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Dialogmøte med Rauma kommune vdr. bosettingshistorie  

 
Tid:   Fredag 28.februar 2020  kl 12.30- 14.00 

Sted:   Ordførerens kontor. 

Til stede:  Ordfører Yvonne Wold – Rauma kommune 

                          (Rådmann og kultursjef kunne ikke møte grunnet kort innkallingsfrist) 

  Arne Steffen Lillehagen – Rauma historielag 

  Rolf H. Bjerkeli – Rauma historielag 

  Per Einar Langseth- Rauma historielag 

     

1: Status for arbeidet med en bosettingshistorie(bygdebok) for Rauma i dag.      

  Repr. for Rauma historielag orienterte om arbeidet med bosettingshistorie for Rauma  

              som nå har pågått siden 2016.   Det ble orientert om kontakten til fagmiljøet i Volda  

              v/ Arnfinn Kjelland. Kjelland er fortsatt medspiller i arbeidet. (Han er nå pensjonist og 

              har bosatt seg på Lesjaskog.)    

              Arbeidet så langt med innsamling av grunnlagsdata har vært utført som    

              dugnadsarbeid. 

 

2: Presentasjon av forslag og skisse til videre arbeidsprosess. 

 Utkast til forprosjekt for Bygdebok Rauma datert 27.02.2020 med vedlegg ble  

             overlevert ordføreren og presentert muntlig av deltakerne fra Rauma historielag. 

            Utkastet er inndelt i fire kapitler med slikt innhold: 

                           
1.0 Innledning 

1.1 Generelt om bygdebokarbeid/slektsforskning i Rauma             

1.2. Oppstart av arbeid for bygdebok i gamle Grytten og Hen 

         kommuner i regi av Rauma historielag                                                 

1.3. Oppgradering av arbeidet til å omfatte hele Rauma etter 

         vedtak på årsmøtet i 2018       
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2.0 Grunnlag for arbeidet. 

2.1: Generell orientering                                                          

2.2: Primærkilder         

2.3: Sekundærkilder    

 

3.0 Mulige modeller for arbeidet og prosjektgruppas forslag.   

3.1 Generell orientering om aktuelle modeller.                                          

3.2. Prosjektgruppas forslag til valg, med begrunnelse            

 

4.0 Arbeidsprosessen videre. 

4.1 Generelt          

Vedlegg: 

 Til pkt. 3 : To sider fra bygdebok for Lesja bind 1 og to sider fra bygdebok om  

          Land bnd. VIII. 

Oversikt over transkriberingsarbeid samt personer som har deltatt. 

 

          Kap 1 og 2 er i hovedsak ferdig skrevet. Kap. 3 og 4 er det på dette stadium kun laget  

            utkast til da vi her er avhengige av avklaringer fra andre parter før dette kan    

             utformes endelig. Når selve grunnlagsarbeidet er ferdig om knapt et år, vil det kreves  

            arbeid av personer som må avlønnes, i tillegg til utstrakt dugnadsarbeid. Det er derfor  

            vi nå henvender oss til Rauma kommune,som vi anser som den mest aktuelle partner i  

           det arbeidet som nå må utføres. 

 

3: Avklare kommunens ønske og interesse for prosjektet samt ev. bidrag og 

involvering. 

 Ordføreren uttrykker at hun er svært fornøyd med det arbeidet som er utført, og at     

             hun ser på dette som et verdifullt grunnlag for å kunne ta vare på kommunens  

             bosettingshistorie. 

Konkrete løsninger rundt denne saken kunne hun ikke komme med på dagens nå, 

men hun lovte å ta dette med seg til politikerne og sine rådgivere hos rådmannen. 

Med tanke på budsjettarbeidet fram mot 2021, lovte hun et nytt møte med 

historielaget i slutten av april/begynnelsen av mai 2020. 

 

4: Andre saker av felles interesse. 

           Realskolebygget ble drøftet uten at løsninger kom fram.  

             Kulturminneplanen ble omtalt uten at konkrete forhold ble drøftet. 
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        PEL 11.03.2020. 
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