
14 Nyheter Harstad Tidende fredag 25. november 2011

Et
o
arhundrert

første årbok for Kvæfjord
utgitt. Den bte ikke den
siste.

Alle Trondsen

ike sikkert som adventtida
har ififulllret seg de 25 siste
årene har Årbok for Kvdjord

Kvæflord:

For z5 år siden ble den
Charles Eriksen om Theodor
Herunesta4 rurggutten som dro til
Amerikai 1914, og somble innrul-
lert i d€n amerikanske h@en i
1917, og deretter sendt til ftonten i
Euopa da USA gikk inn på de alli-
ertes side rmder 1.

verdenskig.Marcus M. Bull ski-
ver om grwevirksomhetenpå Kve-
øya, Ame-Johan Johansen om ut-
narkstradisjoner som er borte, og
Gerd Salea om sætermfumer Ut-
flyftete kvæfj erdingq og universi-
tetdolk i Tromsø, Nils Magne
Knutsen og Kjell-Ame Røvik, skd-
r,rer henholdwis om <Poteten, en
makeløsfrnkb og om veiutbrygging
i Gullesforden.

22 aftiklet
Ellers kan vi lese om den første
middelskolen på tandsbygda i
nor4 som var på Borkenes. As-
børn Hessen skriler at fofattereD
Gisken Wildenvey var en av de før-
ste eler€ne r€d skolen, som ble
ramme for hennes roman (Andd-
ne og KieU (. Lokalbåten "Vest-
holn) har fått sitr plass i årboka, li-
keså sanitetsforening4 samvirke-
laget, om kIø og folk, tingene for-
teller og en slq.teepisode ved Mol-
vik skole. Iulekorttradisjonen får
også en omtale.

Årboka irmeholder 22 arfkJer
og mange bilder fordelt på 7l sider.

dukket opp i rø av Kvdiord His-
todelag. Onsdag k!€ld ble nunmer
25 <sl,,ppeb, i påsyn avrundt 40 av
lagets medlemmex, hvorav de fleste
var snar til å sike seg et eksemplar
eller to.

Stolt
Redaktørene Gerd Salen og Arne-
Johan lobans€n, som har skjøttet
redaktørrollen i alle disse fuene,
har all grunn til å vøe stolt ov€r ju-
bileumsutgar€n, som har ti sider
mer stoff eulr hva som har vært
var ig. Dette €r ment å \rde en iu-
bileurDsgave til leserne, uterr ekstra
pds.

Redaktørene har hatt som mål-
setting å d€kke flest mulig av b1g-
d€ne i Kr4ord med lokalhistorisk
stofr. Fra Hemmestad skriver

Masse lokalhistode altså å kose
seg rned ftemolner.

Histodsk kalender for 2012
med historiske bilder tar også sitt

utgangspunkt i Kvæford og ble
presentert på historielagsmøtet.

Gerd Salen og Ame-Johan Johansen har vært årbokredaktører i 25 år. Her med årets utgave,
Foto. Atle Trondsen


