
Årsmelding for året 2014 

Styret som ble valgt på årsmøte 31. jan. 2014 har ledet foreningen i året som har gått. 
Styret har bestått av: 

 Leder     Kjell A. Solem 
Nestleder    Willy Sæther 
Kasserer    Helge Olaf Muhle 
Sekretær   Bjørn Skagen 
Dataansvarlig   Bjørn Skagen, Pål Ove Lilleberg 
Referent    Paul Nissen 
Styremedlemmer   Kjell Røhmesmo, Olav Gravråk, Ingebrigt Ustad og Gustav Ebbesen. 

De som har deltatt på ”fredagsmøtene,”( som på vårparten og tidlig på høsten fungerte som 
torsdagsmøter), har også deltatt som styremedlemmer i de sakene som er behandlet.  
Vi har i året som har gått forsøkt oss frem, med en litt løsere form før styremøter, for å erstatte en 
del av disse til et arbeidsutvalg. 
 Utvalget består av leder, nestleder, kasserer og sekretær (se vedtak på årsmøtet).  
På høstparten har vi strammet opp litt på møteaktiviteten, ellers har tirsdager fortsatt vært 
forbeholdt arbeidsdager sammen med frigjort tid på fredager og torsdager.  
Konklusjonen er at en fortsetter prøvetiden med den løsere arbeidsformen frem til sommeren 2015. 

Samarbeid med museene i Sør-Trøndelag (MIST) og Orkanger Historie: 
Vi har på starten av året avholdt møter sammen med Industrimuseet på Løkken og museet på  
Sverresborg om oppbevaring av historisk materiale, blant annet glassnegativer og Gunnar I. Ustads 
fotoarkiv. 
 Det ble utarbeidet en avtale med industrimuseet for videre samarbeid og bruk av digitalt verktøy for 
offentliggjøring av vårt historiske arkiv. Det ble knyttet et prosjekt til Inter Kommunalt Arkiv og 
Riksarkivet om hvordan vi skal sikre oppebevaring av dokumenter, blant annet deler av advokat 
Herrems arkiv før 1945. 

Orkdal Historielags årbok:  
I "Årbok for Orkdal 2014" har Olav Gravråk artikkelen "Nytt lys på forliset i Orkdalsfjorden  5. mars 
1840" med særlig henblikk  på forhøret på Hov etter forliset som kostet 8 mennesker livet, og hvor 
John Kolbanussen er sentralt vitne som eneste overlevende. 

Økonomi - Kasserer: 
Vi har også i år mottatt støtte og økonomiske midler fra våre sponsorer (se vår hjemmeside). 
Fra Orkdal Kommune har vi fått støtte fra kulturetaten.  
En vesentlig del av inntektene i år kommer fra salget av Konfirmasjonsboka, hvor vi deler 
overskuddet av salget med Orkanger menighetsråd med 50/50. Overskuddet av salget av boka gjorde 
at vi også kunne avvikle et lånetilsagn fra vår samarbeidsbank Orkdal sparebank på kr. 70 000.- for en 
garanti for trykking av boka. 

Orkdal kommune: 
Steds og gatenavn-komiteen har fått godkjent navnet Gamle Geitastrandvei på veien fra Geilan til 
Gjølmebrua. 



Den største aktiviteten har allikevel vært bevaring av eldre bevaringsverdige hus på Orkanger og 
gjenreising av ”Jensenbrygga” hvor det har vært flere møter med saksbehandlere og representanter 
fra fylkesantikvaren og universitetet. 

Fagakademiet v/ Lars Methli 
Vi var med og guidet studenter ved Fagakedemiet på en guidet tur på Orkanger og ”Nerøra” med 
langbrua som mål lengst nord. Pål Ove viste også sin lysbildeserie om Orkanger og det fine med 
trebyen Orkanger. 

Næringshagen: Thams sitt rike 
Vi har deltatt i et konferanseopplegg og idédugnad hvor turisme og lokalt næringsliv går inn i 
tilbudet,  og vi har hatt samtaler med kommunen om guiding og historisk fakta og severdigheter. 

Orkanger  Aktivum: 
Vi har også i år hatt fotoutstilling på Nedre Rømme og temaet i år var bevaring av miljø og 
verneverdige bygninger på Orkanger og ” Nerøra” spesielt.  Utstillingen ble en del redusert i omfang 
da det innledingsvis ble planlagt som en felles utstilling med Orkanger skole, men skolen flyttet hele 
sitt engasjement til OTI-senteret. 

Data og utstyr: 
Vi har i år investert ca 10500.- i nytt datautstyr og programvare for å stå bedre rustet i vårt arbeid 
med registrering  og arkivering, og ikke minst sikre dokumenter og foto digitalt for ettertiden.  

Hjemmesider, 
Vi har også tatt fatt på en revisjon av våre hjemmesider med Pål Ove Lilleberg og Bjørn Skagen som 
hovedaktører. Vi vil fjerne mange bilder og navn på personer som er oppnevnt som ansvarlig for 
enkelte tema og avsnitt som ble satt inn på våre hjemmesider for de ulike tema. 
(Om noen har et annet synspunkt på dette ber vi om å få tilbakemelding på dette).  

I året som har gått har vi mistet to av våre kjære medarbeidere 
Jan Kvarsnes (født 29.03.22 – død 03.05.2014) har gått bort etter et langvarig sykdomsforhold. 
Elin Størseth Rønningen (27.05.41- 05.06.2014) gikk bort etter et kortvarig sykeleie. 
Vi deltok i begge begravelser med tilstedeværelse og oppmerksomhet. 

Vi vil hedre deres minne!  Vi savner deres deltakelse. 

Styringsgruppa for Orkanger Historie:Rev14012014 

 
Orkanger 16. jan. 2015. 
Thamshavn Stasjon. 

Leder:……………………………………………………… Nestleder:…………………………………………………………… 

Sekretær:…………………………………………………  Kasserer:……………………………………………………………. 

Referent og øvrige medlemmer: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


