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Årsmelding for Notodden Historielag 2020 

Styresammensetningen 2020 

Ole Arvid Vassbotten          Leder 

Ragnhild Kaste Kaasa        Sekretær 

Ann-Marri Kittilsen              Kasserer 

John Einar Oterholt            Styremedlem 

Kjell Lia                               Styremedlem 

Ingebjørg Øya                   Vara til styret 

Willy Lien                            Vara til styret 

Huskomitè:  

Kjell Lia 

Willy Lien 

Revisorer:  

Torbjørn Landsverk (valgt på årsmøtet, men gikk dessverre bort i 2020) 

Gunvor Prestårhus 

Årsskriftkomité: 

Knut Jordheim (redaktør)  

Trond Aasland 

Maj-Lis Stordal 

Ove Eriksen 

Annette Hagen 

Olav Nisi 

John Einar Oterholt   

2020 har vært et vanskelig år på grunn av koronasituasjonen. Huset i Grønnbyen har 

vært stengt siden pandemien starta i mars 2020, og vi har ikke sett muligheten til å 

åpne huset for vanlige sammenkomster. Det har heller ikke vært så mange møter, 

men styret og andre i alget har likevel jobba og holdt «liv» i laget på best mulig måte.  

Medlemstallet var i 2020 249 medlemmer, herav 54 familiemedlemskap. 

Kontingenten var kr. 200.- for medlemmer og kr. 225,- for familie, men er besluttet av 

styret økt fra nyttår 2021 til kr. 250,- for enkeltmedlemmer og kr. 275.- for 

familiemedlemskap.  

Naturlig nok har det vært mindre aktivitet i historielagets hus dette året, men en god 

del har skjedd likevel. Mindre grupper har besøkt museet og en god del aktivitet (selv 

om mye har blitt avlyst) har blitt gjennomført i samarbeid med andre. 
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Årsskrift 2020 

I år var det nr. 37 i rekken av årsskrift som er gitt ut. I 2020 var det 75 år siden 

frigjøringen og hovedtemaet var «Fra invasjon til frigjøring». En stor takk til Knut 

Jordheim som har vært redaktør! Han har fått flere forfattere til å skrive interessante 

artikler om et emne som ikke må glemmes. Damene i motstandsbevegelsen, som 

ofte blir «glemt» i denne forbindelsen har også fått sin høyst fortjente plass i dette 

årsskriftet. Historielaget har dermed lagt til enda en «historiebok» i den etter hvert 

store samlingen av årsskrift og vil dermed være en viktig kilde for historieinteresserte.   

Det må også nevnes at vi nå på andre året har funnet en mer miljøvennlig måte å 

levere ut årsskriftene, som også viser seg å være billigere, noe vår kasserer har 

forhandla fram. Vi sender nå alt pr. post i motsetning til å kjøre rundt og sende noe.  

 Vi har også i år har måttet øke prisen på årsskriftet i løssalg på grunn av at 

bokhandelen forlanger en større avanse av salget. Medlemmer får som tidligere 

årsskriftet, men i løssalg har vi måttet sette prisen til kr. 250.-   

 

Hjemmesiden/ webmail/ FB-side 

Historielagets hjemmeside blir som tidligere oppdatert med informasjon, bilder og 

artikler. På historielagets e-post 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. 

Det har også kommet forespørsler på vår Facebook-side som vi prøver å besvare så 

langt det er mulig.  

 

Dette skjedde i 2020 

12. januar 2020 

Historielaget hadde besøk av LOs ungdomsutvalg Vestfold og Telemark. Kjell Lia og 

Willy Lien tok seg av omvisning i Grønnbyen der 21 unge politikere deltok. 

25. februar 2020 

Historielaget avholdt årsmøte 

12. mars 2020 

Nedstenging av aktiviteten i Historielagets hus pga. Koronavirus-epidemien 

26. mai 2020 

Vandring fra Våladalen til båthavna med Kilden. Kjell Lia var veiviser 
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9. juni 2020 

Vandring fra Hydro til Kommunebrygga med Kilden. Kjell Lia var veiviser 

26. juni 2020 

Vi fikk kobla til varmt vann på toalettet i historielagets hus 

14. juli 2020 

Rita Engedalen og Morten Omlid kom til museet der det ble spilt inn en musikkvideo 

til bruk i NRK i forbindelse med et program om verdensarven. Se bilder fra 

innspillingen  

Vår/ sommersesongen 2020 

Vi har hatt flere besøk i museet samt at historielaget har som vanlig på vårparten hatt 

mange henvendelser fra skoleelever som vil ha hjelp til skoleoppgaver 

12. august 2020 

Vi satte opp nye postkasser etter nye krav fra postverket 

21. august 2020 

Vi fikk endelig "Husmannsplassar i Notodden kommune bind 3 Søndre Vestsida" 

levert fra trykkeriet 

28. august 2020 

Vi hadde besøk av en delegasjon fra Riksantikvaren i forbindelse med verdensarven 

31. august 2020 

Bokpresentasjon av "Husmannsplassar i Notodden kommune bind 3 Søndre 

Vestsida" på Kafe Olea 

8. september 2020 

Notodden Historielag arrangerte rusletur i samarbeid med Kilden fra kirkeparken til 

jernverkstomta. Turledere var Kjell Lia og Trond Ytterbø...  

21. september 2020 

De involverte fra historielaget hadde øvelse på hele byvandringsskuespillet. 

Høsten 2020 

Det var lagt opp til 8 byvandringer sammen med NIA og videregående skoler i 

Telemark, i regi av DKS (Den kulturelle skolesekken). 3 av disse ble avlyst på grunn 

av smittefare. 

1. oktober 2020 

Historielaget v/ Kjell Lia deltok i gatenavnkomiteen om gatenavn på jernverkstomta. 
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1. desember 2020 

Styret var samla for å pakke Årsskrift 2020. Vi hadde også en liten juleavslutning 

med pizza. Årskriftene ble sendt ut til medlemmene og til bokhandlerne for salg. 

Som en ser av listen over har det skjedd en god del i dette Koronaåret, noe vi må 

takke de mest aktive for.  

Samarbeid 

Kjell Lia og Willy Lien har som vanlig tatt seg av samarbeidet med NIA og har, i 

samarbeid med lederen i laget organisert besøkene i museet. En spesiell takk til Kjell 

og Willy for denne jobben! 

Notodden Turlags årlige fellestur med historisk innhold ble i år avlyst, men dette vil bli 

tatt opp igjen så snart situasjonen tillater det. 

Bok og registreringsarbeid 

Arbeidet med bok 3 (Søndre Vestsida) i serien om husmannsplasser er nå ferdig og 

ble lansert 31. august 2020. Det har vært stor interesse for boka, så salget har gått 

veldig bra. Bok 4 er allerede påbegynt og denne gangen er det plassene på Nordre 

Vestsida (fra Yli til Saulands grense) som det blir jobba med.  

Takk til Ragnhild Kaste Kaasa, Inger Johanne Bakka, Bjørg Flåterud og Ingrid S. 

Rodahl og Ole Arvid Vassbotten som driver fram dette arbeidet.   

Vi må også takke Notodden Kommune for et bidrag på kr. 100000,- til dette arbeidet.   

 

Økonomi 

Laget har pr. dags dato en veldig bra økonomi. Kassereren vår har fått alt på stell 

med nytt regnskapsprogram og ikke minst ryddige medlemslister! En stor takk til Ann-

Marri Kittilsen som her har gjort en super jobb. 

 

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.  

Vi vil også 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. 
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