HVEM ER FORBILDET TIL ’PROF. PALMSTRÖM’
i
CHRISTIAN MORGENSTERN’S KJENTE HUMORISTISK-SATIRISKE DIKT?

Christian Morgenstern er en kjent tysk forfatter, særlig for sine humoristisk-satiriske
diktsamlinger 'Galgenlieder' (1905), 'Palmström' (1910), 'Palma Kunkel' (1916) og 'Der Gingganz'
(1919), hvor han harselerer over livets dårskap med særlig adresse til det tyske småborgerskapet.
Mange av diktene er oversatt flere språk, blant annet til norsk av André Bjerke.
I 1893 fikk Morgenstern diagnosen tuberkulose. På grunn av helsen, og i tillegg hans beundring av
Henrik Ibsen, reiste den 27 år gamle Morgenstern til Oslo i mai 1898. Her tok han inn på fru
Hansteen’s Sanatorium, Vingolfveien 12 på Nordstrand (senere Nordstrand Sanatorium), på SØsiden av Oslo. 1. juli 1898 møtte han Henrik ’Ibsen – som da var 70 år - for første gang. Senere
oversatte han flere av Ibsens verk til tysk. Morgenstern bodde i Oslo i 1 år.
Arnfinn Palmstrøm flyttet til Ås da han ble overlærer i matematikk ved Norges
Landbrukshøgskole her (1898 – 1902). Arnfinns første hustru, Henriette Qvigstad, hadde også fått
diagnosen tuberkulose. Det er ikke usannsynlig at hun frekventerte Fru Hansten’s Sanatorium for å
få behandling. Det var noenlunde enkelt å komme til sanatoriet fra Ås med toget til Bråten eller
Kastellet stasjon.
Det er ikke usannsynlig at Morgenstern har møtt Professor Arnfinn Palmstrøm i løpet av det året han
bodde hos fru Hansten. Arnfinn hadde studert i Tyskland og kunne derfor lett kommunisere med
Morgenstern. Således kan det være at Prof. Arnfinn Palmstrøm ble ”modellen” for Morgenstern’s tre
humoristisk-satiriske diktsamlinger: Palmström, Galgenlieder og Palma Kunkel. I Tyskland er disse
diktene om Palmström og von Kopf til dels meget godt kjent.
Da Arnfinn ble ansatt i livsforsikrings-selskapet Brage i 1902, flyttet han til Oslo. Senere bosatte
han seg på Nordstrand, nærmere bestemt Nilsenbakken, vel 1 km fra sanatoriet der Henriette kan ha
fått behandling. Henriette døde i 1907.

Kartutsnitt på neste side viser Fru Hansten's Sanatorium på Nordstrand hvor Christian og Arnfinn
kan ha truffet hverandre.

