
Rauma Bygdebok  

 

Status arbeidet  09.03.2023: 

Transkriberingsarbeidet:  

                         Ferdig inkludert nødvendig normering av navn. 

 

Lenking  

Det ble gjennomført et møte med Snøhetta forlag as v/ Ole Martin Sørumgård og 

daglig leder Arnfinn Kjelland på Bjorli 15.02.2023 kl. 12.00 – 14.30. 

Fra Rauma historielag deltok: Alfred Brøste, Britt Iren Neergård, Ole Sæther og Per 

Einar Langseth. 

På møtet ble det gitt en grundig orientering om BSS og utført lenking. 

Plan for videre arbeid ble diskutert, og det ble enighet om at det mest 

hensiktsmessige nå var at historielaget bestiller lenking av perioden 1920-1865 for 

Grytten og Hen. Kors er allerede utført så langt for forlagets risiko – ca 50 timers 

arbeid. (Må betales av historielaget når det tas i bruk.) 

Basert på erfaringen for Kors anslås kostnadene for Grytten og Hen til 150 timer a kr. 

500.- eks. moms.  

Lenking av den eldste perioden er så langt ikke satt kostnad på. 

Det må også påregnes en del oppryddingsarbeid som må utføres av Arnfinn. 

 

 

Registrering av bosetting etter 1920: 

A) I Stranden + Hen er nå vel 20 personer i gang med innhenting av opplysninger om 

bosetting etter 1920. Det har vært arrangert to orienteringsmøter for innsamlerne og 

planlagt ett tredje etter påske. 

       Det er lagt et godt grunnlag med rodeinndelinger og instrukser for arbeidet. 

       Arbeidet planlegges utført i løpet av våren 2023. En håper at det da vil være klart for  

       innlegging av innsamlede data i BSS fra høsten 2023. 

B) I Grytten( eks. Kors) er det utført et ganske omfattende grunnlagsarbeid, men på grunn 

av rekkefølgen med bygdebøker, har innsamlingsarbeid med intervju ikke vært prioritert. 

Grunnlagsarbeidet med Åndalsnes og Veblungsnes er spesielt krevende grunnet 

krigshandlingene i 1940. Det antas at grunnlagsarbeidet i store trekk vil være ferdig til 

sommeren 2023, men det gjenstår mye arbeid før innsamlingsarbeidet totalt er ferdig. 

C) I Kors er grunnlagsarbeidet med noe innsamling påbegynt, men her har vi så langt vært 

litt tilbakeholdne grunnet prioritet av bøker. Det vises til vedlagt oversikt fra Medalen 

krets. 

         

 

 

 

 

 



 

 

 

        4: Økonomi.  

 

            Oversikt: 

               Bygdebokkonto                      kr. 57.000 

               Refusjon moms                      kr.   7.500 ?? 

 

              Søknader om støtte: 

 Nordenfjeldske Bykreditt  kr.   50.000   - innvilget 25.000 kr. 

 Gassror IKS Småtiltakspotten                   kr.  150.000 – innvilget 0 kr. 

               Energifondet Rauma   k r.   50.000  - innvilget 5000 kr.  

  Romsdalslaget                                            kr.   100.000 -  følges opp av Rolf H. 

 

 

  

Åndalsnes 09.03.2023 

Per Einar Langseth 

 

Vedlegg: Oversikt Medalen. 


