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Pressemelding 

Rauma historielag inviterer til et større kulturarrangement søndag 

19.november 2017 kl. 14.00 på Rauma kulturhus. Dette er i anledning de årlige 

kulturminnedagene som i år er blitt kalt «Kulturminnevern i samfunnets 

tjeneste» og lanseringen av historielagets årbok for 2017. 

Rauma historielag søker hvert år å lage samlinger hvor vi viser noe av det 

arbeidet laget sysler med, og hvor vedtatte arbeidsprogram er førende. 

Det blir sagt at kulturarven knytter samfunnet vårt sammen og utgjør vår 

kollektive hukommelse. Den er kilde til kunnskap og forståelse av vår fortid og 

samtid. 

Kulturminnevern er et breit arbeidsfelt, og vi har lokalt valgt å ha fokus på 

kulturminneobjekter som i stor grad skriver seg fra krig, okkupasjon og 

undertrykkelse. «Realskolebygget» er et slikt bygg som historielaget har søkt å 

finne bruksnytte til gjennom bevaring og oppgradering. Vi erkjenner at dette er 

et krevende prosjekt, ikke minst for eier. 

Førstekonservator Kjetil G. Andersen fra Teknisk museum i Oslo vil fortelle om 

organisasjonen Todt i Norge – dens virke og byggverk nasjonalt, men også med 

vekt på vårt fylke. 

Senere i programmet vil professor emerita Helga Stave Tvinnereim fortelle om 

hovedprinsippene i gjenoppbyggingen av de byer og tettsteder som ble bombet 

under krigen, hvor også Åndalsnes, Molde og andre inngår. 

Avslutningsvis vil hennes mann, forh. rektor ved Høgskolen i Volda, Jon 

Tvinnereim, kåsere om minnerike dager som elev ved Realskolen på 50-tallet. 
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Årboklansering 2017 

Siste del av dagens programpost blir lanseringen av historielagets årbok for 

2017. Her vil lokalhistoriker Torgeir Næss gi oss smakebiter fra årets praktverk, 

den tiende i rekken – vi nærmer oss 10 års jubileum for historielaget. Bokverket 

har stor bredde hva gjelder temaer og fortellinger, ledsaget av mange bilder i 

farger. Vi vil mene at denne årboka er blant de beste i lagets historie, og den 

bør interessere både yngre og eldre. 

Det legges opp til kaffesalg og musikalske innslag ved Harald Morstøl og Jan 

Erik Brevik. Programmet antas å avslutte innen kl.18.00 

Alle er hjertelig velkommen til en minnerik søndag i november! 

 

Med vennlig hilsen 

Arne S Lillehagen 

leder 

 


