
                                                                                                                          Industrigt. 6A  3674 Notodden    
                                                                                                                          Org.nr. 966 962 334          
 

1 
 

 

 
Årsmelding for Notodden Historielag 2012 
 

Styresammensetningen 2012 
 
Asbjørn Moen                 Leder 
Ole Arvid Vassbotten     Nestleder  
Anne Lia Jenshagen        Kasserer 
Arne Karlsen                    Styremedlem 
Hildegunn Idland            Styremedlem 
Ragnhild Kaste Kaasa    Vara til styret 
Kjell Lia                             Vara til styret 
 
Det har vært 13 styremøter i perioden. Vara-medlemmene har møtt på styremøtene. 
Medlemstallet i 2012 var 450 og kontingenten var kr. 150,-  
Tirsdagsmøtene har i år vært godt besøkt. Hele 480 besøkende har vært innom historielagets 
hus i 2012. 
 
Bokutgivelser 
Notodden Historielag har i år gitt ut boka ”Notodden i 3670 åra” i samarbeid med Asle og 
Knut Bjerva.  
Denne boka kom i stand på grunn av mange gamle bilder som florerte på Facebook under en 
gruppe som kaltes ”Du vet du er fra Notodden når...” Det var Asle Bjerva som la ut mange 
bilder og vi tok kontakt og spurte han om vi kunne bruke noen av bildene på vår 
hjemmeside. Derfra var veien kort til et samarbeid med brødrene Bjerva om en bok som er 
trykt i 800 eks. og som fram mot nyttår har hatt rekordsalg. Nesten alle bøkene er solgt og vil 
generere et veldig bra overskudd for laget. 
I denne anledning må vi takke Asle og Knut Bjerva som har gitt hele overskuddet fra denne 
”suksessboka” til Notodden Historielag. Pengene er ment å kunne brukes til teknisk utstyr og 
nye bokutgivelser. 
 
Som tradisjonen er har Historielaget også i gitt ut årsskrift. Dette er årgang 30 så det er etter 
hvert blitt en stor samling av lokalhistorie til glede og interesse for våre mange lesere.   
Gamle årsskrift er lagt ut til salg på Historielagets hjemmeside, så de som mangler en eller 
flere utgivelser kan lett få tak i dem.  
Årsskriftsredaksjonen har i år bestått Ingebjørg Sperre (redaktør), Anne Haugen Wagn, 
Trygve Nes, Christian Mauno og Trond Aasland.  
Årsskriftet er bærebjelken for historielaget, så vi må rette en stor takk til redaksjonen for det 
fantastiske arbeide dem gjør.  
 
Det jobbes også med ny husmannsplassbok, nr. 2 i denne serien. Nå er det Tinnegrend og 
Lisleherad som står for tur.  Planen er å få den ferdig til jul 2013.  
 
Bok nr. 1 har solgt svært bra og er snart utsolgt. Dette har blitt en bok som historielaget kan 
være stolte av, og vi må rette en stor takk til husmannsplassgruppa som har lagt ned en  
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formidabel innsats med denne boka. Det er ikke få timer i skog og mark og ved dataskjermen 
disse har lagt ned.   
 
Notoddens gamle grense 
Prosjekt grensesteiner er i full gang. Alle grensemerker er nå funnet og GPS-merket. I felten 
har vi hatt Kjell Lia, som med hjelp av kommunens kart og velvillige lokalkjente, har gjort en 
fantastisk jobb i sommer med dette registreringsarbeidet. I løpet av våren 2013 vil det bli 
lagt ut GPS-koordinater og bilder på vår hjemmeside. 
 
Julemøtet 
Julemøtet 29.november på menighetshuset var også i år godt besøkt. Ca. 50 deltakere møtte 
opp, noe vi satte stor pris på.  
Jens Marius Hammer holdt foredraget ”Før Notodden ble by” og viste gamle bilder fra vårt 
område. Elers var det musikalske innslag ved Bjørn Borgen og Anne Kristin Haukvik og Linn 
Vegheim.  
 
Turer 
Den årlige avlutningsturen til historielaget ble i år av forskjellige årsaker utsatt til august.  
Turen gikk til Follsjø, og på hytta til Bjørg storkoste alle seg til sent på kveld. Vi fikk også se 
hva Follsjø kan by på av natur, for noe flottere enn solnedgangen ved ”Føllsjå” må en lete 
lenge etter!  En stor takk til Bjørg som ba oss opp til dette flotte stedet! 
 
I august arrangerte Notodden Historielag rusletur i historiske omgivelser på Skogen, i 
samarbeid med Notodden Turlag. Vi startet vandringen ved den tidligere husmannsplassen 
Su-Skogen og gikk nordover langs den idylliske gamlevegen, til vi til slutt passerte Snøyrud, 
en gammel plass som lå under Graver. På vegen bortover passerte vi mange tidligere 
husmannsplasser som har hørt til gårdene Tinne, Sætre (øvre og nedre), Bøen, Flaaten og 
Graver.  40 interesserte deltakere var møtt fram for å være med på den historiske 
vandringen på Øvre Skogen. Guider på turen var Inger Johanne Bakka og Ragnhild Kaste 
Kaasa fra Notodden historielag, godt hjulpet av Bjørn Skogen, som bor og er oppvokst i 
området. 
 
Ellers har medlemmer av laget deltatt på historisk vandring i Rauavassdraget, Hovin. Det var 
Gransherad Historielag som arrangerte turen ”I tømmerfløternes fotspor” , noe som ble en 
svært vellykka tur i strålende vær.  
 
Til slutt, medlemmer av laget har deltatt på orienteringsmøte arrangert av Gransherad 
Historielag ang. en ny bokserie ”Telemarks Historie”  
 
Registreringsarbeid 
Vi har også planlagt å sette i gang arbeidet med å skanne, registrere og lagre bilder som 
disponeres av historielaget på en riktig, sikker og søkbar måte i en database. Etter som vi har  
fått et bra overskudd som er øremerka nettopp dette etter salget av boka ”Notodden i 3670 
åra”, blir det nå kjøpt inn utstyr som trengs til dette.  
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Utbedringer 
Det gamle badet i 2. etg. er gjort om til boklager. 
Det er satt opp nye brannslukkere og avtale med kommunen om vedlikehold er inngått.  
Det er også satt opp skilt der rømningsveier er forskriftsmessig merka.   
I år har vi også planlagt å sette inn ny dør i stua for å slippe trekken fra den kalde gangen.  
Det er også planlagt å ruste opp kontoret i 2. etg. Blant annet er skikkelig arbeidsbenk, bedre 
lys og flere stikkontakter planlagt slik at datautstyr kan brukes uten løse ledninger.  
 
Videre er det besluttet å bytte ut de gamle strømslukende ovnene i huset etter hvert. 
Oppgraderingsarbeidet er godt i gang og blir utført på dugnad av lagets medlemmer. 
 
Kurs 
Av kurs har det i år blitt arrangert slektsgranskingskurs med data. Kurset tok for seg de 
digitale kildene som er tilgjengelige i moderne slektsgransking. Det gikk over 5 kvelder og 
samla 12 interesserte deltakere.  Ragnhild Kaste Kaasa og Inger Johanne Bakka var lærere på 
kurset, og vi i historielaget er stolte av å ha personer med så stor kunnskap med i laget. En 
stor takk til dem!  
 
Andre oppgaver 
Historielaget har videre inngått avtale med Bedriftshistorisk samling (Hydromuseet), som nå 
flyttes til Øvre Tinfos, om å legge ut fordypningsstoff om Hydros tilblivelse på vår 
hjemmeside. Dette arbeidet er godt i gang. Navnet på det nye museet blir sannsynligvis 
Lysbuen. 
 
Angående jubileumsåret har vi også inngått samarbeid med Knut Jordheim og Trond Aasland 
om et opplegg som skal gjennomføres i 2013. Prosjektet heter ”Notodden i 100 år” og går 
over fire omganger i jubileumsåret. 
 
Notodden Historielag er inne på notodden.no, Telens nettportal. 
 
Husmannsplassgruppa har mottatt kr. 30000,- fra Sparebankstiftelsen for sitt arbeid med 
”Husmannsplasser i Notodden”. At denne stiftelsen gir penger til denne boka, som 
omhandler Husmannsplassene i Notodden er vel et bevis på at boka både holder høy kvalitet 
og er et viktig bidrag til byens historie.  
 
Norolf Henriksen ga hele restopplaget av sin bok ”Hydranten” for utdeling til interesserte 
medlemmer, noe som ble veldig populært og historielaget satte stor pris på. 
 
Historielaget prøvde seg på salg av vafler og pølser under Bluesfestivalen. Det viste seg at vi 
lå litt for avsides til at dette ble noen stor suksess. 
 
Vi vil til slutt takke Gullik Lappebakke, vår flinke vaktmester, for at vi kommer til nymåka 
gårdsplass om vinteren og nyslått plen på sommeren. Det samme gjelder alle medlemmer 
som bidrar med dugnader og annet viktig arbeid for laget.  
  
 


