Vedlegg til årsmøtesak 8a, innmeldt sak om at prosjektet
bosettingshistorie skal omfatte hele Rauma kommune.
Innledning
Rauma historielag har mottatt en sak eller forespørsel fra et medlem av historielaget, Jostein
Valved, hvor det kan oppfattes at historielaget har truffet beslutninger om at deler av
kommunen ikke er omfattet av prosjektet. Etter styrets oppfatning er ikke dette faktum i
saken slik styret har arbeidet med prosjektet. Det er ikke fattet vedtak i noe organ i
historielaget som sier noe om omfang, finansiering, eierskap til prosjektet, organisering og
forutsetninger for gjennomføring av prosjektet.
Styret finner det interessant at det framkommer engasjement i saken, og at det kan være
egnet til uklarhet knyttet til den prosess som er initiert fra historielagets side. Styret
vurderer det derfor påkrevet å gi en kort redegjørelse for den skisse og forutsetning styret
har lagt til grunn for sitt arbeid.
Status for arbeidet og den videre framdrift
Bakgrunnen for at Rauma historielag har engasjert seg i denne sak, er det faktum at vårt
arbeidsprogram har en ambisjon om at historielaget skal være en pådriver for arbeidet med
bosettingshistorie/bygdebøker for Rauma, slik det var formulert i arbeidsprogrammet for
2014. I tillegg kommer formålsparagrafen for laget til anvendelse, foruten det faktum at
nesten alle kommuner i regionen har utgitt slike skrifter eller er i ferd med å revidere disse.
Dette har ytterligere gitt motivasjon til vårt arbeid.
Vi er også kjent med at kommunen og kulturstyret og andre har arbeidet for å utgi en
bygdebok for Rauma fra 1970 og 1980 tallet uten å lykkes. I følge Edmund Søvik ble det i
1987 bevilget prosjektmidler fra kommunen og nedsatt en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag
å starte opp arbeidet. Vi er kjent med at det er utgitt gards-/slekts og bygdebøker for Voll,
Eid og Holm uten at vi tar standpunkt til kvalitet og definisjon av disse skrifter. Gjennom
årenes løp er det utgitt og nedtegnet ulike registreringer, men vi har grunn til å tro at disse
ikke følger den faglige og vitenskapelige mal som forventes og ønskes i dag.
Rauma historielag begynte i første del av 2015 å undersøke muligheten for å starte opp
arbeidet med en bosettingshistorie eller bygdebok for Rauma. Vi konstaterer også at
definisjoner, innhold og forståelse av slike bøker/skrifter er i utvikling, og vi fant etter hvert
det naturlig å knytte til oss faglig rådgiver i vårt videre arbeid. Som bekjent er dette dosent
Arnfinn Kjelland, som har vært til stor hjelp og som vi vil støtte oss på i det videre arbeidet.
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Som det er redegjort for ovenfor, vil historielagets rolle være å avdekke muligheten og
realismen i å utgi en bosettingshistorie samt være en motivator. Vi er i gang med dette
arbeidet, og har startet opp med kilderegistrering/transkribering av kirkebøker gjennom en
dugnadsorganisering i historielaget i regi av faglig veileder Arnfinn Kjelland, og en
undergruppe i historielaget med Rolf H Bjerkeli som leder. Vi er ikke bundet av noen avtaler,
og det har vært utført et betydelig dugnadsarbeid av mange frivillige under kyndig veiledning
av A Kjelland. Dette arbeidet er omfattende, og vil sannsynligvis fortsette ut året. Under alle
omstendigheter er dette et nyttig og viktig arbeid uavhengig av hvordan hovedprosjektets
skjebne måtte bli.
Rauma historielags ansvar og involvering i prosjektet og de forutsetninger styret vil legge
til grunn
Vi er kjent med at de fleste kommuner har slike bokverk, og at Rauma mest sannsynlig er av
få, hvis noen, som i meget begrenset målestokk ikke har gards-/slekt og bosettingshistorie
for kommunen etter de metoder som følger faglig standard. Vi er også kjent med at dette er
bind som strekker seg over flere år og er revidert i ulike formater. Hovedsakelig er det
kommunene som har organisert og finansiert mye av arbeidet selv om det kan variere noe
her. Det som synes helt klart er at kommunen er hovedfinansiør. Med de undersøkelser og
kunnskaper vi har erfart, må det påregnes kostnader på flere millioner kroner over flere år,
samt ressursbruk i årsverk både i form av dugnad og betalt. Således vil det være viktig å få
avklart behov og ønske for en bosettingshistorie for Rauma som har allmenn og bred
tilslutning. Vanligvis kommer dette til uttrykk fra det «representative folkedemokrati» som
en kommune vil være og andre interessenter som lag og foreninger.
Styret i Rauma historielag har til hensikt å fortsette arbeidet med å avklare grunnlaget for å
starte opp arbeidet med en bosettingshistorie (bygdebok) for Rauma, hvor dialog og samtale
med kommunen vil være avgjørende. Utgiveransvar, organisering og eierskap må avklares
hvor et eventuelt partnerskap må avgjøre innhold omfang og kostnadsdeling. Styret finner
således ikke innmeldte spørsmål relevant, men kan dele ønsket som er fremmet.
På denne bakgrunn vil styret i Rauma historielag be om tilslutning til denne uttalelse:




Årsmøtet vil på det sterkeste anmode styret i Rauma historielag å fortsette arbeidet
med å få organisert et samarbeid med kommunen og andre med henblikk på å få
utgitt en bosettingshistorie(bygdebok), hvis formål er å styrke identitet og samhold i
kommunen.
I likhet med de fleste andre kommuner, ser årsmøtet det som svært viktig og
ønskelig at et slikt bokverk blir satt i gang og utgis for Rauma.

Åndalsnes 18.03.2018
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