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Årsmelding for Notodden Historielag 2021 

Styresammensetningen 2021 

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 

Huskomité:  

Kjell Lia 

Willy Lien 

Revisorer:  

Gunvor Prestårhus 

Årsskriftkomité: 

Knut Jordheim (redaktør)  

Trond Aasland 

Annette Hagen 

Olav Nisi 

John Einar Oterholt   

2021 er det andre året nå med vanskeligheter på grunn av pandemien. Huset i 

Grønnbyen har også i år vært stengt til tider og det har vært en del avlysninger av 

arrangement. Senhøstes valgte vi å åpne for vanlige tirsdagsmøter og det har til tider 

vært mye besøk.  

Ved godt samarbeid har vi holdt det gående og fått gjort det meste av det 

nødvendige.   

Medlemstallet var i 2021: 239 medlemmer, 51 familiemedlemskap samt 4 

æresmedlemmer. Kontingenten var kr. 250.- for medlemmer og kr. 275,- for familie.  

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. 

 

 

Årsskrift 2021 

I år var det nr. 38 i rekken av årsskrift som ble gitt ut. I år var «Tradisjonspram» 
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hovedsak. Her har Knut Jordheim skrevet artikkelen Fra jakten på «pram fra 

Heddalsvann» der den glemte 7-bordingsprammen som er typisk for Heddalsvannet 

er trukket fram fra glemselen. Videre har Leiv Sem har skrevet en interessant artikkel 

om Landsvikleiren på Jernbanebrygga, Trond Aasland om bedriftslegen Sturla Schie, 

Audun Johannes Mørck om sin russiske bestefar, Guro Nordby om Rjukanbanen, 

Olav Nisi om kunstneren Christian Kittilsen og til slutt Annette Hagen om brevene 

etter Gunleik Bolkesjø. 

Hjemmesiden/ webmail/ FB-side 

Historielagets hjemmeside blir som tidligere oppdatert med informasjon, bilder og 

artikler. Ellers har vi fått beskjed om at hjemmesidens «plattform» er utdatert og må 

fornyes noe som blir en formidabel jobb. Planene er å ta dette i løpet av 2022.  På 

historielagets e-post og FB-side kommer det nå som før 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. En stor takk 

til Ole Arvid Vassbotten som holder orden på og legger ut nytt stoff både på 

hjemmesiden og FB-sida! 

Dette skjedde i 2021 

 

3. april 2021 

Kjell Lia og Willy Lien hadde byvandring med Kilden. Turen gikk i Telegata og deler 

av Heddalsvegen og Storgata. Rusleturen ble avsluttet med lunsj i hagen ved 

historielagets hus. 

I april og mai hadde historielaget i samarbeid med NIA besøk av alle 4. klasser i 

kommunen, i alt 8 skoler. Dette var et opplegg i forbindelse med den «kulturelle 

skolesekken». Elevene startet med gammeldags skole på Speiderheimen der Lucy 

Marie Odberg fra NIA var lærer. Deretter fortsatte de til Grønnbyen der de ble satt til 

å utføre huslige gjøremål. Husmor var Målfrid Ravnåsen fra NIA, mens Kjell Lia 

hadde rollen som «gamlefar» i huset. Det var i alt 154 elever, 21 lærere fordelt på15 

forestillinger. Et stort prosjekt for historielaget.  

5. juni 2021 

Kjell Lia og Willy Lien hadde ny byvandring med Kilden, denne gangen gikk turen til 

Torvet og deler av Storgata. Denne gangen ble også rusleturen avsluttet med lunsj i 

Grønnbyen.  

29. august 2021 

Vi arrangerte historisk rusletur sammen med Notodden Turlag. Turen denne gang 

gikk langs Gamle Vestsidaveg. 

September 2021 

Hele september har NIA i samarbeid med Notodden historielag hatt et opplegg for de 

videregående skolene i Telemark der ungdommene var på en vandring i 



Industrigt. 6A   
3674 Notodden                                                                                                                            
Org.nr. 966 962 334          

 

verdensarven. Opplegget er et pedagogisk formidlingsopplegg gjennom «Den 

kulturelle skolesekken» i Vestfold og Telemark fylke. Det var med ca. 800 elever og 

lærere på dette opplegget. Vandringen startet med historisk informasjon ved 

Telemarksgalleriet, videre gikk turen til jernbaneovergangen ved Kanalveien der de 

møtte rallaren (Helge Anderson NIA) så videre til Admeniet hvor de traff fru Eyde 

(Lucy Marie Oberg NIA) Turen ble avsluttet i Grønnbyen der husmoren (Målfrid 

Ravnåsen Vangen NIA, gamlefar (Kjell Lia NHL) og bøkkeren (Willy Lien NHL) hadde 

et historisk skuespill. 

9. oktober 2021 

Ny byvandring med Kilden, denne gangen fra Notodden kirke til Ramberghjørnet, 

som før avslutning med lunsj i Grønnbyen. Turleder Kjell Lia.  

6. desember 2021 

Årsskrift 2021 var ferdig og ble henta på Telemark Trykk. 

7. desember 2021 

Historielaget arrangerte presentasjon av Årsskrift 2021 på Speiderheimen, ca 20 

personer var til stede. Knut Jordheim, Trond Aasland og Olav Nisi holdt foredrag. 

8. desember 2021 

Årsskriftet ble lagt ut for salg, til medlemmene ble det sendt ut pr. post. 

Samarbeid 

Som tidligere har Kjell Lia og Willy Lien tatt seg av samarbeidet med NIA og har, i 

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

Kjell Lia og Willy Lien for denne jobben! 

Notodden Turlags årlige fellestur med historisk innhold ble arrangert i år, til tross for 

pandemien. Turen i 2021 gikk langs den gamle Vestsidavegen. Turledere var Roar 

Kråkenes, Ragnhild Kaste Kaasa og Ole Arvid Vassbotten 

Bok og registreringsarbeid 

Arbeidet med Husmannsplassbok nr.4 er godt i gang, bok nr. 3 som kom ut i 2020 

omhandla plassene på søndre Vestsida, nå er det plassene på Nordre Vestsida (fra 

Yli til Saulands grense) som det blir jobba med.  

Det er Ragnhild Kaste Kaasa, Inger Johanne Bakka, Bjørg Flåterud, Ingrid S. Rodahl 

og Ole Arvid Vassbotten som fremdeles jobber med dette.  

  

Økonomi 

Laget har pr. dags dato en veldig bra økonomi. Kassereren vår har hatt full kontroll 

både med penger og medlemslister! Regnskapsprogrammet er nå også online. Stor 

takk til Ann-Marri Kittilsen som har gjort en super jobb! 
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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 huskomitéen 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. 

 

 


