
Forhistorien 
I det første året i dette år-tusen holdt noen 

entusiaster på å sette tekst til gamle bilder fra 

Orkanger. Etter hvert ble disse entusiastene klar 

over den rike historien som knyttet seg til bildene. 

Denne historien så gruppen som sin oppgave å få 

tak i før det ble for sent. Gruppen innså fort at 

med den kapasiteten og kompetansen den inne-

hadde, måtte vi sette grenser for arbeidet. Det ble 

derfor naturlig å benytte ”Gamle Orkanger” 

kommune sin grense. 

 

 

Formålsparagraf 
Etter at vi de første årene var organisert som et 

prosjekt, fant vi det naturlig å danne en egen 

forening under navnet Orkanger Historie fra 

01.01.2011. 

Foreningens formål er:  

”Samle og systematisere historie og kunnskap om 

Orkanger og Orkedalsøren. Gjøre dette lett 

tilgjengelig og på en slik måte at det kommer 

kommende generasjoner til nytte og glede.” 

 

Støtte fra lokalt næringsliv  
I de første årene benyttet vi datautstyr som enten 

var kassert eller byttet ut av bedrifter eller private. 

Arbeidet ble etter hvert så omfattende og krev-

ende at nytt og bedre utstyr måtte anskaffes. 

Dette ble mulig ved at lokalt næringsliv velvillig 

støttet og fortsatt støtter, slik at det muliggjør 

anskaffelse av nødvendig datautstyr.   

Prosjektet har nå også mottatt kommunal støtte.  

Elkem Thamshavn har velvillig stilt lokalene på 

Thamshavn Stasjon gratis til disposisjon for grup-

pens arbeid. 

     
 

Vårt arkiv inneholder 
På Thamshavn Stasjon er det samlet bilder, 

dokumenter, filmer, lydopptak i all hovedsak fra 

Orkedalsøra og Orkanger fra 1920 og senere. Det 

finnes også gamle dokumenter fra tidlig på 16-

hundreårstallet. Dette historiske materialet som er 

i ferd med å bli registrert og systematisert i h.h.t. 

en ”arkivnøkkel”, er også på full vei til å bli 

tilgjengelig på internett. 

Bildene, men også dokumentene, skal så langt vår 

kapasitet rekker, digitaliseres.  

Dette er en arbeidskrevende oppgave når det er 

snakk om ca. 25 tusen bilder/fotografier og ca. 15 

hyllemeter med dokumenter.  

Det er også foretatt en rekke intervjuer av 

personer som forteller om viktige begivenheter fra 

vår kommune. Flere av intervjuene er også filmet. 

  



Stikk innom 
Det er faste møtedager fredager mellom kl.11 og 

14, og da er alle som er interessert i lokal historie 

velkommen til en hyggelig prat og en kopp kaffe. 

Vi holder til på Thamshavn stasjon, rett innfor 

porten til Elkem. 

Kom og besøk oss!! 

Vil du være med? 
Datateknisk utstyr er det mulig å anskaffe, men 

det er ikke så enkelt å få flere medarbeidere med i 

dette arbeidet.  De som arbeider med de ulike 

emnene, kan fritt velge sine egne ”arbeidsdager” 

og tider. 

Vi er bevisst  på å utvikle et sosialt miljø i gruppen 

med tanke på å gjøre deltagelse i lokal historie-

arbeid på Thamshavn Stasjon interessant. 

 

 

Å glemme sine forfedre  

er å være en bekk uten kilde,  

et tre uten rot.  

 

 

Vi er på nett 

www.orkanger.info 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


