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VIKNA HISTORIELAG BLIR STIFTET 
 
 
I Namdalens Folkeblad av fredag 12. november 1954, står følgende å lese:  
 
Som tidligere meddelt er det tanken å få stiftet et historielag for Vikna. Vikna kommune har 
vist saka den interesse, at det er valgt en historienemnd, med initiativtakeren, Torvald Moe, 
som formann, og har også bevilget et mindre beløp til arbeidet.  Denne nemnda har nå kalt 
sammen til almannamøte med tanke på å få startet historielaget, og i den anledning har 
Namdalens Folkeblad fått nedenstående uttalelse fra herr Torvald Moe. 
 
Interessen for lokalhistorisk gransking er større utover bygdene enn mange er oppmerksom 
på, og den er  avgjort større i våre dager enn den var for bare en mannsalder siden. Dette 
skyldes i første rekke, at vi i dag er på veg bort fra den rent materialistiske livsinnstilling, som 
preget tiden mellom de to verdenskrigene. Det er ikke lenger bare snusfornuftige  nyttehensyn 
som dikterer folks innstilling til verdiene. 
 
Ut på bygdene har likevel folk stort sett ikke svinget så mye i sin vurdering av verdiene, og 
der har ikke spesialiseringen i arbeidet vært så utpreget, at folk ikke har sett seg tid til å sysle 
med ting, som ikke hadde  noen direkte tilknytning til deres yrke. Derfor finnes det i de fleste 
bygdene noen menn og kvinner, som ved siden av sitt daglige arbeid har hatt tid til å la 
tankene kretse litt omkring fortiden, og som litt etter hvert har funnet fram til spørsmål de 
gjerne  vil ha svar på, uten tanke på at dette skulle gi noe økonomisk utbytte. De fleste av 
disse har nok etter hvert oppdaget, at de har blitt rike mennesker, uten at dette har skjedd 
gjennom kjøp eller salg. 
Det var den slags mennesker de i gamle dager kalte ”frode menn”, og det er dem vi i dag har 
å takke for våre kunnskaper om den eldre tid. Her i Vikna har vi sikkert også mange slike 
menn og kvinner, som gjerne ser at bygdas historie blir litt mer kjent, både for oss sjøl og for 
dem som kommer etter oss. Og her må jeg få lov til å nevne det nybrottsarbeid som allerede 
er utført av menn som O. Prestvik og P. Woxeng. 
De har begge vist, at det går an å drive lokalhistorisk gransking, om man ikke har det som 
leveveg, og verdien av det historiske kildestoff og de samlinger de rår over er av en slik art, at 
det virker forpliktende på oss andre som lever i bygda. 
 
På det almannamøte, som nå er tillyst i Myrstadsalen i Rørvik er det tanken vi skal ta opp 
spørsmål i samband med dette, og vi håper det blir et godt frammøte. 
 
Og i Namdalens Folkeblad av tirsdag 9. november 1954, stod følgende kunngjøring: 
 
 

 
 

Historielag for Vikna 
Alle som er interessert i å få dannet et historielag for Vikna, bes møte i Myrstadsalen, 
søndag 14. ds. kl. 16. 
O. Prestvik og P. Woxeng vil gi en liten oversikt over stoff som de har samlet. 
Historienemnda. 
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Videre står det i Namdalens Folkeblad av tirsdag, 16. november 1954: 
 
Vikna  Historielag dannet 
 
OLUF PRESTVIK LAGETS FØRSTE FORMANN 
 
Søndag ettermiddag var det almannamøte i Rørvik til dannelse av et historielag for Vikna. 
Frammøtet var ikke så godt som ønskelig kunne være. 
Etter foredrag av Oluf Prestvik og Paul Woxeng om de samlerarbeider disse to har foretatt, 
ble det enstemmig vedtatt å danne et historielag for Vikna, som skal hete Vikna Historielag. 
Til lagets første formann ble valgt Oluf Prestvik. Styre: Torvald Moe, E. Åsgard, Paul 
Woxeng og Tryggve Vaagan. Varamenn: Egil Hellesø, Sigv. Fossaa og Einar Nesje. Revisor: 
Roald Kirkeby-Garstad. 
Styret skal utarbeide forslag til lover, som skal forelegges første medlemsmøte. 
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