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Hvem er på bildene?
Flesberg historielag
etterlyser nå hjelp fra
publikum for å få
opplysninger om navn
på elever på gamle
skolebilder til det
lokalhistoriske arkivet
på Lampeland.
ALEKSANDER ANDERSEN
redaksjonen@laagendalsposten.no

Asbjørn Brækhus i Flesberg
Historielag håper at lokalbefolkningen kan hjelpe til med
identifisering.

Eldste bilde fra 1927
– Jeg tror at det er mange ute i
bygda som vet noe om bildene
og som kan hjelpe oss å finne
ut ting, sier han, og har erfaring med at slike saker skaper
stort engasjement i bygda.
– Læreren på alle de tre bildene er Aslak Holtestaul, han
kom til Flesberg nyutdannet i
1923 da var han 21 år gammel,
og var lærer ut hele sin karriere her, forteller Brækhus.
Bildene er fra henholdsvis
Juvenes og Stuvstad skolekrets nord i Flesberg. Bildene
er trolig tatt i perioden 19271935, og er lånt ut til historielaget av sønnen Halvor Stuestaul.

Digital arkivering
– Det finnes mye lokalhistorie
her som veldig er interessant
for mange. Å ta vare på bilder
og ting som har skjedd er viktig, sier Brækhus.

JUVENES SKOLE: Bildet er tatt fra Juvenes skole med lærer Aslak Holtestaul helt til venstre.
Sammen med seks-sju andre
driver han Bygdearkivet i
Flesberg som holder til i det
gamle biblioteket i kommunehuset. Her samler de inn gammelt materiale, bearbeider det
og legger det digitalt ut på

internett til glede for bygda.
– Vi avfotograferer bilder på
film, skanner og lager et digitalt arkiv på internett hvor
folk kan gå inn å kikke, sier
Brækhus som videre forteller
at arbeidet til historielaget har

STUVSTAD SKOLE: Lærer Aslak Holtestaul.

JUVENES SKOLE: Lærer Aslak Holtestaul.

Storfornøyd med
trylleshowene
Tryllekunstner Kristine
Hjulstad er veldig fornøyd med sin opptreden
i Skottland.
EIGIL KITTANG RAMSTAD
kultur@laagendalsposten.no

– Heldigvis fant jeg bagasjen min i
tide til mitt show, sier Kristine
Hjulstad.
Tryllekunstneren fra Kongsberg
hadde fire show, som ble så populære
at arrangøren måtte stenge dørene og
vise vekk flere mennesker.

skapt ganske stor interesse i
kommunen.
– Vi håper at noen kan hjelpe
oss å identifisere bildene og
som kanskje også sitter på andre interessante ting så vi får
vite mest mulig om bildene.

– Det var publikumsrekord med over
6.500 mennesker på festivalen, stråler
Hjulstad.
– At arrangøren gjerne ville ha meg
tilbake en annen gang var ekstra morsomt, sier hun.

MAGISK GJENG: Noen av artistene som

opptrådte ved Castle of Magic i
Edinburgh. Bildet er tatt ved
slottsinngangen til Stirling Castle. Helt til
venstre står Patrick Page og Ali Bongo i
blå stjernejakke. Disse er to av Storbritannias fremste artister og magikere,
samt kjente TV- personligheter. PRIVAT FOTO
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De som har informasjon kan
henvende seg til Historielaget,
eller
direkte til en av oss i arkivgruppa, avslutter Brækhus håpefullt.

