
Årsmelding for Vikna Historielag 2021 
Det var svært liten aktivitet i første halvår. Men leder deltok på et par planleggingsmøter for 

kulturminnedagen som kommunen hadde regien for. Etter sommeren tok aktiviteten seg opp til noe som 

ligner normal drift. Styret hadde to fysiske møter, men leder kommuniserte med styremedlemmene via e-

post eller SMS ved flere anledninger.  

Kulturminnedagen ble også i år delt opp i flere delarrangementer. Historielaget deltok som vanlig på 

Vågsengdagen, som ble arrangert i flott høstvær 19. september. Vi var ansvarlig for en historisk quiz og 

tipping av vekt på en laks.  

Leder deltok på Namdal historielag sitt årsmøte på Spillum 18. september. Laget var også med og fikk 

startet en lokal avdeling i konseptet «Slekt og data».  

En tur til Kvalfjord har stått på programmet lenge, og ble endelig arrangert søndag 10. oktober med 15 

deltakere i litt surt vær.  

Høydepunkt i året som gikk var markeringen av Gåsværulykka for 80 år siden i fullsatt aula på Norveg 

(dvs. 100 pers) tirsdag 21. september.  

Viknakalenderen ble ferdig i normal tid før jul, mens Årboka hadde et «hvileår».  

I august ble vi av Nord Trøndelag historielag invitert til å nominere inntil to artikler fra vår egen Årbok til 

en kåring av årets artikkel i kategoriene fagartikkel og minneartikkel. Vi nominerte Roger Walaunets 

«Glimt fra Viknas historie» og Sylvia Riises «Å ha ei tyskbrakke som heim». Stor var gleden da vi i 

november hørte at Sylvias artikkel ble tildelt prisen som beste minneartikkel. 

Gravkapellet på Rørvik. I høst fikk laget forespørsel om vi kunne være med å dra i gang et prosjekt med 

sikte på å redde gravkapellet på den gamle kirkegården fra totalt forfall. Etter en del undersøkelser fant 

man ut at det for en tid tilbake hadde vært forsøkt dannet en venneforening, men at denne etter fysisk og 

økonomisk takst ikke hadde funnet det mulig å komme i gang med noe reelt bevaringsarbeid. Styret 

mener at dette er en alt for stor oppgave til at Vikna historielag kan være primus motor og pådriver i en 

slik sak. Men hvis eieren – Vikna kirkelige fellesråd – bestemmer seg for å starte opp, vil historielaget 

etter evne vurdere å støtte prosjektet økonomisk.  

Digitalisering: I løpet av året har Nic Furu digitalisert et utvalg av materialet som Arild Jensen overlot til 

kommunen og historielaget for mer enn 10 år siden. Nå gjenstår å bestemme hvordan materialet skal 

oppbevares og brukes. 

 

Medlemstall pr 31.12.21: 67 mot 72 året før.   


