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Styrearbeid 

Foruten årsmøtet, som ble avholdt 11. mars, har styret hatt 6 møter og behandlet 52 saker, 

som er noen flere enn året før. Styret vil gi uttrykk for tilfredsstillende aktivitetsnivå, hvor 

krigsminnemarkeringer har stått i sentrum. Øvrige saker som har vært drøftet, knytter seg til 

fylkeskulturminneplan og Realskolebygget. Rauma historielag har ved to anledninger avgitt 

høringsuttalelser som har hatt fokus på bl.a. å bevare og utvikle Realskolebygget. 

Kommunen har her framført annet synspunkt. 

Årsmøtet ga også tilslutning til en uttalelse fra styret hvor det ble framsatt ønske om å starte 

arbeidet med bygdebok/bosettingshistorie for Rauma og særlig for Grytten og Hen. 

Uttalelsen ble sendt til kommunen i håp om respons og til media for bekjentgjørelse. 

Medlemstall 

Laget har nådd målet om 250 medlemmer og hadde ved årsskiftet 253 medlemmer, som er 

en økning på over 20 siste år. Styret sier seg fornøyd med utviklingen her, men ser 

muligheter til at medlemsmassen kan øke.  

Økonomi 

Økonomiforvaltningen er god og under kontroll og har styrket seg siste år. Ved årsskiftet 

hadde laget en kontantbeholdning på kr. 77 506,-, som er en vesentlig økning fra året før 

som beløp seg til kr. 44 230,- Det er grunn til å tro at økt salg av siste årbok, flere 

medlemmer og lavere opplag er medvirkende årsaker til resultatforbedringen. Det er 

mottatt kr 5 000 fra kommunen, foruten støtten til prosjektet «Kabbin». 

Årboka 2015 

Noe av hovedformålet til historielaget er å utgi den årlige årboka som ble mottatt først i 

november, og distribuert til medlemmer og utsalg 8.november. Det ble den 8. utgivelsen 

som dette år ble levert fra EKH trykk i Molde til lagets tilfredshet. Årboka var totalt på 255 

sider hvorav 20 artikler fylte 237 sider som var rikt illustrert. Tematikken var naturlig nok 

hentet fra krigens dager, men som tidligere år fortellinger om hendelser, personer og 

bygninger fra hele Rauma. Heldigvis har skriftnemnda god tilgang på artikler og forfattere 

som også kan oppfattes som en flott anerkjennelse til nemnda for vel utført jobb. Vi søker 

også i år å få distribuert boka så bredt som mulig. Boka ble godt mottatt, noe salget fra 

bokhandelen på Åndalsnes viste. 

Arrangementer ol. 

Året 2015 har vært preget av minnemarkeringer knyttet til krigsutbruddet og 

fredsslutningen i mai 1945, både nasjonalt og lokalt. Rauma historielag har arrangert tre 

møter og utflukter som startet med Lydia Morks fortellinger fra krigsutbruddet under sin 

oppvekst på Åndalsnes på årsmøtet 11. mars. Søndag 10. mai arrangerte historielaget 

foredrag om gulltransporten og kongens reise gjennom Norge i 1940, hvor Per Harnes og Ola 

Gjendem medvirket, i tillegg til sang og musikk ved Ruth Lødemel og Sølvi H Lundin. Over 

100 personer møtte opp, og det overgikk forventningene. Kulturminnedagen 20. september 
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ble viet fergesambandet Våge – Nordvika og NS- minister Gulbrand Lundes reise og 

drukning. Historiker Jan O Flatmark og Arvid Moe fortalte til mange som hadde møtt opp, 

anslagsvis 70 personer. 

Lørdag 19. september var vi medarrangør sammen med husflidslaget under årets matna, 

hvor den gamle filmen fra Voll, kalt «Arbeidsliv og strev fra Voll», ble vist. Knapt 30 personer 

deltok her. 

Tradisjonen tro avsluttet vi vår aktivitet med årets årboklansering, som også dette år ble 

arrangert på Hotel Aak, 15. november med godt oppmøte, nesten 60 personer. I regi av 

Torgeir Næss, fortalte Kjersti Raknem Hegrenæs, Brit Landmark og andre fra årbokas 

innhold. Det var også musikalsk innslag og servering. 

«Prosjektet Kabbin» har fortsatt sitt arbeid, hvor det er valgt ut minnesstein og bl.a. mottatt 

prosjekttilskudd på kr 25.000,- fra Nasjonalparkstyret for Reinheimen, samt nødvendige 

godkjennelser. 10. februar arrangerte arbeidsgruppa, i samarbeid med styret, en 

lokalhistorisk kveld på Gjøa på Marstein til inntekt for prosjektet. Her var foredrag av Bjørn 

Austigard og Olav Bonesmo, utlodning, salg av bøker og kaffesalg. Over 100 personer møtte 

opp, og nettoinntektene utgjorde rundt kr 20 000,-. Arbeidsgruppa, som består av Ågot 

Alnes Orvik, Per Bersås, Pål Stavheim og Bjørn Austigard, har lagt ned et fortjenestefullt 

arbeid som avsluttes med en avdukingsmarkering i august , der ass. Fylkesmann Rigmor 

Brøste deltar. Stor takk til arbeidsgruppa. 

Medier 

Rauma historielag har hatt tilfredsstillende oppmerksomhet knyttet til sine arrangementer 

selv om dette også krever stort engasjement fra laget selv. Lagets heimeside og face bokside 

synes å få økt oppslutning hvor antall besøk og tilbakemeldinger er økende. Det hadde vært 

å ønske økt bruk og utvikling her, men i frivillighetens navn har vi grunn til å være tilfreds 

selv om alt kan bli bedre. 

Takk til bidragsytere og medlemmer 

Styret vil dette år igjen rette en stor takk til de som på ulikt vis har bidratt og ofret av sin tid 

for at historielaget fyller sin rolle og funksjon i vårt lokalsamfunn til nytte og glede for 

mange. Økt oppslutning om arrangement og medlemskap kan være en indikator på at 

arbeidet blir satt pris på og at et medlemskap har verdi. Særlig takk til skriftnemnda og dens 

forfatterlaug. 

 

Åndalsnes, 31.12.2015/28.01.2016 

Styret    


