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Årsmelding for Notodden Historielag 2015 

 

Styresammensetningen 2015 
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 6 styremøter samt årsmøte i perioden, samt noen kortere møter på 
tirsdagssamlingene. Vara-medlemmene har møtt på styremøtene. 
Medlemstallet i 2015 var 342 medlemmer og 70 husstandsmedlemmer, kontingenten var kr. 
200.- for medlemmer og kr. 225,- for familie  
Tirsdagsmøtene har i år vært godt besøkt. 620 besøkende har vært innom historielagets hus 
i 2015.  
 
Bokutgivelser 
Som tradisjonen er, har historielaget også i år gitt ut årsskrift. Dette er utgivelse nr. 32, og er 
enda et nytt tilskudd til samlingen av lokalhistorie til glede og interesse for våre medlemmer 
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.  
  
Årsskriftredaksjonen har i år bestått av Maj-Lis Stordal, Trond Aasland, Trygve Nes, Knut 
Jordheim og Ove Eriksen. 
Årsskriftet er veldig viktig for historielaget, så vi må rette en stor takk til redaksjonen for det 
fantastiske arbeidet de gjør.  
 
Husmannsplassbok nr. 2 begynner nå å nærme seg utgivelse. Det et stort arbeid og når det 
kun blir gjort på fritiden sier det seg selv at det tar tid. Parallelt med dette blir det og samla 
stoff til neste bok. Vi må takke de som arbeider med dette.  
  
Hjemmesiden  
Historielagets hjemmeside blir stadig oppdatert. Foruten info om ting som skjer til en hver 
tid, blir det lagt ut nye artikler. Det siste nå er bilder fra lokale fotografer, noe som vi vil 
prøve å få lagt inn mer av.   
 
Arrangementer/turer 
24. februar 2015 
Notodden Historielag avholdt årsmøte i Grønbyen.   
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25. april 2015 
Mange møtte fram på seminaret som Telemark Historielag sammen med Notodden 
Historielag arrangerte på Notodden om Verdensarv og industriens kulturminner - i 
kjølvannet av Hydro på Notodden. Det var omvisning på Lysbuen og Hydros malerisamling 
(Telemarksgalleriet) og det fortsatte på Bok og Blueshuset med flere foredragsholdere. 
 
25. juni 2015 
Sommeravslutningsturen for den faste gjengen på historielaget. I strålende vær kosa vi oss 
på hytta til Ragnhild ved Veletjønn med grilling, kaffe og kaker. Tusen takk til Ragnhild for en 
trivelig kveld i flotte omgivelser. 
 
20. august 2015  
Vi var på fellestur sammen med Notodden turlag som nå har blitt en fast tradisjon. Turen 
gikk i år til husmannsplassene Sud- Bråtelia og Nord- Bråtelia i Lisleherad. 31 deltakere var 
med på turen i denne flotte høstkvelden. Historielagets folk stod for orientering om 
husmannsplassene Nord- og Sud-Bråtelia. Vi kjørte inn til enden av vegen forbi Jonsli og gikk 
den gamle vegen videre. Først til Sud-Bråtelia der det var orientering om plassen. Etter det 
gikk turen videre til Nord-Bråtelia der det også var mye å høre om folk som hadde bodd der.  
 
September 2015 
Historielaget sendte forslag til Notodden kommune ang. «Kulturpris 2015» Etter 
henvendelse bl.a. Svein Helge Næset og flere i vårt styre skreiv Arne Karlsen en svært godt 
begrunna søknad om at Ragnar Moen måtte bli tildelt denne prisen i år. 10. desember var 
det klart, Ragnar fikk prisen for sitt mangeårige arbeid for byens lokalhistorie.  
 
Oktober 2015 
Etter å ha konstatert store råteskader og lekkasjer på garasjen i Industrigata 6 ble det 
bestemt at dette måtte gjøres noe med. Kjell samla da en dugnadsvillig gjeng og satte i gang. 
Etter flere dager og helger framstår nå garasjen som "ny". Taket er tett og råteskadene er 
borte, så den vil nå holde i mange år.   
 
14. -18. oktober 2015 
Historielaget var med på Kildens utstilling i Notodden Kino. En stor takk til våre folk som 
gjorde historielaget "synlig". 
 
25. oktober 2015 
Søndag 25. oktober var Notodden Historielag sammen med Hjartdal Historielag, Jondalen 
Historielag og Museumstenesta v/ Heddal Bygdetun innbudt av Gransherad Historielag til 
Tjonebakken. Intensjonen med samlingen var å lufte muligheten for et tettere samarbeid.  
 
28. oktober 2015 
Årsskrift 2015 ble levert fra trykkeriet, pakka og kjørt/sendt ut til medlemmene. 
 
18.november 2015 
Vi var med i et samarbeidsprosjekt med Notodden Turlag der historielaget  var behjelpelige 
med å finne opplysningene om den gamle husmannsplassen Upp-Åsen og Hollagruvene.  
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18. november var folk fra historielaget med og satte opp infoskilt både ved Upp-Åsen og ved 
Hollagruvene.  
 
25. november 2015  
Det var mange som møtte opp da historielaget avholdt sitt tradisjonelle julemøte på 
menighetshuset der Ove Eriksen kåserte om Tov Johannesen Murukleiv sin tid i Sverige. Vi 
viste filmglimt fra "I Murukleivens fotspor" der Olav Sem i presten Crøgers skikkelse holdt en 
tordnende tale, samt at han i Tov Murukleivs skikkelse sang "Murukleivvisa" . Elisabeth 
Moen Petterson sang og som vanlig var det bevertning og utlodning.  
 
Vi har også i år hatt besøk av flere barnehageklasser, skoleklasser og andre som vil se museet 
noe vi syntes er veldig trivelig. Takk til dem som tar seg av dette. 
 
Ellers er tirsdagsmøtene godt besøkt av medlemmene og stadig kommer det innom folk med 
bilder og mange har spørsmål om diverse. Noen kvelder prøver vi å ha litt aktiviteter med 
opplesing og framvisning av historiske bilder noe som bestandig er populært. En stor takk til 
kjøkkengjengen som gjør disse kveldene og historielaghuset til et trivelig samlingsted. 
 
 
Registreringsarbeid 
Husmannsplassgruppa er stadig på farten, personer blir besøkt for å få mest mulig "kjøtt på 
beinet" ang. husmannsplasser og andre steder som vi trenger lokalkunnskap om. Det samme 
gjelder registrering av husmannsplassene i Heddal.  
 
Vi har nå også overtatt en stor samling av Varden (aviskompletter) som var oppbevart i 
Telens lokaler. Disse er det nå rydda plass til i kjelleren og kan derfor brukes av allmenheten. 
Vi vil prøve å få lagt ut hva vi har av Telen, TA, Varden og Teledølen på hjemmesida slik at 
folk som leiter etter spesielle ting kan komme til oss for å lete opp det aktuelle.   
 
Utbedringer 
Det er gjort en større utbedring av taket på garasjen i år. Det var til dels store lekkasjer, noe 
som nå er reparert. Det skal også legges inn lys der. 
Det er nå også satt av penger i kommunen til utvendig oppussing av hele huset noe som var 
svert etterlengta. Huset i Grønbyen vil nå for kommunen og "verdensarven" bli et 
utstillingsvindu for den unike bebyggelsen i Grønbyen.   
 
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.  
Videre må vi takke huskomiteen 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/

