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25 a rs historie
Kvæfjord:

z5 år er ingen lang tid i
historisk perspektiv. Likevel fant historielaget i
Kvæfiord grunn tilå markere denne milepælen.
Atle Trondsen

undt 51 personer benket seg
rundt bordene i det moderne restaurant- og matfagbygget på Rå videregående for å feire Kvæfjord Historielags 2S-årsjubileum. Da hadde elevbedriften på
restaurant- og matfaglinja allerede
forberedt en lekker tre-retters
middag, noe som satte en ekstra
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spiss på arrangementet.

Stiftet 1986

Et tilbakeblikk på det som har
hendt hører selvsagt med når et
historielag feirer år. Her fikk historielagets første leder, Arne-Iohan
fohansen, oppgaven å gjøre rede
for historielagets korte, men innholdsrike historie.

Den formelle datoen for stiftelsen var 30. oktober 1986, da

- Som det het i en av årbøkene
gir bevisstgjøring om egen fortid
bygdene identitet og styrker heim-

torie. I tillegg besøk på Indre Elgsnes, Bjarkøy, Ibesta4 Trondenes,

plasstilknytningen

denes.

så

i

lokalbefolkningen. Ut fra dette kan en kanskje
tenke at vi drev god distriktspoli-

tikk, bemerket |ohansen.

møtte det 20 personer. Det ble

Historielaget har vært på mange

valgt styre bestående av Arne-Johan Johansen som leder, øwige

turer, både innenfor og utenfor

medlemmer Gerd Salen, Thora
Aronsen, Arne Elde og Gunn Mar-

krokene"

slett.

kommunens grenser. De fleste <av-

i kommunen er besøkt,

gjerne med en tilhørende sightseeing og orientering om stedets his-

Gratangen, Borg i Lofoten og Lun-

Årbok for Kvæfjord
Men uten forkleinelse for andre aktiviteter historielaget har vært opptatt med, så er det kanskje Årbok
for Kvæfjord som har satt de tydeligste sporene etter seg i disse 25
årene. Det skal først og frernst redaktørene Gerd Salen og Arne-fo-

han Johansen ha æren for. Basert
på idealisme og fritid - og selvsagt
interesse- har disse to sørget for at
arboka kommer ut hvert år ved juletider. Rundt 600 artikler og masse bilder er blitt publisert i disse
årene,

til

glede for innfødte og

inn-

og utflyttete kvæfjerdinger, men
kanskje også for mange andre. Disse tekstene kan kans$e sies å være

en del av kommunens hukommelse.

