KAMØYVÆR 1895 - 1945
Jeg har hatt den store fornøyelse å nyte denne 1,5 kilo innholdsrike boka om mitt fødested Kamøyvær i en
innholdsrik 50 års periode.
Både som journalist og ekstra historieinteressert, har jeg sjelden sett en mer variert og innholdsrik historie
om et lite fiskevær og dets historie.
Det har vært mange viktige bidragsytere, men det fantastiske resultatet skyldes først og fremst initiativtaker
og ansvarlig for innhold, Kåre Pettersen samt forfatterskap og regi av Bjørn Søderholm.
"Blodomløpet" for Kamøyvær med omgivelser; det kan man trygt si.
Rishamn, Duksfjord, Kuvika, Bullvika, Skipsfjord, alle med flere har fått sin plass med data om fiskeri,
gårdsbruk og folket bak.
Og så det omfattende billedstoffet, en viktig del av historiene.
For oss som har trått barneskolene på disse stedene, er det som å komme tilbake til menneskene og
stedene. Minne dukker opp.
Det som gjør denne boka unik, er blandingen av faktainformasjon og tall, og de gode historiene om og med
folket.
For å få et slikt verk interessant, er det viktig med en disposisjonsplan. Der har Bjørn vært trofast mot Kåre
sitt opplegg.
Man blir godt kjent med stedet og historien gjennom de faktiske tall om båter, fangst og virksomheten på
land. Og så blir man glad i folkene.
Intervjuformen som er brukt, er genial og glimrende.
Fortellingene til Hans Eriksen og Roald Kristiansen, henter fra boka «100 år under pisken» etter tillatelse fra
forfatteren Magnar Mikkelsen, er en gullgruve.
Jeg har selv som guttunge fått oppleve de to i sitt ess. Vi satt med store forventningsfulle blikk og gapte over
historiene deres. Det var datidens filmopplevelse med gysere og dramatikk. Det var ikke få ganger
fortellingene deres fikk hårene til å reise seg.
Hadde jeg vært journalist den gangen, hadde det vært bok av det.
Men nå kan du få lese noe av dette i Kamøyværs 50 årige historie fram til krigen.
Til og med den arrogante og maktsyke Jens Chr. Hauge er nevnt i boka.
Er du interessert i slektshistorie i disse 50 årene, finner du alt her.
Og den tragiske ulykka om snøskredet i Rishamn i 1941, som tok fire menneskeliv og et ufødt barn i mors liv,
har fått et avsluttende kapittel. Her får vi lese om fam Brynjulfsen som befant seg inne i huset som rak over
fjorden, og min onkel Robert som kom seg på taket av sjøhuset og berget livet.
Alt dette og mer til, om stedene, om menneskene, finner du her i det enestående verket, med regi og
forfatterskap av Bjørn Søderholm.
Er du tilknyttet stedet på noe vis, eller har bekjente som er det, er denne boka et «møst».
Den viser, og sier alt.
Vel blåst Bjørn og Kåre sammen med de ulike medhjelpere.
Hilsen
Kurt Sandvik.
Tidl. journalist i Finmarksposten, Finnmark Dagblad, Nordlys, Fremover, redaktør i konsernet Norcem og
journalist i NRK.
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Gode Bjørn!
Boka om Kamøyvær er blitt en sjelden kombinasjon av fiskerihistorie, kulturhistorie og lokal slektshistorie!
Lett å finne fram i, en fornøyelse å bla i. Stinn av fakta fra fiskeværet og rikt illustrert med historiske bilder.
Oppslagsbok og familiealbum for enhver med den minste tilknytning til Kamøyvær, men av interesse langt
utenfor Magerøya.
Gunnar Myklebust / Forfatter og journalist NRK

Kjære Bjørn!
Må si du har gjort et stort arbeid med den.
Din og Svein Aaseggs bok utfyller hverandre, og gir viktige detaljer fra et distrikts betydelige rolle i
Finnmarks historie. Fiskerihistoria har jo vært tilsidesatt i vårt land, så det er ennå plass til mange bøker om
denne viktige næringa.
Du får bare fortsette å formulere deg, nå når du har kommet så godt i gang.
Arvid Petterson / Forfatter og historiker

Kjære Bjørn!
Jeg synes arbeidet ditt med boka er
prisverdig. Etter mitt skjønn er Kamøyværs
historie skildret på en skikkelig og ryddig
måte. Fra stedets spede begynnelse i 1895,
til evakueringshøsten/vinteren 1944-1945.
For etterkommere og andre med interesse
for egen historie, vises det til en tid som for
alltid er borte.
Boka inneholder et rikt billedgalleri av
mange kjente kamøyværinger.
Jeg synes du formidler Kamøyværs historie
på en verdifull måte.
Laila Thorsen
Forfatter og eks Kamøyværing
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