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Årsmelding for Notodden Historielag 2011 
 

Styresammensetningen 2011 
 
Asbjørn Moen                Leder 
Ole Arvid Vassbotten    Nestleder  
Anne Lia Jenshagen       Kasserer 
Arne Karlsen                   Styremedlem 
Unni Lise Frømyhr          Vara til styret 
Anne Lise Gisleson         Vara til styret 
 
Det har vært 9 styremøter i perioden. Vara-medlemmene har møtt på styremøtene. 
 
Medlemstallet i 2011 var 460  og kontingenten var kr. 150,-  
 
Tirsdagsmøtene har i år vært godt besøkt. Hele 475 besøkende har vært innom historielagets 
hus i 2011. 
 
Dette året har vært et merkeår for historielaget som kunne feire sitt 30. års jubileum. Hva 
kunne da passe bedre enn at husmannsplassgruppa nettopp dette året kunne lansere boka 
Husmannsplassar i Notodden kommune bd.1. Denne boka er den første boka i en planlagt 
serie på fire bøker som til slutt kommer til å omhandle alle husmannsplasser i kommunen. 
Boka har blitt godt mottatt og var en av bestselgerne av lokalhistoriske bøker før jul! 
Det kan også nevnes at Sparebankstiftelsen har gitt kr. 30000.- i gave til laget for dette 
arbeidet. 
 
Historielaget har også modernisert seg dette året. Ved nyttårstider kunne laget presentere 
sin egen hjemmeside på nettet. Denne siden har blitt godt mottatt og vi håper med den å 
kunne gjøre laget bedre kjent og skape enda større interesse for hva vi sysler med. Laget har 
også fått egen e-postadresse og organisasjonsnr. 
 
I juni la Historielaget avslutningsturen før sommeren til Vest-Gvammen i Lisleherad. Her var 
det tidligere to husmannsplasser under Nedre Haave, Upp-Gvammen og Ned-Gvammen. 
Ragnhild og Inger Johanne fortalte om dem som hadde bodd på Gvammen og Aslaug 
Skavlebø som selv har bodd på plassen fortalte fra sin oppvekst der. Olav Sem gjorde turen 
stemningsfull ved og lese "Utlagt gard" av Olav Skogen. En kan se bilder fra den fine turen 
ved å gå inn på historielagets hjemmeside. 
 
Tradisjonen tro har Historielaget også i år utgitt årsskrift. Dette er årgang 28. årgangen, så 
det er etter hvert blitt en stor samling av lokalhistorie til glede og interesse for våre mange 
lesere. Tidligere årsskrift er nå også lagt ut til salg på Historielagets hjemmeside så de som 
mangler en eller flere utgivelser kan lett få tak i dem. Årsskriftredaksjonen har i år bestått av 
Ingebjørg Sperre, Anne Haugen Wagn, Trygve Ness og Trond Aasland. 
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Julemøtet 1. desember på menighetshuset var i år særdeles godt besøkt. 82 deltakere møtte 
opp, noe vi satte stor pris på. Ole Holta viste bilder og holdt et interessant foredrag om  
 
Tinfos Jernverks tilblivelse, noe tydeligvis mange fant svært interessant. Bjørn Borgen 
underholdt med lokale Notoddenviser og skapte en fin ramme rundt det hyggelige 
arrangementet.  
 
Videre har styret jobba med å få i gang et slektsgranskingskurs. Siden sist historielaget 
arrangerte tilsvarende kurs har det skjedd mye, mikrofilmene er utrangert og den digitale 
verden har overtatt også her. Mange var interessert i kurs og i februar 2012 starta Ragnhild 
Kaste Kaasa og Inger Johanne Bakka opp med 10 interesserte elever.  
 
Ellers kan det nevnes at det gamle badet i historielagets hus nå er blitt lagerrom for bøker. 
Målet er å rydde og katalogisere bøkene i bokhyllene, det som ikke passer der vil bli plassert 
i det nye lagerrommet. 
 
 
 

 


