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Årsmelding for Notodden Historielag 2014 

 

Styresammensetningen 2014 
Asbjørn Moen                 Leder 
Ole Arvid Vassbotten     Nestleder og sekretær 
Hildegunn Idland            Kasserer 
Arne Karlsen                    Styremedlem 
Ragnhild Kaste Kaasa     Styremedlem 
Ingebjørg Øya                  Vara til styret 
Kjell Lia                             Vara til styret 
 
Det har vært 4 styremøter i perioden, samt noen kortere møter på tirsdagssamlingene. Vara-
medlemmene har møtt på styremøtene. 
Medlemstallet i 2014 var 383 medlemmer og 73 husstandsmedlemmer, kontingenten var kr. 
150.- for medlemmer og kr. 175.- for familie  
Tirsdagsmøtene har i år vært godt besøkt. 557 besøkende har vært innom historielagets hus 
i 2014.  
 
Bokutgivelser 
Som tradisjonen er har historielaget også i år gitt ut årsskrift, dette er utgivelse nr. 31 og er 
enda et nytt tilskudd til samlingen av lokalhistorie til glede og interesse for våre nedlemmer 
og lesere.   
Ved hjelp av vår hjemmeside, der bøker vi har på lager er lagt ut  til salgs, kan også andre få 
glede av mye lokalhistorisk stoff, både årsskrift og andre bøker vi har gitt ut. Bøkene blir også 
solgt i lokale bokhandlere.  
  
Årsskrifts redaksjonen har i år bestått av Maj-Lis Stordal, Trond Aasland, Trygve Nes, Kari 
Lindem Lagesen og Christian Mauno.  
Årsskriftet er bærebjelken for historielaget, så vi må rette en stor takk til redaksjonen for det 
fantastiske arbeide de gjør.  
 
Videre jobbes det for fullt med husmannsplassbok nr. 2 i den planlagte serien om 
husmannsplassene i kommunen. Nå er det Tinnegrend og Lisleherad som står for tur.  Det er 
et stort arbeid som blir lagt ned for å finne slekt, innsamling av fotografier og annet stoff. 
Samtidig blir plasser registrert og stoff samla inn til fremtidige bøker. (Heddal)   
  
Hjemmesiden  
At historielagets hjemmeside stadig blir lest viser statistikken, stadig flere besøker siden.  
Hjemmesiden blir stadig oppdatert og mer og mer rikholdig. Foruten info om ting som skjer i 
laget til enhver tid finnes det mye lokalhistorisk stoff der.  
 
 
Arrangementer/turer 
Årets høydepunkt var utvilsomt «Vandring i Murukleivens fotspor» som vi arrangerte 28. 
september på Murukleiv og Turkeli i Heddal. Etter lang tid med planlegging og leiting i  
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arkivene, kom endelig dagen da vi skulle få presentere den «virkelige» historien om Tov 
Murukleiv for publikum. Programmet var delt i to, først med en gåtur til husmannsplassen 
Turkeli. På veien var det en stopp der Ragnhild Kaste Kaasa fortalte fakta om Murukleivens 
liv for et lydhørt publikum og Kolbjørn Evensen spilte hardingfele. Vi fikk også et glimt av 
rømlingene Tone Johnsdatter Bergstugu og Margit Olsdatter, som var etterlyst i 1810. Etter 
denne seansen gikk turen opp til husmannsplassen Turkeli der Tov Murukleiven ble slått i 
hjel. Der var det et flott skuespill om hendelsen med lokale skuespillere i tidsriktige kostymer 
i rollene, samt mer fakta om livet til stortjuven Tov. Som avslutning på tablået spilte Birgit 
Landsverk fløyte. Takk til Reidar Moskvill og Mie Jørgensen som hadde rydda den gamle 
plassen slik at stedet kunne brukes til vår arrangement. 
Etter dette gikk turen ned til Murukleiv der Torgeir Bakken og Bjørg Helen Westeng hadde 
stilt eiendommen sin til rådighet. Her var det foredrag om Murukleivens kvinner med Anette 
Hagen fra Statsarkivet, Olav Sem holdt en fremragende tale som presten Crøger og jammen 
dukka ikke Tov opp og sang «Murukleivvisa» også. Ellers var det salg av mat og mer 
underholdning med folkedans og felespill. At under stødig ledelse av Ove Eriksen. Været var 
strålende og oppslutningen var over all forventning, rundt 250 mennesker møtte fram så det 
er tydelig at den 200 år gamle historien fortsatt engasjerer folk. Til slutt takka en rørt Inger 
Johanne Bakka som var primus motor for hele arrangementet alle frivillige, både fra laget og 
alle andre som på en fremragende måte hadde stilt opp og for at så mange hadde møtt fram 
til denne fantastiske dagen.  
 
Ellers har følgende skjedd:  
Torsdag 8. til Søndag 11. mai arrangerte Kilden fotoutstilling i kinofoajeen. Kilden stilte ut 
egne bilder. Andre som var invitert til å være med var Notodden Historielag som i den 
anledning stilte ut historiske bilder fra Notodden. Asbjørn Moen, Kjell Lia og Willy Lien sørga 
for at historielaget kunne vise litt av det vi driver med.  
 
24. mai arrangerte Heddal og Lisleherad skogeigarlag skogdag i samarbeid med Notodden 
Historielag. Fagpersoner for dagen var Olav Haave og Halvor Sem. 
Tross illevarslende værmelding kunne Arnfinn Haave ønske velkommen i et strålende 
sommervær før Olav Haave forklarte den interessante historien om fløtinga i Dårstulåa. 
 
11. juni lånte Original Film A/S museumsleiligheten i Notodden historielags hus for å spille 
inn et par scener til filmen "Nordlysets gåte" - en film som handler om Kristian Birkeland og 
hans nordlysforskning. Filmen, som er regissert av Trond Brede Andersen, er 
forhåndsinnkjøpt av NRK og kommer på TV i løpet av 2015. 
 
Torsdag 12. juni var en delegasjon på 13 personer fra Yara på besøk i Grønnbyen. Bjørnar 
Johansen viste dem rundt i museet.  
 
Ellers har vi hatt besøk av Telemark Historielag. Arne Karlsen og Asbjørn Moen viste dem 
museet og hadde dem også med på en rundtur til andre historiske steder i byen.  
 
27. august var historielagets faste gjeng på besøk i den flotte opp-stua på Øvre Yli der Alvhild 
Yli ønska oss velkommen og viste oss rundt.  
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21. august arrangerte vi tematur i samarbeid med Notodden Turlag.  20 deltakere var med 
på turen. Ragnhild Kaste Kaasa og Inger Johanne Bakka orienterte om husmannsplassen 
Grytelia som lå under Melås. Vi kjørte inn til Langetjønn, stoppet på vegen for å se på minner 
i fjellet etter ei gammel oppgangssag. Deretter gikk turen videre oppover til tuftene etter 
husmannsplassen Grytelia. Finn Smedstad stilte fra Notodden Turlag. 
 
Lørdag 11. oktober arrangerte Kilden marked på Teledølen. Notodden Historielag var 
innbudt og deltok med boksalg og utstilling av historiske bilder. Willy Lien og Kjell Lia tok 
også denne gangen tak for historielaget.  
 
Torsdag 4. desember var det klart for det årlige julemøtet i historielaget. Det foregikk som 
vanlig på Notodden menighetshus i tradisjonelle former. Det var foredrag, underholdning og 
loddsalg i den alltid viktige kaffepausen. Vi hadde fått med oss Solveig Anundskås til å 
fortelle om symboler på votter og håndplagg i gamle dager og folkedanserne Vilde Westeng 
og Torjus Westeng Bakken danset for oss, til hardingfelespill av Lars Ingar Meyer Fjeld. 
 
Til slutt kan nevnes at vi også i år hatt besøk av flere skoleklasser som har fått omvisning i 
museet og ellers fått orientering om hva historielaget arbeider med.  
 
Registreringsarbeid 
I vår fikk vi tilgang til Widerøes flyfotosamling som eies av Notodden Kommune. Vi har nå 
skanna hele samlingen (om lag 250 flybilder fra hele kommunen) og er i ferd med å stedfeste 
gårder og steder i et søkbart datalagringsprogram. Dette er et tidkrevende arbeid, men 
nyttig for historisk dokumentasjon. Bildene er tatt i tidsrommet 1936 til 1953)  
Videre blir bilder som er samla inn til husmannsplassbøkene registrert på samme måte.  
Vi har nå også fått utstyr og mulighet for å avfotografere gamle dokumenter og skanneutstyr 
som kan brukes i avisamlingene. 
Det er også planlagt å bytte ut noe gammelt datautstyr som blir brukt til dette arbeidet. 
 
Utbedringer 
Det er ikke gjort noe større utbedringer av huset i år, men det jobbes med å få til et 
samarbeid med kommunen om utvendig vedlikehold.  
 
Til slutt 
Vil vi takke alle som er med på å støtte laget, både direkte og indirekte. En spesiell takk til de 
som jobber med husmannsplassboka, et uvurderlig arbeid som i sin helhet blir gjort på fritid, 
noe som det ellers i de fleste kommuner ville vært ansatt folk til. 
Vi vil også takke Sverre Simones for bøkene om båtene på Heddalsvannet og ØTA bussene 
der også Trygve Nes var med og for at de på den måten tar vare på vår lokale historie. 
Videre må vi takke våre flinke vaktmestere 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 styrearbeid, 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/

