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Årsmelding for Notodden Historielag 2016
Styresammensetningen 2016
Asbjørn Moen
Ole Arvid Vassbotten
Hildegunn Idland
Arne Karlsen
Ragnhild Kaste Kaasa
Ingebjørg Øya
Kjell Lia

Leder
Nestleder og sekretær
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Vara til styret
Vara til styret

Det har vært 7 styremøter samt årsmøte i perioden, samt noen kortere møter på
tirsdagssamlingene. Vara-medlemmene har møtt på styremøtene.
Medlemstallet i 2016 var 325 medlemmer, kontingenten var kr. 200.- for medlemmer
og kr. 225,- for familie
Vi har hatt stor aktivitet i Grønnbyen, 677 besøkende har vært innom historielagets
hus i 2016.
Bokutgivelser
Ny husmannsplassbok:
5. november 2016 lanserte Notodden Historielag "Husmannsplassar i Notodden
kommune bind 2 Tinnegrend og Lisleherad"
Boka har vært under arbeid siden den første boka kom ut i 2011. Det er et stort
arbeid som er lagt ned på frivillig basis fra flere involverte, men vi retter en spesiell
takk til de tre forfatterne Inger Johanne Bakka, Ragnhild Kaste Kaasa og Ingrid
Rodahl som har gjort et fremragende arbeid og sydd alt sammen til en ny
«bygdebok» for Notodden kommune. Ny bok er allerede under arbeid, denne gang er
det husmannsplassene på Vestsida i Heddal som kommer under «lupen»
Årsskrift 2016:
Som tradisjonen er, har historielaget også i år gitt ut årsskrift. Dette er utgivelse nr.
33, og er enda et nytt tilskudd til samlingen av lokalhistorie til glede og interesse for
våre medlemmer og lesere. I år var det naturlig nok mye stoff om verdensarven og
Hydros historie og NIA har kjøpt 100 eks. for salg på aktuelle verdensarvsteder.
Årsskriftet blir som før sendt ut til våre medlemmer, men blir også solgt til andre
interesserte direkte fra historielaget eller hos bokhandlere. 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.
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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. Noe av det siste er
bildene fra årskriftene «Gamle bilder forteller» Nå kan disse bildene studeres i større
utgaver på skjermen. Ellers er det reportasjer fra turer og arrangement i historielagets
regi.
Arrangementer/turer:
16. februar
Historielagets årsmøte i Grønbyen. Det var 18 frammøtte på møtet.
13.februar
Asle Bjerva overleverte en formidabel fotosamling etter byens fotografer.
9. mars
Willy og Kjell var med på et arrangement sammen med Kilden på LO konferanse i
Skien. Her bidro dem med en liten utstilling.
14.april
Notodden Historielag holdt samling der vi hadde innbudt historielagene i omegnen på
besøk. Dette var den andre sammenkomsten der intensjonen er å skape et nærmere
samarbeid mellom laga. Det var medlemmer fra Hjartdal historielag, Gransherad
historielag og Jondalen historielag som var innbudt og alle stilte
25.april
Historielaget v/ Arne Karlsen holdt foredrag og fortalte om historielagets arbeid på
Kafe Opptur (Frisklivssentralen)
26.april
Historielaget hadde besøk av ordfører Gry. Hun fikk en innføring i arbeidet
historielaget gjør, besøk i museet og samtidig en befaring av historielagshuset
utvendig, som det nå er bevilga midler til for oppussing. Ordføreren var enig i at det
sto dårlig til med vedlikehold og ønska å sette fortgang i arbeidet. Huset i Grønbyen
er kommunens utstillingsvindu i Grønbyen og i disse verdensarvtider blir det viktig at
det framstår som et eksempel på byens historie.
23. april til 1. mai
Kjell og Willy fra historielaget bidro med faner på Telemarksgalleriets faneutstilling
21. juni
Den faste gjengen i historielaget hadde sommeravslutning på hytta til Ragnhild på
Veletjønn. Vi hadde tur opp til gruva ved Simones-Vihus og ellers grilling og kos
20. august
Vi arrangerte fellestur sammen med Notodden turlag til husmannsplassene i
Håbergmarken. Øyvind og Synnøve Haaberg tok imot oss på Håberg i et strålende
vær og med Ingebjørg Øya som turleder og Øyvind Haaberg som kjentmann gikk et
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følge på 30 personer rundt til de forskjellige husmannsplassene som lå under gården.
Det er i alt 7 plasser og følget var innom alle.
26. oktober
Notodden Historielag, Gransherad Historielag og Jondalen Historielag var innbudt til
Hjartdal Historielag. Dette var tredje samling for historielagene i omegnen med formål
om et tettere samarbeid.
5. november
Vi hadde bokpresentasjon for den nye husmannsplassboka "Husmannsplassar i
Notodden kommune bind 2 Tinnegrend og Lisleherad" mellom 80 og 90 interesserte
møtte opp til en koselig ettermiddag på Kafe Olea.
24. november
Historielaget arrangerte sitt tradisjonelle julemøte på menighetshuset. Det var mange
som ville høre at Jon Ivar Finnekåsa kåserte om Tinnosbanen.
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 Kjell, Asbjørn og Willy 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. En stor takk til kjøkkengjengen
som gjør disse kveldene og historielaghuset til et trivelig samlingsted.
Registreringsarbeid
Om husmannsplassboka som favner Tinnegrend og Lisleherad er ferdig er vi ikke på
langt nær ferdig med dette arbeidet. Neste bok kommer til å handle om plassene på
Vestsida av Heddal så arbeidet fortsetter med innsamling av stoff og registrering av
plasser både her og i resten av Heddal. Ingebjørg Øya og Anlaug Hagen er godt i
gang med å registrere plassene Heddal øst.
Historielaget har også i samarbeid med Kilden registrert gravstøtter som bør fredes,
dette arbeidet pågår fremdeles.
Utbedringer
Huset i Grønbyen er nå ferdig oppussa utvendig og framstår nå som et flott
«utstillingsvindu» for verdensarven. Takk til Notodden kommune som endelig utført
dette arbeidet.
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, det er et enormt frivillig arbeid som
blir gjort og vil være et synlig bevis i framtida på hvor viktig arbeid historielaget står
for.
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Videre må vi takke huskomiteen for arbeidet med å holde gårdsplassen i orden og for
at de utfører vedlikeholdet som ellers trengs. Det samme gjelder vår faste
kjøkkengjeng 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

