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Årsmelding for Notodden Historielag 2017 
 
Styresammensetningen 2017 
 
Ole Arvid Vassbotten          Leder 
Ragnhild Kaste Kaasa        Sekretær 
Ann-Marri Kittilsen              Kasserer 
Kjell Lia                               Styremedlem 
Arne Karlsen                       Styremedlem 
Ingebjørg Øya                     Vara til styret 
Wegard Golebiowski           Vara til styret 
 
Det har vært 6 styremøter samt årsmøte i perioden, og noen korte styre 
møter på tirsdagssamlingene. Vara-medlemmene har møtt på styremøtene. 
Medlemstallet i 2017 var 396, kontingenten var kr. 200.- for medlemmer og kr. 225,- 
for familie  
Vi har hatt stor aktivitet i Grønnbyen, 1194 besøkende har vært innom historielagets 
hus i 2017. Vi har dessuten hatt uvanlig mye besøk i museet, både skoleklasser og 
mindre grupper har vært innom, av de 1194 besøkende var 522 personer på besøk i 
museet.  
 
Årsskrift 2017 
Som tradisjonen er, har historielaget også i år gitt ut årsskrift. Dette er utgivelse nr. 
34. Vi har nå valgt å fornye oss, så årsskriftet har fått nytt format og blir trykt i farger. 
Nytt av året er også «Gjennom året» der vi tar for oss viktige hendelser av 
lokalhistorisk betydning. Vi har nå mer handlefrihet layoutmessig, og vil så godt vi 
kan prøve å utvikle dette videre. Vi håper vi også i år har greid å få inn artikler som 
mange kan være interessert i å lese og at det vil være et tilskudd til samlingen av 
lokalhistorie. 
Årsskriftet blir som før sendt ut til våre medlemmer, men blir også solgt til andre 
interesserte direkte fra historielaget eller hos bokhandlerne. Vi selger også en del 
andre lokalhistoriske bøker ved hjelp av vår hjemmeside.  
Årsskriftredaksjonen har i år bestått av Knut Jordheim (red), Maj-Lis Stordal, Trond 
Aasland, Trygve Nes, og Ove Eriksen. 
Årsskriftet er veldig viktig for historielaget, så vi må rette en stor takk til redaksjonen 
for det fantastiske arbeidet de gjør og ikke minst redaktøren Knut Jordheim som har 
jobba mye med å modernisere årsskriftet.  
 
Hjemmesiden 
Historielagets hjemmeside blir som tidligere stadig oppdatert. Foruten info om ting  
som skjer til enhver tid, blir det lagt ut nye artikler og bilder. Nytt av året er Widerøes 
flybilder fra Notodden kommune, her er ikke alle kommet på plass enda, men nye 
kommer fortløpende. Det er også laget en side som viser «nyere» historiske bilder. 
Ellers er det som før reportasjer fra turer og arrangement i historielagets regi. 
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Dette skjedde i 2017: 
 
19. februar 2017 
Representanter fra LO var på omvisning i museet. 
 
28.februar 2017 
Inger Johanne Bakka ble utnevnt til æresmedlem på årsmøtet i Notodden Historielag. 
 
24.april 2017 
Vi hadde besøk av Høgås skole som har verdensarven på timeplanen. Elevene fikk 
oppleve en dag slik det var for 100 år siden. 
 
13.mai 2017 
Dugnad i Grønnbyen. Vinduer ble vaska og plenen ble planert og raka etter at liften 
hadde laga store sår da huset ble malt. 
 
20.mai 2017 
Dugnad i Grønnbyen. Vindusvask i museet og graving av grøft til fiberkabelen som 
måtte til for å få Altibox i historielagets hus. 
 
22.mai 2017 
Vi hadde besøk i museet av Meaksmoen barnehage. Ungene fikk oppleve hvordan 
livet artet seg i gamle dager. 
 
23.mai 2017 
Sauland skule på besøk i museet. Vi syntes det var stas å få besøk og 
ungdomskoleelevene satte pris på nystekte vafler da omvisningen var over. 
 
15.juni 2017 
Historielaget deltok på Kildens sommerfest. Flere organisasjoner stilte opp, vi 
presenterte historiske bilder fra Notodden med fokus på Skoland-området. 
 
25. juni 2017 
Historielaget arrangerte tur til Labro museum, der vi fikk omvisning. 
 
27. juni 2017 
Vi hadde sommeravslutning på hytta til Ragnhild på Veletjønn. Der kosa vi oss med 
grilling, opplesing og spørrekonkurranse. En hyggelig kveld på et flott sted i et 
fantastisk sommervær. 
 
17. juni 2017. 
Filminnspilling i museet av en skolefilm der Willy Lien og Kjell Lia var med som 
statister. 
 
3. august 2017 
Historielagets to "Murukleivforskere" Ragnhild Kaste Kaasa og Inger Johanne Bakka 
bidro med historier om Tov Murukleivs liv på Studiobandet HSN Notodden sin 
lansering av sangen og musikkvideoen "Murukleiven" på Tuvensenteret. 
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13. august 2017  
Historielaget arrangerte tur i Nordbygda i samarbeid med Notodden turlag. Ingebjørg 
Øya gjorde en flott jobb som turleder. 
 
11. august 2017 
Besøk i museet for ledere av Siljan Røde Kors, som hadde med en gruppe 
innvandrere.  
 
7-8. september 2017 
Besøk i museet av Idea barnehage i forbindelse med verdensarven 
 
12. september 2017 
Historielaget var innbudt og deltok på "Viktig og Vakkert - Notoddens historiske foto" i 
regi av NIA på Telemarksgalleriet. 
 
16. september 2017 
Historielaget hadde åpent hus i Grønnbyen i forbindelse med Kulturminnedagene. 
 
20. september 2017 
Elever fra høyskolen hadde filminnspilling i museet. 
 
Oktober 2017 
Alle 5.klasser (7 stk) i Notodden kommune var innom museet for å oppleve en dag 
for 100 år siden. Et opplegg i samarbeid med NIA og Den kulturelle skolesekken.  
 
7. oktober 2017 
Vi holdt åpent hus for NIA sin byvandring. Turen starta i Grønnbyen med omvisning i 
museet. 
 
23. oktober 2017 
Besøk i museet av Lysbuen med elever fra Hjalmar Johansen videregående skole i 
Skien. 
 
10. oktober 2017 
Historielagets Årsskrift 2017 var ferdig trykt på Telemark Trykk og etter hvert sendt ut 
til våre medlemmer.  
 
29. november 2017 
Historielaget arrangerte det faste julemøtet. I år holdt Knut Jordheim foredraget 
«Hammerslag og salmesang, noen dager sommeren 1851 i Heddal» som handlet om 
religiøse folketoner fra Heddal og restaureringa av Heddal stavkirke. Kolbjørn 
Evensen var med som musikalsk støttespiller. 
 
 
Vi synes det er moro at vi også i år har hatt besøk av flere barnehageklasser og 
skoleklasser i forbindelse med NIA`s prosjekt om å innføre verdensarven i skolen og 
ellers andre som vil se museet. Takk til Kjell Lia, Asbjørn Moen, Ann-Marri Kittilsen, 
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Inger Johanne Bakka, Bjørg Flåterud, Ingebjørg Øya og Willy Lien som tar seg av 
dette. 
 

 
Samarbeid 
Vi må også rette en spesiell takk til Kjell Lia og Willy Lien som tar seg av samarbeidet 
med Kilden. 
 

Ellers er tirsdagsmøtene godt besøkt av medlemmene og stadig kommer det innom 
folk med bilder og spørsmål som vi etter beste evne prøver å gi svar på.  
 
Bok og registreringsarbeid 
Det blir stadig jobbet med bok 3 i serien om husmannsplasser. Det er Vestsida i 
Heddal det nå blir arbeidet med. Det er omfattende, men arbeidet er godt i gang.  
Takk til Ragnhild Kaste Kaasa, Inger Johanne Bakka, Bjørg Flåterud og Ingrid 
Rodahl som driver fram dette arbeidet. Det blir også lagt ned et stort arbeid i 
Nordbygda av Anlaug Hagen og Ingebjørg Øya, som vil komme til nytte når vi 
kommer så langt at det skal skrives om plassene der. Også takk til Ole Arvid 
Vassbotten som hjelper med bilder og andre praktiske ting.  
 
Utbedringer 
I løpet av året har vi fått Altibox, slik at nettverksforbindelsen har blitt adskillig raskere 
enn før. Det gamle regnskapsprogrammet er byttet ut med et nytt moderne program 
som Ann-Marri Kittilsen har kommet godt i gang med. Ole Arvid og Kjell har også fått 
montert nytt rekkverk på den utvendige trappa som til tider var farlig glatt.  
 
Til slutt 
Vil vi takke de mest aktive som er med på å støtte laget, både direkte og indirekte. En 
spesiell takk til de mest aktive som nesten daglig arbeider for å holde historielaget i 
gang. Videre må vi takke huskomiteen, Willy Lien og Kjell Lia, for arbeidet med å 
sørge for at huset blir holdt reint, snø blir måka, plenen klipt og at nødvendig 
vedlikeholdsarbeid blir gjort når det trengs. Det samme gjelder vår faste 
kjøkkengjeng, Willy Lien og Karin Mork, som serverer kaffe og kaker og gjør det 
hyggelig hver tirsdagskveld.  
 
Til slutt må vi rette en stor takk til andre medlemmer som bidrar med styrearbeid, 
dugnader og annet viktig arbeid for laget. Uten dette samholdet hadde det ikke vært 
mulig å drive laget på en så flott måte.   
 
Utfyllende stoff om turer, arrangementer og andre ting som har skjedd finnes på 
historielagets hjemmeside  www.notoddenhistorielag.no 


