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Familietreffene på Amundsengen
#117 Stephen og #122 Robert (Bobby) skriver at "Eirene var veldig gjestfri. Hun etablerte en tradisjon
da Henrik fylte runde (og halvrunde) år ved å invitere til lunsj på Amundsengen. Da dette foregikk
den 22. juli, så var været vanligvis bra, og bringebær og rips var modne og kunne bidra. Hun
tilberedte ofte maten selv, da hun følte hun hadde mer kontroll på maten enn om det var et
kurvselskap. I senere år bestilte hun mat hos Hadelands Glassverk eller Leif Vidar."
#115 Kirsten Schow tilføyer: "I ”gamle dage” havde Eirene omkring den 22/7 en lang, lang
gæsteliste til familieselskap på Amundsengen. På selve dagen var der fuld aktivitet fra tidlig
morgen: flytte borde, flytte stole, tælle bestik (Eirene havde været i bankboks i Oslo for at hente
sølvtøj!). Når aktiviteten var højest, ankom Kari – og så forsvandt hun og jeg! Vi havde den
bedste opgave, nemlig å hente maten på Hadeland. Hvor har vi dog kost os med denne
opgaven, som fik sin tid! – Og så væltede det ind med biler og folk, solen skinnede altid, og alle
var ædru! Jeg har oplevet, at ca.30 norske til middag drak ca. 1½ flaske rødvin!"
Så vidt Bobby kan huske ble Henriks 60-årsdag (i 1960) feiret på Amundsengen. Neste gang var
sannsynligvis 70-årsdagen. Etter hvert ble det hvert femte år, og så til slutt hvert år, men akkurat når
husker ikke Bobby.
Henriks 90-årsfeiring ble lagt til et selskapslokale på Hadelands Glassverk, ettersom det var så mange
flere gjester enn det pleide å være, men det var nok mange som var innom på Amundsengen, både
før og efter selve selskapet. I det selskapet var det folk fra USA i tillegg til de skandinaviske. #96 Rolf
og #101 Peggy Ann Westgard (#94 Gudrun's barn), samt Peggy's ektemann Joe.
Stephen nevner en morsom begivenhet på Henriks 90-årsdag. Arnfinn, Stephens eldre halvbror,
hadde tatt med seg noen chilibønner fra Danmark, og noen hadde innfunnet seg i salaten. Da Henrik
bemerket at salaten var litt krydderet, prøvde Stephens sønn Jonathan en bønne – den var en vanlig
bønne, så han prøvde en annen. Det var en chilibønne! Dermed tok han vannmuggen og drakk rett
fra den.
Etter at Henrik døde i 1998 har det vært flere familiesamlinger på Amundsengen, dog ikke alltid den
22. juli. Bobby og Stephen har fortsatt tradisjonen etter at Eirene døde i 2006, men ikke hvert år og
med varierende antall til stede. Opplegget med kurvselskap har fungert veldig bra. Alle de som
deltar, setter meget stor pris på initiativet og gleder seg hver sommer til å treffe hverandre.
Etter hvert er det blitt såpass mange familieselskap at det er litt vanskelig å skille minnene fra
hverandre. Og det er blitt flere og flere deltakere; det er blitt trangt i den vesle stuen på
Amundsengen.
En del bilder fra de siste familie-treffene er vist på 'BILDER' vår nettside (www.palmstrom.net)

