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Pressemelding: Rauma historielag inviterer til 

årboklansering 2015 

Tid: Søndag 15. november, kl. 17.00 

Sted: Aak Hotel 

Medtatt årets lansering, kan historielaget se tilbake på åtte årbokutgivelser siden laget ble 

etablert i 2008. Det er krevende, og kanskje heller ikke opp til oss, å rangere hvilken årbok 

som er best hva gjelder innhold, valg av tema og historier. Vi våger i hvert fall uttrykket for 

årets utgave: «Gled dere, både medlemmer og de som ennå ikke har blitt det!» 

2015 har stått i krigsminnenes tegn, siden vi har markert både fredsdagene i 1945 og krigens 

utbrudd i 1940. Historielaget har hatt tre arrangement (Kulturhuset, Vågstranda og på vårt 

årsmøte) som har hatt fokus på deler av disse hendelsene regionalt og lokalt, og med stort 

oppmøte. Ikke overraskende inneholder årboken flere skildringer fra krigshendelsene, hvor 

den mest fremtredende er om måndalingen Ingvald Raknem. Det er datteren, Kjersti 

Raknem Hegrenæs, som her forteller foreldrenes krigshistorie.  Den inneholder både illegalt 

etterretningsarbeid, fengsling og opplevelser fra Victoria terrasse og Grini.  

Den utflytta åndalsnesingen Joakim Nedregård, som må sies å ha et stort hjerte for 

hjemstedet, vil under boklanseringen fortelle mer fra sin oppvekst ved siden av realskolen. I 

samtale med programvert Torgeir Næss, vil han fortelle mer fra krigens dager. 

I tillegg omhandler boken beskrivelser fra kjente bygninger som Grand Hotel Bellevue, Casa 

Nova og Sakariasgatas historie med illustrerende bilder. Det er riktig å si at boka favner bredt 

og dekker stoff fra det meste av kommunen. Berildbasaren er et bevis på omtanken for våre 

sjøfolk, og viser med rette at omtanken for andre har dype røtter som vi alle blir utfordret på 

i disse dager med stor flyktningestrøm over landegrensene. 

Inngangsbillett er kr. 100, som inkluderer kaffe og kake. 

Vi ønsker medlemmer og alle interesserte velkommen! 

 

Arne S Lillehagen 

leder   


