Åndalsnes Avis
Romsdals Budstikke
PRESSEMELDING FRA RAUMA HISTORIELAG
INTERESSANT OG SPENNENDE KRIGSHISTORIEMARKERING PÅ VÅGSTRANDA SØNDAG 20.
SEPTEMBER
Året 2015 har stått i krigsminnenes tegn ved at det er 75 år siden krigsutbruddet og 70 år siden dens
slutt. Dette er blitt markert både nasjonalt og lokalt. Rauma historielag har hatt fokus på dette
temaet både ved årsmøtet 13.03.2015 da Lydia Mork fortalte om sine opplevelser fra Åndalsnesområdet. Senere, den 10. mai, arrangerte historielaget en markering av kongeflukten og
gulltransporten gjennom Romsdal.
Søndag 20.september avslutter Rauma historielag markeringen av kulturminneåret med vekt på
krigen, med et arrangement på Vågstranda hvor fokus vil være NS - minister Gulbrand Lunde og hans
kones fergereise fra Våge til Norvika. Omstendighetene rundt ombordkjøringen bidro til at bilen falt i
sjøen, og ministeren og hans kone omkom 26.10 1942.
Det har vært knyttet mye mystikk og myter rundt hendelsesforløpet som førte til ulykken. I bøker og
skrifter er det blitt spekulert i om dette var planlagt sabotasje mot NS - regimet, eller om det var
interne rivaliserende krefter på norsk eller tysk side som sto bak.
Senest i en bok som utkom i 2012, skrevet av forfatterne Jan M. Arntsen og Thor G. Harestad kalt
"Triumf og tragedie", blir det spekulert i om dette kunne være sabotasje eller en tilfeldig ulykke!
Søndag 20. september vil den kjente lokalhistoriker JAN OLAV FLATMARK gi sitt bidrag til historien.
Flatmark har i mer enn 30 år arbeidet med krigshistorisk stoff, særlig fra Sunnmøre, og har medvirket
i flere bøker og skrifter som er blitt utgitt.
Leder i Rauma historielag, Arne S Lillehagen, gir uttrykk for spenning og forventning om det nå 73 år
etter hendelsen, vil fremkomme nye opplysninger ut over de som vil være kjent for noen.
Vågstrandingen Arvid Moe, ivrig lokalhistoriker, vil også fortelle nærmere om fergesambandet Våge Norvika fra dets oppstart og opphør.
Arrangementet vil finne sted på Vågstranda oppvekstsenter etter en omvisning i Vågshalsen, der
arrangementet starter kl. 14.00. Det planlegges også en bildeutstilling fra krigens dager.
Lillehagen forteller at det blir enkel servering og håper mange finner vegen til Vågstranda denne
dagen. Arrangementet skjer i samarbeid med Vågstranda sogelag.
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