
Rauma får historielag 
 
Positive: De frammøtte var positive til at det 
skulle være et Rauma historielag som på sikt får 
samlet historien om Rauma. Foto: Ottar Rydjord  

Et interimsstyre vil nå få brikkene på plass for 
et lokalt historielag i Rauma. Dermed blir 
Rauma historielag et faktum. 

Ottar Rydjord 

RAUMA: Det var på et møte onsdag kveld på Åndalsnes at 14 kulturinteresserte personer møtte for å 
få fortgang i et lenge ønsket felles historielag i kommunen.  
I dag er det mange bygder som har historielag, men store deler av kommunene har det ikke. Det er 
kulturplanen i Rauma som har ligget til grunn for møtet. Det ga full tilslutning til å starte opp et 
Rauma historielag. Det vil i neste omgang bety fortgang i en bustadsoge for hele kommunen. 
Dessuten kan man få en årbok med historisk stoff fra Rauma.  
Som kjent har Rauma ikke noen komplett bygdesoge for hele kommunen. 

Etterlengtet 

– Dette skulle vært gjort for 43 år siden da Rauma var felles kommune for de fem småkommunene 
Veøy, Eid, Hen Grytten og Voll, sa avtroppende kulturpolitiker i det gamle kommunestyret, Per 
Arne Skomsø.  
Det var Skomsø som presenterte vedtaket fra siste gamle kommunestyre om at det bør stiftes et 
Rauma historielag. Kommunestyret ga full tilslutning til dette ut ifra kulturplanen for Rauma. 

Styre med fem 

Et interimsstyre med Per Arne Skomsø i spissen ble pålagt å kalle sammen et styre på fem personer. 
De får med seg Tørris Haugan, Edmund Søvik, Målfrid Gjerstad og Arvid Håkon Moe. 
Det skal legges opp til en redaksjonsnemnd som skal få samlet stoff til en regelmessig årbok for 
Rauma.  
– En bok som bør komme utpå høsten vil bli en modell etter de som mange kommuner gir ut, mente 
Skomsø.  
– Det kommer til å bli en populær bok.  
Det er viktig at en får med stoff fra de fleste bygdelag, det gjør bøkene interessante for flest mulig. 

Sogenemd 

I tillegg skal det være en sogenemd som skal samle stoff. Flere personer er blinket ut til å bli spurt 
om de vil ta på seg vervene.  
Et ønske er også at det skal bli arrangement med historiske tema. Det bør være nok å ta av i en 
kommune som har en rik historie.  
– Det er masse stoff å ta av, så det er ikke vanskelig å få samlet materiale til mange bøker, mente 
Skomsø. Rauma kommune har allerede lagt de første kronene på bordet slik at arbeidet kan settes i 
gang.  
Det bekreftet kultursjef Harald Krøvel.  
 
– Gå hjem og samle stoff slik at vi på høstparten 2008 kan få utgitt den første årboken, sa Skomsø.  

Page 1 of 2Rauma får historielag

30.10.2008http://www.rbnett.no/article/20071019/KULTUR/710190016



 

 
Prosjektet med å skrive busetnadsoge må nødvendigvis ta flere år, vi ser 20 år framover, la Skomsø 
til. 
 
Per Arne Skomsø trakk fram bøkene som er gitt fra Volda kommune som en mal å arbeide etter når 
det gjelder bosettingshistorie. 

Publisert fredag 19. oktober 2007 kl. 11:00. 
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