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Årsmelding for Notodden Historielag 2013 

 

Styresammensetningen 2013 
 
Asbjørn Moen   Leder 
Ole Arvid Vassbotten  Nestleder  
Hildegunn Idland  Kasserer 
Arne Karlsen   Styremedlem 
Ragnhild Kaste Kaasa  Styremedlem 
Ingebjørg Øya   Vara til styret 
Kjell Lia   Vara til styret 
 
Det har vært 8 styremøter i perioden. Vara-medlemmene har møtt på styremøtene. 
Medlemstallet i 2013 var 480 og kontingenten var kr. 150,-  
Tirsdagsmøtene har i år vært godt besøkt. Hele 802 besøkende har vært innom historielagets 
hus i 2013.  
 
Bokutgivelser 
Boka ”Notodden i 3670 åra", som historielaget samarbeida med Asle og Knut Bjerva om, er 
på det nærmeste utsolgt. Den har gitt et bra økonomisk tilskudd til historielaget, noe som 
har gitt oss handlefrihet til å investere i mye nytt datautstyr for skanning og registrering av 
bilder. 
 
Som tradisjonen er, har historielaget også i år gitt ut årsskrift. Dette er utgivelse nr. 31 og 
enda et nytt tilskudd til samlingen av lokalhistorie til glede og interesse for våre nedlemmer 
og lesere.   
Etter at vi la ut tidligere utgivelser av årsskrift til salgs på historielagets hjemmeside har det 
vært en del interesse for disse også. Det samme gjelder andre bøker vi har til salgs der.  
Årsskriftsredaksjonen har i år bestått av 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 arbeidet de gjør.  
 
Husmannsplassbok nr.1 ”Husmannsplasser i Notodden” er på det nærmeste utsolgt og det  
jobbes nå med bok nr. 2 i denne serien. Nå er det Tinnegrend og Lisleherad som står for tur.  
Det er et stort arbeid som blir lagt ned for å finne slekt og bilder, samt registrering og 
fotografering av plassene i skog og mark. En stor takk til dem som jobber med dette! 
  
Hjemmesiden  
Historielagets hjemmeside har vist seg å bli veldig populær. Foruten info om ting som skjer 
til en hver tid i laget har hjemmesiden blitt rikholdig med mye lokalhistorisk stoff. Blant 
annet er hele Notoddens gamle grense registrert med GPS-koordinaterog bilder samt annen 
info om den lagt ut. Videre finner man ”Hydros historie” der. Dette er et samarbeid 
historielaget  
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har hatt med Trond Aasland i forbindelse med det nye industrimuseet Lysbuen som er åpna 
på Fylkesgalleriet.  Annet nytt er lokalhistorisk stoff om fløting i Follsjø/Fulldøla, som Ole 
Arvid Vassbotten har samla, samt bilder og referater fra historielagets arrangementer og 
turer i året som gikk.  
I løpet av våren vil det også komme mye stoff som Arne Karlsen har samla om båtene som 
opp gjennom tiden har seilt på Heddalsvannet. 
 
Arrangementer  
I forbindelse med Notoddens 100 årsjubileum har historielaget hatt fem arrangement.  
FEBRUAR: I historielagets museum og på menighetshuset. Trond Aasland holdt foredraget  
"En by i emning"  og  Knut Jordheim holdt foredraget  "To fortellinger om tre personer". 
Dette arrangementet var et samarbeid sammen med Notodden kirkelige fellesråd og 
Telemark Kyrkjeakademi. 
 JUNI: På Hydros Admini:  Knut Jordheim  holdt foredrag om maleriene som henger i Admini 
og Trond Aasland holdt foredraget  "Sam Eyde – mannen bak industrieventyret". Det var 
også omvisning i Admini.  
JUNI: Åpent hus i historielagets hus og museum med salg av lapper.  
SEPTEMBER: På det nye museet Lysbuen: Her holdt Hallgrim Høydal foredraget "Industrien 
som temmet vassdragene". Trond Aasland var guide under omvisningen på det nye museet 
og Knut Jordheim holdt foredrag om maleriene som hører til museet. 
OKTOBER: På Notodden menighetshus: Her var Arild Bye foredragsholder, han holdt 
foredraget ”Ein mot alle” som omhandlet slusken og forfatteren Kristofer Uppdal. Dette 
arrangementet var i samarbeid med Telemark Kyrkjeakademi  
 
Julemøtet  
Tradisjonen tro ble det også i år arrangert julemøte på Notodden menighetshus. 
Ingvar Skobba holdt foredraget: "Kva er ein telemarking? - og kva har ein sagt om 
telemarkingane i tidlegare tider? - og kva har telemarkinganen sagt om sjave seg?"  
I tillegg ble det presentert flere nye lokalhistoriske bøker og mannskoret Brage underholdt 
med sang.    
 
Turer 
I flott vårvær, den 25. mai, dro en liten gjeng fra Notodden Historielag til Lokalhistorisk 
senter i Horten. Knut Bjerva tok i mot oss, og dagen skulle vise seg å gå fort! Senteret kunne 
by på både lokalhistoriske utstillinger og mye annet. Senteret er drevet på dugnad, noe man 
knapt kan tro når man ser det imponerende anlegget. Den tidligere sykestua til Marinen 
huser både arkiv og møterom, og som sagt museum med utstillinger. 
 
26.mai var historielaget medarrangør på tur til Lauvås. Været var strålende denne dagen, og 
de 40 turdeltakerne fikk en flott opplevelse. Finn Smedstad ønsket velkommen på vegne av 
Notodden Turlag og Inger Johanne Bakka fra Notodden Historielag fortalte om Lauvås i 
tidligere tider. Også Eilev Deilkås fra Sauland, og Aasmund Landsverk fortalte fra livet på 
Lauvås i noe nyere tid. 
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Torsdag 13. juni arrangerte Notodden Historielag tur langs den gamle grensa mellom Heddal 
og Notodden. Turleder var Kjell Lia, som er den som har gjenfunnet alle de gamle 
grensesteinene som fortsatt finnes.    
Ellers har medlemmer av laget deltatt på tur sammen med Notodden Turlag til Mogen. Her 
holdt Inger Johanne Bakka og Ragnhild Kaste Kaasa fra historielaget foredrag og viste 
historiske bilder fra Vollane.  
  
 
Registreringsarbeid 
Vi er nå godt i gang med digitalisering og registrering av historiske bilder som disponeres av 
historielaget. Vi har også inngått avtale med Notodden kommune og har nå tilgang til hele 
”Johnsrudsamlinga” Dette er en stor historisk samling av glassplater etter fotograf Hans A 
Johnsrud.   
 
Utbedringer 
Vi har i 2013 gjort en god del utbedringer i historielagets hus. Blant annet er dør mellom 
gang og stue på plass. Alle gamle elektriske ovner er bytta ut med nye termostatovner. 
Kontoret i andre etasje er ferdig og nytt datautstyr er på plass. Lamper på kjøkken og begge 
rom oppe er bytta ut med nye. På ”avisrommet” er alle aviskompletter systematisert og 
gamle årsskrift er lagra på en bedre måte.  
Videre er hele museet rydda for ting som ikke hører hjemme der, samt at det også er grundig 
rengjort.  En stor takk til dugnadsgjengen som har utført dette viktige arbeidet. 
 
Andre oppgaver 
Det samarbeides med Statsarkivet om et prosjekt om Murukleiven. Statsarkivet på 
Kongsberg har valgt Murukleiven som sitt prosjekt for å markere at det er 200 år siden 1814. 
Prosjektet går ut på å få fram hvordan vanlige folk hadde det på den tiden. Det omfattende 
materialet fra bl.a. rettssakene mot Murukleiven og saken som kom opp etter at han ble 
drept i 1814, forteller mye om hverdagen i samfunnet anno 1814.  
  
Til slutt 
Vi vil til slutt rette en stor takk til Nils og Jan Alstad som har gitt alle Teledølens 
aviskompletter til historielaget, noe som har gjort at samlingen av Teledølen nå nesten er 
komplett fra 1906-1972.  
Videre må vi takke Gullik Lappebakke, vår flinke vaktmester, for at vi kommer til nymåka 
gårdsplass om vinteren og nyslått plen på sommeren og vår faste kjøkkengjeng som serverer 
kaffe og kaker og gjør det hyggelig hver tirsdagskveld.  
Det samme gjelder alle andre medlemmer som bidrar med dugnader og annet viktig arbeid 
for laget.  
 
Utfyllende stoff om turer, arrangementer og andre ting som har skjedd finnes på 
historielagets hjemmeside www.notoddenhistorielag.no  
 

 

 

http://www.notoddenhistorielag.no/
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