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Uttalelse vedtatt på Årsmøtet til Rauma historielag 11.mars 2015 

 

Tema: Viktigheten og nødvendigheten av å utgi bygdebøker for 

Rauma og dens bosettingshistorie samt bidra til en aktiv 

kulturminnepolitikk.  

Kort om bakgrunnen og historien 

Det har i årenes løp vært flere lokale historielag rundt om i kommunen som har syslet med ulike 

former for kulturminnearbeid. Likedan har det vært utgitt bygdebøker og skrifter fra de ulike 

bygdelag og sogn knyttet til folks bosetting og levevis. Det er hovedsakelig gamle Grytten og Hen 

kommuner som mangler bygdebøker, og i noen grad Vågstranda slik vi kjenner status i dag.  

Med henvisning til avisartikler i Åndalsnes Avis fra 1960, ser vi at planer om å organisere arbeid med 

henblikk på å utgi bygdebok for Grytten tok til i 1958. Det kan derfor fastslås at viljen og forståelsen 

for arbeidet har vært til stede i mange år, men organiseringen og gjennomføringsevnen noe mer 

mangelfull. 

Rauma historielag (RH) ble stiftet i februar 2008 etter at et interimsstyre ble nedsatt oktober 2007. 

Noe av bakgrunnen for initiativet kan tilskrives kulturplanen for Rauma kommune 2007 – 2011, som 

framhevet ønsket om at det ble etablert et overbyggende historielag som skulle komme i tillegg til de 

eksisterende. 

Formålsparagrafen til RH har til formål å synliggjøre og dokumentere eldre kultur og levevis i Rauma, 

og arbeide for å knytte bånd mellom fortid og nåtid. Laget har sin styrke først og fremst gjennom 

mange medlemmer med ulik kompetanse, interesse og erfaring innenfor det brede historie - og 

kulturminnefeltet. RH sitt bidrag vil alltid være menneskene/medlemmenes innsats basert på dugnad 

og frivillighet. Noen ganger må vi bruke tid og ressurser på å skaffe penger til prosjekt slik vi ser med 

”Kabbin- minnesmerket” i Brøstdalen hvor det må skaffes til veie ca kr 150000,00. Dette utfordrer 

annet arbeid, men dette er ikke noe nytt innenfor frivillig sektor. RH sitt budsjett for 2015 er på ca kr 

110000,00 når prosjekt holdes utenfor. 

RH har i sitt arbeidsprogram formuleringen ”å være pådriver for arbeidet med bosettingshistorie og 

bygdebøker i Rauma”, samt bevaring av kulturminner for å nevne to strategier av til sammen ni. Vi 

forstår at RH har vært i kontakt med kommunen ved flere anledninger med henblikk på samarbeid, 

og tilbydd sin tjeneste der dette faller naturlig. Bl.a. ser vi at det i januar 2011 er sendt et brev til 

kommunen knyttet til ovennevnte tema, undertegnet Edmund Søvik. For å søke å finne status i våre 
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kontakter med kommunen og dens oppfølging innenfor ovennevnte felt, ser vi at Formannskapet i 

sitt møte 20.mars 2012 behandler tre saker som kan sies å ha relevans til kulturminnefeltet. 

Behandlingene og vedtakene her knytter seg til bevilgninger, utforminger av samarbeidsmandat og 

søknader til Riksantikvaren vedr kulturminneregistreringer i kommunene, og utarbeidelser av 

kulturminneplaner iht. plan-og bygningsloven. Det later til at innstillingene fra rådmannen ble støttet 

og hva som videre har skjedd vites ikke. Av korrespondansen later det til at også 

Nordveggen/Romsdal.com har i noen grad vært trukket inn. 

For tiden har kommunen revisjon av gjeldende kulturplan hvor planprogram har vært til høring og 

endelig, politisk behandling ventes til høsten. Vi forstår at noen av våre temaer blir behandlet her. 

Avslutning 

Rauma historielag ønsker å være en ressurs i kommunen for kommuneorganisasjonen der vår plass 

naturlig hører heime, og med de begrensninger en dugnadsorganisasjon naturlig har. Vi tilbyr å 

samarbeide med Rauma kommune på felter der det offentlige har et ansvar generelt og kommunen 

spesielt. Det vil følgelig være av interesse å bli meddelt status i det arbeid som her er omtalt, og 

hvilke områder kommunen ser for seg at RH kan bidra til. På den annen side, vil det være naturlig at 

RH i samarbeid med andre relevante aktører, overbringer tanker og ideer til hvilke saker og oppgaver 

fellesskapet i Rauma bør prioritere av felter som samsvarer med vårt formål. Hensiktsmessig 

informasjonsutveksling her gjøres etter vår mening både skriftlig og muntlig hvor samarbeidsformer 

bør formaliseres der partene finner det naturlig.  

Vi imøteser gjerne å høre fra politisk og administrativ ledelse ved passende anledning. 

Med hilsen 
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