovet en stilling i postvesenet når noe ble ledig. 
 
På denne tiden hadde postamtet under overveielse å oppheve postbøndene og i stedet la 
posten befordre av postryttere, om det ikke ble for kostbart. Postdirektøren hadde ikke 
noen stor tro på muligheten av forandring før lagtingskriver Jens Schanche i 1752 under 
et opphold i København fikk anledning til å legge fram en ny plan. Dette resulterte i at 
Schanche fikk i oppdrag å undersøke postforholdene i Norge og komme med forslag til 
forbedringer. 
 
Schanche gikk straks i gang med oppdraget. Han reiste gjennom postrutene i Sør-Norge 
og snakket med postbøndene om deres «pligter og friheter» og diskuterte om det var 
mulig å «innløse noget av deres friheter med pænge, så postens gang kunde bli sikrere 
og satt på en regulær og bestandig fod». Dessuten skulle han «inkvirere» (ransake) ved 
postkontorene for om mulig å komme etter «de misligheter og defraudationer (underslag) 
som nok synes her og der at foregå». 
 
Schanche leverte neppe noe bestemt forslag til ny postordning, men kun en utredning om 
forholdene. Han utarbeidet et detaljert postkart over Norge, det første i sitt slag. 
Jens Schanche som nå var antatt som Postkontrollør, fikk i oppdrag å søke om å få ny 
ordning gjennomført, og en bedring av postbefordringen ble fastsatt ved Kongelig 
forordning 4.8.1758. 
Jens Schanche ble ansatt som postmester i Kristiania i 1764.  
 
Kommunikasjonsmiddelet i forrige århundret var hovedsaklig båt. 
I 1891 startet Namdalens Aktieselskab regelmessig postføring i Ytre Namdal med D/S 
«Herlaug» 
Skipet ble tildelt 3-rings kassasjonsstempel nr.308, og fungerte dermed som brevhus. 
I 1898 ble det opprettet reisende postekspedisjon ombord på «Herlaug», i «rute på 
Folden, Nærø, Vigten og Leka» 
(Kilde: Skip og post i lokale ruter i Trøndelag av Tore Gjelsvik) 
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AUSTAFJORD poståpneri ble opprettet 1.7.1889, med 2 ganger ukentlig bipost til/fra 
Vigten poståpneri. 
 
Datostempel av sveitsertypen m/åpen stjerne ble antakelig tilsendt v/opprettelsen. 
Poståpnere: 
A. Dahls enke 1.7.1889 
Handelsmann Chr. Dahl 1.1.1896 
Handelsmann Chr. H. Ulsund, kst. 1.7.1902 
Chr. M. Dahl, kst. 5.7.1903 
Arnt Kristian Sæternæs, kst. 1.6.1904 
Chr. H. Ulsund, 28.7. 1905 
Fru Ragnhild Horseng 1.9.193 
Leif Ulsund, midlt. fra ca. 1945 tl 1.5.1948 da R. Horseng igjen ble tilsatt. 
Kirsten Mathilde Horseng, 1.10.1956 
Posteksp. Trygve Tomas Jørpeland, 1.11.1980 
Ragnhild Strand, vikar fra 13.4.1983, fast tilsatt. 1.1.1986 
 
 
BERGSNOV poståpneri opprettet 1.1.1893 
 
Datostempel av sveitsertypen m/åpen stjerne ble levert v/opprettelsen. 
Poståpnere: 
Landh. og ds.eksp. G. Rostad 1.1.1893 
Sigurd E. dahl. 7.11.1908 
Fru Bina Wold. 10.12.1909 
Hans Kvam, midlt. i 1913 
Lars Skogseth. 21.7.1913 
Oluf Holm      1916 
Fru Helga Holm 1.9.1930 
Ds.eksp. og gårdsbest.  Torvald Skomsvold 1.1.1933 Gårdsbest. Torolf Vågan, 1.6.1936 
Ds.eksp. Paul Woxeng, 1.5.1939 
 
Poståpneriet ble nedlagt 1.10.1966 
 
 
BONDØ brevhus II ble opprettet 1.12.1914 
Navnet endret til BONDØY i 1934 
Omgjort til brevhus I 1.10.1950 
Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr. 360, til det i august 1935 fikk tilsendt 
stempel m/ Kronet posthorn. 
Brevhusstyrere: 
Handelsm. Herlaug Bondø 1.12.1914 
Ds.eksp. og handelbetj. Eiliv Bondø, 15.3.1949 
Andreas Håskjold, 1.10.1965 
 
Brevhuset ble nedlagt 24.3.1968 
 
 
BORGUND I NAMDALEN ble opprettet 1.7.1902  
Navnet ble endret 1.7.1939 til BORGANN 
 
Datostempel av sveitsertypen m/åpen stjerne (senere m/lukket stjerne) ble levert 
v/opprettelsen. 
Poståpnere/styrere: 
Handelsm. Peter H. Strand. 1.7.1902 
Lærerinne Henrikka Kristiansen, kst. 27.2.1911, fast fra 15.2.1912 
Tlf.styrer Kasper A. Borgan. 1.6.1932. 
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Tlf.styrer Arve Borgan, midlt. 1.4.1942, fast 1.1.1943 
Stasjonsholder Gunnar Borgan, 1.7.1959 
Torild Synnøve Hansen, 1.5.1971 
 
 Postkontoret ble lagt ned 1.5.1996. 
 
 
DRAG brevhus ble opprettet 15.7.1922. Navnet ble senere endret til ØVERENG, og fra 
1.4.1938 omgjort til poståpneri. 
Brevhuset nyttet først 4-rings kassasjonsstempel nr. 51, og fikk tildelt Kronet posthorn-
stempel i juli 1935. 
Datostempel av 2-rings vanlig type m/tverrbjelker i indre ring tilsendt v/opprettelse av 
poståpneriet i 1938. 
 
Brevhusstyrer: Ds.eksp. Nils J. Øvereng 15.7.1922 
Poståpner: Ds.eksp. Abraham Heimsvik, 1.4.1938 
 
Poståpneriet ble lagt ned 1.10.1966. 
 
 
FLERENGSTRANDEN poståpneri ble opprettet 1.4.1892. Navnet ble fra 1.1.1919 endret 
til FLERENGSTRANDA. 
 
Datostempel av sveitsertypen m/åpen stjerne ble tilsendt v/opprettelsen. 
Poståpner: Handelsmann og ds.eksp. Martin Edvardsen 
 
Poståpneriet ble lagt ned 1.1.1924. 
 
 
 
FORNES I VIKNA brevhus II ble opprettet 1.1.1935. Brevhuset endret status til brevhus I 
1.6.1949. 
 
Brevhuset nyttet «Kronet posthorn»-stempel som ble tilsendt ved opprettelsen. 
Brevhusstyrere: 
Kjøpmann Kasper Fornes. 1.1.1935 
Husmor Gudrun Fornes. 1.8.1960 
 
Brevhuset ble nedlagt 1.7.1966 
 
 
FRELSØY poståpneri ble først opprettet som brevhus under navnet BREMØ I VIKTEN 
fra 13.6.1910. Dette brevhuset ble lagt ned 1.2.1917 ved samtidig opprettelse av MAASØ 
I VIKTEN brevhus. 
 
Begge brevhusene nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr. 710. 
Brevhusstyrer v/Bremø: P.S. Welle. 
Brevhusstyrer v/Maasø: Ove Trana, deretter Ole B. Borgan. 1.6.1918 
 
Maasøy ble omgjort til poståpneri. 1.1.1920 og fikk navnet 
FRELSØY 
Samtidig ble det opprettet en landpostrute, rute 6590 Frelsøy - Borgund i Namdalen. 
 
Datostempel av sveitsertypen m/lukket stjerne ble tilsendt v/opprettelsen. 
 
Poståpnere: 
Ds.eksp. Ole B. Borgan. 1.1.1920 
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Tlf.styrer Olav E. Sylten. 1.10.1935 
Ds,eksp. og handelsm. Aksel Olsen. 1.7.1947. Han hadde tjenestefri fra nov. 1956- feb. 
1958 med Peder valø som midlertidig styrer. 
 
Poståpneriet ble nedlagt 1.12.1958. 
 
 
GÅSVÆR I VIKNA, brevhus ble opprettet 1.10.1928 
Navnet endret til GÅSVÆRØY i 1934 
 
Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr.883 og fikk «Kronet posthorn»-stempel i juli 
1935. 
Brevhusstyrere: 
Gårdbr. Hartvig Bondø 1.10.1928 
Fisker Toralf Strand 1.4.1942 
 
Brevhuset ble nedlagt 1.1.1961. 
 
 
HATLAND poståpneri ble opprettet 1.8.1896, m/ukentlig bipostrute til/fra Austafjord 
 
Datostempel av 2-rings type ble tilsendt v7opprettelsen. 
Poståpnere: 
Ds.eksp. Gerhard H. Hatland 1.8.1896 
Ds.eksp. Asbjørn Olaf Hatland, midlt.1.8.1945, fast fra 15.11.1945 
 
Poståpneriet ble nedlagt 1.10.1966. 
 
 
HELLIHOLMEN brevhus ble opprettet 1.6.1907. 
Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr.333. 
 
Brevhusstyrere: 
Erik Olsen 1.6.1907 
Jens Waagseng  
Senere handelsbest. Sverre Holm. 
I brev av 26.10.1932 fra postmesteren i Rørvik ble det meddelt at brevhuset var nedbrent 
og inventaret ødelagt (1.8.1932).  Brevhuset ble ikke gjenopprettet. 
 
 
HUNNESTAD I VIKNA, brevhus II ble opprettet 1.6.1937. Omgjort til brevhus I 1.6.1949. 
Kronet posthorn ble tilsendt i april 1937. 
Brevhusstyrer: 
Harald Hunnestad 1.6.1937. 
 
Brevhuset ble nedlagt 16.6.1969 
 
 
KARSTENØEN poståpneri ble opprettet 1.7.1889 og med 2 ganger ukentlig bipostrute 
fra Vigten poståpneri. Poståpneriet var i kort tid lagt ned i 1904. 
Navnet ble fra 1.10.1921 endret til KARSTENØY. 
Datostempel av sveitsertypen m/åpen stjerne ble tilsendt v/opprettelsen. 
 
Poståpnere: 
Handelsm. M. Sogge 1.7.1889 
Handelsm. Sigurd Dahl 20.7.1903 
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Skredder Edø, midlt. fra 1.8.1904 (poståpneriet ble da midlt. lagt til andre siden av sundet 
der Edø bodde) 
Sersjant Ole Andersen Alfarnæs 6.7.1905 
Sverre Holm kst. 1.9.1911 
Berit Holm 15.2.1922 
Handelsm.og ds.eksp. Bjørn Holm 1.4.1946 
Per Holm, midlt. 1.10.1956 
Ds.eksp. Bjarne Løvold 1.9.1957 
Poståpner peder Olsen 1.8.1958 
Vest-Vikna samvirkelag 1.9.1959 
Ds.eksp. Inge Torolv Strand 1.8.1960 
 
Poståpneriet ble nedlagt 1.10.1972. 
 
 
KVALØEN brevhus ble opprettet 1.3.1906.                                                                     
Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr.307 
Brevhusstyrer: Ds.eksp. Johan Sønderland 1.3.1906. 
 
Brevhuset ble 1.4.1908 omgjort til poståpneri og navnet endret til  
KVALØY I NAMDALEN. Navnet ble på nytt endret 1.7.1939 til 
KVALØYHAMN 
Datostempel av sveitsertypen m/lukket stjerne tilsendt v/opprettelsen. 
Poståpnere: 
Handelsm. Johan J. Sønderland 1.4.1908 
Arris Sønderland, midlt. fra ca. 1944 til 13.5.1945 
Torbjørn Norø, midlt. 11.11.1951-1.8.1952 
Petter Andreas Baadnes, midlt. 1.1.1953 
Ds.eksp. Arne Kvisterø, midlt. 1.7.1954, fast 1.7.1955 
 
Poståpneriet ble nedlagt 17.2.1956 og omgjort til brevhus I. 
Brevhuset benyttet poståpneriets datostempel. 
Brevhusstyrere: 
Arne Kvisterø 17.2.1956 
Pensjonist Johan J. Sønderland 14.7.1956 
Bjørn Holm 22.10.1956 
 
Brevhuset ble nedlagt 1.10.1958. 
 
 
LØVØVAAGEN poståpneri ble opprettet 1.4.1896. Navnet ble endret 1.10.1921 til 
LAUVØYVÅGEN 
 
Datostempel av sveitsertypen m/lukket stjerne ble tilsendt v/opprettelsen. 
Poståpnere: 
Handelsm. Georg Brantzæg 1.4.1896 
Frk. Karen Hammer, kst. i 1907 
Hans Petter hansen 6.5.1909 
Ds.eksp. Fredrik hansen, midlt. 15.91941, fast fra 1.4.1942 
Hedvig Ramfjord, midlt. 16.5.1945, fast 1.7.1946 
 
Poståpneriet ble nedlagt 1.9.1978. 
 
 
NÆRØ poståpneri ble flyttet til anløpsstedet Rørvig i Namdalen og opprettet 1.9.1866 i 
forbindelse med at Nordland postkontor ble nedlagt og administrasjonen overført til 



 6 

Namsos postkontor. Nærø poståpneri lå tidligere i Nærøy og er nevnt i posthistorien som 
postgård i 1787, antakelig under navnet Lundring i Nærø. 
 
Navnet ble 1.10.1891 endret til RØRVIK I NAMDALEN og fra august 1917 endret til 
RØRVIK 
15.7.1917 omgjort til postkontor. 
 
Datostempel av enrings type med tekst «NÆRØ I NAMDAL» og stenskrift-bokstaver ble 
levert poststedet i 1866. 
 
De første postlokalene var i en liten stue som sto der veien til Byåsen tar av fra riksveien. 
Noen få år etter ble poståpneriet flyttet til den nyoppførte bygningen ved kaia som ble kalt 
Trudvang. 
I 1919 flyttet Rørvik postkontor til eget bygg i Jens Persagata, og i 1940 oppførte 
Postverket eget bygg i Kjøpmannsgata. Eiendommen er senere utvidet flere ganger i takt 
med trafikkutviklingen. 
 
 
POSTVERKET UNDER KRIGEN 1940-1945 
Kilde: Trond Glad. 
 
Ved krigens utbrudd i aprildagene ble postbud Lorang Digre innkalt til krigstjeneste. Han 
var på tur til Trondheim for å melde seg til tjeneste ved sin avdeling da han ble stoppet 
underveis fordi tyskerne allerede hadde inntatt byen. Han reiste derfor tilbake og 
gjenopptok tjenesten ved postkontoret. 
Ingen andre postansatte var involvert i noen krigshandlinger. 
 
1.mai 1940 kl.8.00 morgen ble Rørvik bombet av tyskerne. Postkontoret ble flyttet med en 
liten lastebil til gården Sildnesstrand ved Flerengstrand, og ble opprettholdt der ca. 2,5 
måned. Mellom Rørvik og Flerengstranda ble posten fraktet med m/b «Finn». Postbud 
Lorang Digre syklet til Rørvik for å dele om posten, og i tillegg hadde han hele Engan.  
I midlertid var det store problemer med postgangen den første tid etter krigsutbruddet. 
Hurtigruta som var den viktigste postforbindelsen, var helt ute av drift fra 9. april til slutten 
av juni. Også seinere var seilingene uregelmessige og ofte innstilt på grunn av 
beslagleggelse av skip, torpedering og forlis. Også lokalbåtene i Namdalen hadde store 
problemer med sine ruter, og de største utfordringene postmesteren hadde var å få 
posten til /fra poststedene i distriktet. 
Postforbindelsen ble holdt i gang med motorbåter, ekstraposter og bipostruter. 
Etter en tid ble forholdene noe bedre, men på slutten av krigen ble det vanskeligheter på 
grunn av kullmangel. 
 
Det skjedde ikke noe drastisk før høsten 1944. 
Den 7. september 1944 ble hele postgården okkupert av Gestapo. Da undertegnede 
intetanende kom på jobb om morgenen 8. sept. var det fullt av tyskere i hele postkontoret 
og i postmesterens bolig. Jeg fikk beskjed om at postmester Einar Kristofersen var 
arrestert og at kontoret var stengt, så jeg måtte bare komme meg ut igjen. 
Det ble ordnet med midlertidige lokaler i Trudvang-gården hvor vi fikk benytte en del av 
forsyningskontorets lokaler. I første omgang ble det besørget utveksling av post med 
postførende båter og ombæring. Etterhvert og med god hjelp av lensmannen og den tyske 
havnekapteinen, ble det gitt tillatelse til å hente ut fra postkontoret nødvendige 
hjelpemidler som datostempler, frimerker og kontanter. Det ble til slutt gitt tillatelse til å 
benytte hvelvet morgen og kveld slik at verdisaker kunne oppbevares der. 
Etter 7 døgn ble postgården frigitt. Gestapo hadde brukt 2. etasje for oppsamling av 
fanger og 1. etasje som soverom for tyskerne. 
Alle fangene ble sendt sørover med hurtigrute til Trondheim og Vollan fangeleir, senere 
flyttet til Falstad. Der satt de til kapitulasjonen i 1945. 
I tillegg til postmester Kristofersen ble følgende postansatte arrestert: 
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Poståpner Birger Brandtzæg, Abelvær 
Poståpner Bjørn Holm Karstenøy 
Poståpner Johan J. Sønderland, Kvaløyhamn 
Landpostbud Aksel Johansen, Leka. 
Poståpner Arve Borgan, Borgann var ettersøkt av Gestapo. Han gikk i dekning først på 
Vikna og senere i Vemundvik, og unngikk dermed arrestasjon. 
 
Neste arrestasjonsrunde kom senere i september. Da ble bare 2. etasje i postgården 
beslaglagt, og virksomheten på postkontoret ble ikke hindret. Denne gangen var 
behandlingen av fangene langt mer grusom. Da de forlot postgården, var det tydelige spor 
i 2.etg. etter tortur av fangene. 
 
Like før jul - 16 desember - kom den 3. arrestasjonsbølgen. Også denne gang var 2. 
etg.brukt som arrestasjons og forhørssted. Ca. 15 fanger fra Vikna, Leka og Flatanger ble 
stuet sammen og sendt videre den 19.des. med båt til Falstad. 
 
Noen år etter krigen ble det funnet en bombesplint i veggen mot Kjøpmannsgata. Den 
hadde gått like under takrenna og sto fast i veggen. Splinten antas å stamme fra bombene 
som ble sluppet over Rørvik 1.mai 1940. Splinten er bevart i Postmuseet i Oslo. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Poståpnere/postmestyere/postsjefer 
Gårdbr. C.M. Ansjøn 1.10.1868 
Handelsm. og ds.eksp. Paul Edvard Anzjøn 1.1.1881 
A.M. Jakobsen midlt. som feltpoståpner fra 9.6.1914,  15.7.1917 tilsatt som postmester. 
P.eksp. Eivind Risø, midlt. 1.11.1917 
P.eksp. Carl Olsen 1.2.1918 (navnet endret til Falcke i 1919) 
P.eksp. Johan Gunther Langness, midlt. 1.9.1921 
P.eksp. Axel Ludvig Elden midlt.26.9.1921. Falcke Olsen sluttet 1.1.1922 
P.eksp.Hans Strengehagen 1.5.1922, tiltrådde ikke før 1.8.1922. Axel Elden midlt. best. 
P.eksp. Einar Kristofersen 1.6.1938 
Res.p.eksp. Trond Glad under ledighet fra 28.7.1946 
Pfm. II Ola Eliassen Grønning 1.11.1946 
Pfm.  II Mikael Haug 1.10.1951 
P.kass. Arne Woll 1.8.1957 
Avd.sjef III Trond Birger Glad 1.10.1965 
Driftsleder Gunnar Wikstrand  1.1.1992 
Fpfm Jarle Nicolaisen, midlt. 1.6.1995 
 
 
NORDØERNE I NAMDALEN poståpneri ble opprettet i 1898 med virksomhet hvert år 
under fiskesesongen 15.2 - 1.5. 
I følge en eldre poståpnerprotokoll var poståpneriet i virksomhet hele året fra 1912, fra 
1931 ble det igjen bestemt at poståpneriet skulle være i virksomhet under fiskesesongen, 
og nå fra 1.2 - 1.10. hvert år. Fra 1934 ble sesongen innskrenket til 1.2 - 1.7. 
Fra 1.10.1921 ble navnet endret til NORDØYAN I NAMDALEN, og 1.7.1939 endret til bare 
NORDØYAN. Datostempel av sveitsertypen m/åpen stjerne ble tilsendt v/opprettelsen. 
 
Poståpnere: 
Fyrvokter P. Pettersen 15.2.1898 
Fyrass. Harald Otto Pettersen 1.7.1918 
Væreier Oluf Holm 1.10.1931 
Bjørn S. Holm ble kst. 1.2.1939, fast fra 1.4.1940 til 1.4.1946. 
Stillingen ble deretter ikke besatt, men styrt av Per Holm fra sesongen 1947. 
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NORDØYAN sesongbrevhus ble opprettet 1.2.1972 i stedet for poståpneriet, med en 
årlig sesong i tiden 1.2. - 30.4. 
Brevhuset nyttet poståpneriets siste mottatte datostempel av 1-rings typen 
Brevhuset ble bestyrt av Kyrre Henrikø. Brevhuset ble lagt ned 1.5.1989. 
Teksten i det siste datostemplet er Nordøyan - 7900 Rørvik. 
 
 
OFSTAD I NAMDALEN poståpneri ble opprettet 1.7.1893. Navnet ble 1.7.1939 endret til 
OFSTADSJØEN 
 
Datostempel av sveitsertypen m/åpen stjerne ble tilsendt v/opprettelsen. 
Poståpnere: 
Lærer K.J. Ofstad 1.7.1893 
Ds.eksp. og handelsmann H.Berg 20.7.1894 
Arnt Ofstad 1.8.1922 
Torolf Vågan, midlt. 1.5.1946 - 11.4.1948 
Helge Sigmund Ofstad 1.4.1971 
 
Postkontoret ble nedlagt 1.5.1996 
 
 
RAMSTADLANDET poståpneri ble opprettet 1.1.1913 
 
Datostempel av sveitsertypen m/lukket stjerne ble levert v/opprettelsen. 
Poståpnere: 
Handelsm. J. Larsen 1.1. 1913 
Handelsm. Aslak K. Sæternes 1.9.1922 
Ds.eksp. Thorstein Sæternes 1.3.1951 
 
Poståpneriet nedlagt 1.1.1964. 
 
 
 
SØRGJÆSLINGERNE poståpneri ble opprettet 20.2.1878 m/virksomhet hvert år i tiden 
20.2. - 20.4. med ukentlig bipost til Nærø poståpneri. 
Øygruppen Sørgjeslingene hørte tidligere til Fosnæs prestegjeld. 
Fra poststedsfortegnelsen 1892 er navnet skrevet SØRGJESLINGERNE, den 1.10.1921 
ble navnet endret til SØRGJÆSLINGAN. 
I 1906 ble det bestemt at poståpneriet skulle være i virksomhet i den tid på året da stedet 
hadde anløp av ds.skip, og noteringer tyder på at fra 1908 var det virksomhet hele året. 
 
Datostempel av 1-rings type med stenskrift-bokstaver ble tilsendt i 1879. 
 
Poståpnere: 
Handelsm. Johan Andreas Berg 20.2.1878 
Handelsm. Nils Brantzæg Abelvær 1.1.1894 
Charlotte hansen (Eidshaug) 20.2.1902 
Johannes Mæhle 1.2.1913 
Handelsbest. J.A.Hemmimgsen 16.3.1916 
Fisker og gårdbr. Hagbart Hansen 15.6.1922 
Jenny Hansen 1.11.1926 
Harald Hansen midlt. 1.11.1958 
Stasjonsholder Gunvor Thorsen 1.3.1959 
Stasjonsholder Julie Flosand 1.2.1962 
Alfhild Marianne Hanssen 1.9.1968 
 
Befolkningen i fiskeværet Sørgjæslingan ble hvert år under vinterfisket mangedoblet.   
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For å kunne ivareta en noenlunde posttjeneste under fisket, ble det opprettet 6 brevhus på 
de største øyene, underlagt Feltpostkontor nr.3 fra 1912/1913. 
Navnene på brevhusene var: HYLLA, KALHOLMEN, LANGØEN, HEIMVÆRET, 
SØRENSKJÆRET, SÆTERNESHOLMEN. 
Feltpostkontor nr.3 var i virksomhet under vinterfisket i Sørgjeslingan til 1922. 
Det er grunn til å tro at brevhusene fortsatte å eksistere til i 1930-åra før de ble lagt ned. 
 
Sørgjeslingan poståpneri ble lagt ned 1.2.1983. 
Stemplet: Sørgjeslingan 7900 RØRVIK benyttes for sesongbrevhus i turistsesongen 1.5 - 
31.8. av Woxengs Samlinger. Brevhuset er ikke annonsert i sirk. 
 
 
VALØEN I VIKTEN brevhus ble opprettet 1.8.1909. 
Brevhuset benyttet 4-rings kassasjonsstempel nr.44 
Brevhusstyrer: Peder Wikdal. 
 
Brevhuset ble 1.7.1911 omgjort til poståpneri og fikk navnet VALØEN I NAMDALEN. 
1.10.1921 ble navnet endret til VALØYA I NAMDALEN, og igjen endret den 1.7.1939 til 
VALØY I VIKNA. 
Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert v/opprettelsen. 
Poståpnere: 
Gårdbr. og fisker Peder Wikdal 1.7.1911 
Agnes Wigdahl 15.11.1943 
 
Poståpneriet ble lagt ned 1.1.1965. 
 
 
VANDSØ brevhus ble opprettet 1.4.1912. 
Brevhuset nyttet 4-rings kassasjonsstempel nr.340 
Brevhusstyrer: Erik Olsen 
 
Brevhuset ble omgjort til poståpneri 1.1.1915 under navnet  
VANSØY I NAMDALEN.  1.7.1939 ble navnet endret til VANSØYVÅGEN 
Datostempel av sveitsertypen med lukket stjerne ble levert ved opprettelsen. 
 
Poståpnere: 
Handelsmann Erik Olsen 1.1.1915 
Handelsmann Aksel Olsen 1.9.1930 
Handelsmann og ds.eksp. Hilfling Formo 1.10.1947 
Alf Sæternes, midlt. fra 24.8.1949 
Handelsm. og ds.eksp. Eliot Gurinius Johansen Norø, 1.1.1950 
Ds.eksp. Peder Olsen   1.12.1955 
Torbjørn Larsen, midlt. fra1.4.1957 
Peder Olsen, tilbake igjen fra 1.12.1957 
 
Poståpneriet ble lagt ned 1.8.1958, men ble gjenopprettet i 1959 som sesong poståpneri i 
tiden 3.2.- 24.4.. Dette tok slutt i 1962. 
VANSØYVÅGEN ble gjenopprettet som brevhus i februar 1988, med datostempel 
Vansøyvågen - 7900 Rørvik, men har ikke vært i virksomhet. 
 
VIGTEN poståpneri ble opprettet 27.5.1871, med ukentlig bipostrute til/fra Nærø 
poståpneri. 
I poststedsfortegnelsen fra 1889 er navnet skrevet VIKTEN. 
1.10.1899 ble navnet endret til GARDSTAD. 
Datostempel av 1-rings type med stenskrift ble tilsendt først i 1878. 
 
Poståpnere: 
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Ordfører John D. Kirkeby 1.7.1871 
Gårdbruker Jon Larsen 1.10.1885 
Lars Thomassen Fundaune 1.12.1888 
Iver Kirkeby- Garstad 17.2.1902 
Gårdbr. Lars Kirkeby-Garstad 1.7.1933 
Ivar Kirkeby-Garstad, midlt. 1.4.1977 
Svanhild Kirkeby-garstad 1.12.1978 
 
Postkontoret ble nedlagt 1.6.1989. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


