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Det har vært 4 styremøter samt årsmøte i perioden, og noen korte styremøter på
tirsdagssamlingene.
I 2019 var det 304 medlemmer herav 56 familiemedlemskap, samt 4
æresmedlemmer. Kontingenten var kr. 200.- for medlemmer og kr. 225,- for familie.
Vi har også i år hatt stor aktivitet i Grønnbyen, 502 besøkende har vært innom
historielagets hus dette året. Vi har også hatt bra besøk i museet, både skoleklasser
og mindre grupper har vært innom, av de besøkende var 57 personer på besøk i
museet.
Årsskrift 2019
I år var det nr. 36 i rekken av årsskrift som er gitt ut. Vi prøver som tidligere å
videreføre det med et variert innhold som mange kan være interessert i å lese.
Med 36 utgivelser har det etter hvert blitt en stor samling av lokalhistorisk stoff.
Årsskriftet blir som før sendt ut til våre medlemmer, men blir også solgt til andre
interesserte direkte fra historielaget eller hos bokhandler.
Årsskriftredaksjonen har i år bestått av Knut Jordheim (red.), Maj-Lis Stordal, Trond
Aasland, Olav Nisi, Annette Hagen 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 styrer det hele. Ole Arvid
Vassbotten har også denne gangen hjulpet med skanning og redigering av bilder til
mange av artiklene.
Det kan nevnes at vi i år har måttet øke prisen på årsskriftet på grunn av at
bokhandelen forlanger en større avanse av salget. Uten den økte prisen ville vi sitte
igjen med en veldig liten fortjeneste av det vi selger. Vi fikk forhandlet oss til at
bokhandelen skal han en fortjeneste på 33%.
Hjemmesiden/ webmail/ FB-side
Historielagets hjemmeside blir som tidligere oppdatert med informasjon, bilder og
artikler. På historielagets mail kommer det også mange spørsmål om bilder slekt og
annet som vi prøver å besvare på beste måte. Vi har fått mange positive
tilbakemeldinger fra dem som har fått svar på spørsmål de har stilt oss.
Nytt av året er vår Facebook-side der vi publiserer aktuelle ting og bilder.
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Dette skjedde i 2019
26. februar 2019
Notodden Historielag avholdt årsmøte
24. april 2019
Besøk av 30 elever fra 5. klasse, Sætre skole, som fikk oppleve en dag for 100 år
siden i regi av historielaget og NIA
25. april 2019
Besøk av 25 elever fra 5. klasse, Tveiten skole, som fikk oppleve en dag for 100 år
siden i regi av historielaget og NIA
29. april 2019
Besøk av 16 elever fra 5. klasse, Høgås skole, og 14 elever fra Tinnesmoen skole
som fikk oppleve en dag for 100 år siden i regi av historielaget og NIA
30. april 2019
Besøk av 8 elever fra 5. klasse, Gransherad skole, og 11 elever fra Lisleherad skole
som fikk oppleve en dag for 100 år siden i regi av historielaget og NIA
2. mai 2019
Besøk av 22 elever fra 5. klasse, Heddal barneskole, som fikk oppleve en dag for
100 år siden i regi av historielaget og NIA
10. mai 2019
Besøk av 22 elever fra 5. klasse, Heddal barneskole skole som fikk oppleve en dag
for 100 år siden i regi av historielaget og NIA
22. juni 2019
Notodden historielag arrangerte tur til Oslo. Vi besøkte utstillinga VÌKINGR på
Kulturhistorisk museum, Folkemuseet og Vikingskiphuset. 23 medlemmer av laget
var med på turen. John Einar Oterholt var sjåfør på bussen som vi leide, og fikk oss
trygt fram og tilbake.
15. september 2019
Vi arrangerte "Historisk" fellestur med Notodden turlag. Turen gikk fra StoreRunningen og endte ved Yli skole. Vi gikk forbi flere husmannsplasser der det var
stopp med historie om hver plass.
Høsten 2019
Notodden Historielag stilte opp med rollespill og historie om verdensarven for de
videregående skolene, i samarbeid med NIA. Det var i alt 11 "forestillinger", der både
Sam Eyde og beboerne i Grønnbyen 6 var til stede i tidsriktige klær. Det var et
populært tiltak, med noe mer enn bare "omvisning". Kjell og Willy er faste
skuespillere fra historielaget. Ca. 570 elever deltok.
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8. oktober 2019
Fotoarkivarene Ingelinn Kårvand og Tomasz Wacko fra NIA hentet
«Bjervasamlingen» som har vært hos oss siden mars 2016. Den er nå lagret i
klimastyrt magasin, og bevart for framtiden.
8. oktober 2019
Vi arrangerte «En vandring i verdensarven» sammen med NIA. Det var en kort, men
innholdsrik tur som startet i Kirkeparken, gikk gjennom boligområdet på Villamoen til
Hydros Admini og videre til Grønnbyen. Trond Aasland fortalte underveis på
Villamoen og på Admini. Det hele varte ca. en time. Etterpå var rundt 40 personer
innom huset i Grønnbyen for en titt og for å drikke kaffe og spise vafler.
10. oktober 2019
Kjell Lia tok seg av et besøk av 13 elever og 2 lærere fra Arkitekthøgskolen i Oslo
som ønska å studere arkitekturen i Grønnbyen og på Villamoen. De fikk se
Industrigata 6 fra innsiden, studert tegninger og ellers hele området.
24. oktober 2019
Husmannsplassgruppa i Notodden Historielag var invitert av menighetsrådet i Heddal
til å hode foredrag om husmannsplasser. Ragnhild Kaste Kaasa fortalte om arbeidet
med husmannsplassbøkene og ga en forsmak på kommende bok som handler om
Vestsida i Heddal. Ingrid Svendsen Rodahl fortalte om husmannsvesenet. I overkant
av 40 personer kom for å høre foredraget.
9. november 2019
NIA arrangerte, i samarbeid med Notodden Historielag, "Arkivdagen 2019" på
Teledølen kulturpub. 23 personer hadde møtt fram.
Foredragene under arrangementet var følgende:
«Aksjonen for åttetimersdagen på Notodden», foredrag av Dan André Fiskum Velle,
fagleder - arkiv, Norsk industriarbeidermuseum
«Kvinnene bak linsa - Den glemte historien om Kaja Jacobsen og Ingeborg Hansen»,
foredrag av Ingelinn Kårvand, fagleder - foto, Norsk industriarbeidermuseum
«Blant rydningsrøyser og gamle protokoller», foredrag av Ragnhild Kaste Kaasa,
Notodden historielag
27. november 2019
Historielaget arrangerte sitt årlige julemøte. Ca. 40 møtte fram for å høre Trond
Aasland holdet foredraget "Til Telemark med A.B. Wilse" På møtet ble også
Notodden Historielags årsskrift 2019 presentert av Knut Jordheim, som er redaktør.
Som vanlig var det kaffe, kake og utlodning.
2. desember 2019
Kjell og Willy holdt foredrag om Grønnbyen på Teledølen for Grønnbyens vel.
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3. desember 2019
Årsskrift 2019 ble pakka og sendt til historielagets medlemmer
Som en ser av listen over har det skjedd mye, spesielt vil vi nevne besøkene av flere
barnehageklasser og skoleklasser i forbindelse med NIA sitt prosjekt om å innføre
verdensarven i skolen. Dette arbeidet videreføres i 2020. Ellers har det vært en del
besøk av andre som vil se museet. Takk til Kjell Lia, Asbjørn Moen, Inger Johanne
Bakka, Bjørg Flåterud, Ingebjørg Øya og Willy Lien som tar seg av dette.
Ellers er tirsdagsmøtene godt besøkt av medlemmene og det kommer stadig innom
folk med spørsmål som vi etter beste evne prøver å gi svar på. Avisarkivet vårt har i
år blitt flittig benyttet.
Samarbeid
Kjell Lia og Willy Lien har som vanlig tatt seg av samarbeidet med NIA og i
samarbeid med lederen i laget organisert besøkene i museet.
Samarbeidet med Notodden Turlag om den årlige fellesturen med historisk innhold er
også videreført, i år gikk den som nevnt lenger opp til husmannsplasser på Vestsida.
Finn Smedstad er vår kontaktmann i Turlaget, noe som alltid fungerer glimrende.
Bok og registreringsarbeid
Arbeidet med bok 3 i serien om husmannsplasser nærmer seg slutten. Det er
plassene på Søndre Vestsida i Heddal som er tema denne gangen. Arbeidet er
omfattende, og vi regner med at boka er klar i første del av 2020. Takk til Ragnhild
Kaste Kaasa, Inger Johanne Bakka, Bjørg Flåterud og Ingrid S. Rodahl og Ole Arvid
Vassbotten som driver fram dette arbeidet.
Til slutt
Vi vil takke de mest aktive som er med på å støtte laget, både direkte og indirekte. En
spesiell takk til dem som nesten daglig arbeider for å holde historielaget i gang.
Videre må vi takke Gullik Lappebakke og huskomiteen ved 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, Anlaug Hagen og Ingebjørg Øya, som serverer kaffe og kaker og gjør
det hyggelig hver tirsdagskveld.
Til slutt må vi rette en 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 og på historielagets FB-side.

