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Da distriktslege Knut Schrøder kom nordover i 1936, var han landets yngste distriktslege, 31 år gammel:

Schrøders eventyrlige praksis i Kjøllefjord

trønderstake: Julaftens middag med
juletre med levende lys, julemat og klunkeflaske.
I taket henger trønderstaken, som seg hør og bør
for en lege fra Trøndelag.

nyutdannet lege: Som de fleste nyutdannede leger søkte han de stillingene som var mulig å få som nyutdannet lege – og da stillingen
i Kjøllefjord ble ledig og han takket ja, var det mange som syntes det var galskap å flytte så langt nord, forteller sønnen Knut Einar Schrøder.

Fotoarkivet er nå halvveis i
det store prosjektet «Innsamling av Finnmarks
visuelle historie i perioden
1950-2000». Vi har fått
inn hele 9.097 bilder på
6 måneder, noe vi er veldig
fornøyd med!
Evy Andersen

Pikefossen - Nieidagorži
iOS og Android app
– Spør på ditt folkebibliotek
Opplev den utrolige historien om den tøffe
og snarrådige jenta, Miija, som mot alle odds
overlevde en dramatisk ferd utfor en foss.
Historien handler om at det er lov å feile og
at tilgivelse er gull. En interaktiv eventyrstund med illustrasjoner på nordsamisk og
norsk. Passer for barn mellom 4 og 7 år.
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Hver måned vil bibliotekene i Finnmark levere en side med litteraturog kulturstoﬀ til glede for Finnmarkens lesere.

Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen
av Dag Solstad
Bjørn Hansen, 77 år, en olding nærmest, bor
alene i en ettroms leilighet på Grønland.
Nyheter interesserer ham ikke lenger. I frykt
for å gå glipp av dødens alvor griper han til
sine himmelske forestillinger og samtaler
med dem som har gått foran ham. En dag
banker svigerdatteren på Bj. Hansens dør.
Med seg har hun Bj. Hansens barnebarn
Wiggo, som skal begynne å studere ved
Universitetet i Oslo, og som hun har bestemt
at skal bo på hybel hos sin farfar.

Bestefar er en rev
er en barnebok om døden.
Det er snart jul og Benjamin og bestefar skal
sette ut grøt til nissen. De ser stjerneskudd
og bestefar forteller at noen tror at man blir
til en stjerne når man dør, eller en blomst
eller et dyr. Etter julaften blir bestefar syk, og
det blir Benjamin og pappa som må sette ut
grøt til nissen.

Finnmarken

kjøllefjord: Vi har også hentet fotoarkivet etter Kjøllefjord historielag til digitalisering og publisering i Digitalt Museum. En av samlingene vi fikk inn er etter
en svært spennende fotograf, tidligere
distriktslege i Kjøllefjord, Knut Schrøder. Schrøder var en habil fotograf som
tok bilder med Leica-kamera og brukte
også storformatskamera.
Distriktslege Knut Schrøder, født 21.
april 1905 i Trondheim, kom til Kjøllefjord i 1936. Han var da landets yngste
distriktslege, 31 år gammel. Observante
lesere vil kanskje kjenne igjen navnet,
dette er altså far til tidligere administrerende direktør Knut Einar Schrøder på
UNN i Tromsø!
I tillegg til bildematerialet har Knut
Schrøder skrevet et fantastisk brev i
Hamsunsk stil. Brevet er skrevet med
skarp penn og svært billedlige beskrivelser utfyller bildematerialet. Vi har valgt
å ta med noen sitater fra brevet.
Allerede i de første linjene aner man at
distriktslegen har landet i en ny verden:

«Innvortes er rummene
ganske hyggelige og luftige,
fremfor alt luftige. En deilig sno
vifter sagte gardinene i uvær,
kryper nedover nakken, snart
på høire, snart på venstre side,
og kryper kjælent opover
buksene fra gulvet. Den ar
gitt mig ideen til et ennu
ubenyttet (kanskje det eneste)
medicinske tema: Soveposens
berettigelse og anvendelse i
såkaldte beboelseshus.»

Julaften 1936: Levende lys er tent på det
lille bordtreet, pakkene ligger klare og bordet er
dekket. Søskenparet Knut og Ingers første jul i
Kjøllefjord.

Julefeiring i Kjøllefjord: Venner er samlet rundt bordet. I midten sitter Knut Schrøder med bikkja på fanget.
Sitat fra Knut Schrøders brev til en venn:

«Ja, ja og alt i alt: Man får en egen hengivenhet for det som er fattig
og ribbet, for det enkle og storslåtte.
– Parret med en slags tilfredshet og en slags stolthet over å kunde
mestre situasjonen.
I det hele er det kanskje grundtonen i tilværelsen heroppe, at det
vilde være de færreste givet å kunde avpasse sig i den grad efter
forholdene, prakkes og møies, bo spartansk, leve i ensomhet,
utnytte de gode dager, og ta de sure og stormfulle som Vårherres
uavvendelige tilskikkelse.
Men dette å gjøre noget ut av litet eller intet bærer alltid sin lønn i
sig selv. Det vilde være sørgelig ellers. Nu, det vilde være sørgeligere
om ikke fremtiden innebar stadige muligheter for nye og større
opgaver.»

luftetur: Inger har gått tur med hunden i

snøværet.

bikkja på fanget: Dr. Knut Schrøder med skrivemaskinen Remington og bikkja på

fanget, fotografert i 1937.

«…like fra det øieblikk hurtigruten forlater Honningsvåg og slenger
ut i havdønningene fra selve Nordishavet mellem Nordkap og
Nordkyn. Hvor Porsangerfjorden og derefter Laksefjorden åpner
sig på landsiden, ikke som normale fjorder, men som glupske
havtunger inn i det gode norske fastland. Rettelig burde den hete
«Laksehavet» som Inger stønnet, da hun blev grønn i solskinnsdønningene utenfor «Finnkjerka» og på sin jomfrutur første gang
skuet «distriktet». Som så meget annet heroppe står ikke navnet i
overensstemmelse med de virkelige forhold.»

lesende: Inger blant åpnede julepakker, lesende – kanskje på et julebrev?

Måneskinn i mørketiden, Kjøllefjord: Fotografert med lang lukkertid.
Knut Schrøder har sagt om dette bildet at bikkja satt akkurat lenge nok stille til at han ble
med i den lange eksponeringen, forteller Knut Einar Schrøder.

