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#156-Bettine Palmstrøm, født Riddley
Bettine Marie Louise Palmstrøm ble født 7. september 1918 i England. Der vokste hun opp sammen med
sine foreldre og sine tre søsken: Storebror Frank og lillesøstrene Suzanne og Gene. Bettine hadde en god
oppvekst i England. Hun gikk på katolsk kostskole, der hun trivdes veldig godt. På kostskolen var de veldig
opptatt av sport, og Bettine ble veldig sportsinteressert. Som ung drev hun blant annet med fekting.
Under krigen jobbet Bettine på det norske kontor i London. Der traff hun sitt livs store kjærlighet, Finn. Han
jobbet på kontoret som jurist og var også medlem av Lingekompaniet.
I 1947 kom Bettine til Norge. Samme år giftet hun og Finn seg. Det nygifte paret flyttet til Tana der Finn
hadde fått et sorenskriverembete. Det var en stor overgang for Bettine å reise fra London til Tana. Finnmark
var jo som kjent helt utbombet. Engelske kvinner var på denne tiden vant til å følge sine menn ut i bushen.
Mange reiste med sine menn til India eller til andre britiske kolonier. Bettine fulgte sin mann til Tana.
Tiden i Tana ble en fin tid for Bettine. Hun lærte seg norsk, og tok seg jobb som timelærer i engelsk. Etter
hvert ble hun så god i norsk at hun også ble timelærer i norsk. Bettine var en skoleflink dame som tok nye
utfordringer på strak arm. Når Finn reiste rundt i Finnmark i embedets medfør, var Bettine med som
protokollfører. Dette var noen eventyrlige turer: Reiser i båt på Tanaelva og turer på slede etter reinsdyr på
vidda. Noen av disse reisene beskrev Bettine i eksotiske artikler som hun sendte til Aftenposten. Bettine anså
seg som journalist og var et skrivende menneske hele livet. På sine eldre dager skrev hun blant annet en
morsom bok om tiden i Tana som heter ”Fra Themsen til Tana” og den samme "From Thames to Tana" på
engelsk.
I 1953 flyttet Bettine og Finn til Flisa. Der bodde de til Finn gikk av med pensjon i 1973. Bettine og Finn
trivdes godt på Flisa. De bodde i en stor tjenestebolig som lå idyllisk til ved Glomma. Som i Tana, var
Bettine en stor støtte for Finn i arbeidet hans på Flisa. Bettine hjalp til der det trengtes og var en utmerket
sjåfør og håndtlanger for Finn.
Bettine hadde en stor sorg i livet. Og det var at hun aldri fikk barn.
I 1973 flyttet Bettine og Finn til Oslo. Samme år begynte Bettine på universitetet. Det er ikke alle som har
mot til å starte på en utdannelse når man er 55 år gammel, men Bettine hadde det. Hun var glad i litteratur og
koste seg med å ta en mastergrad om Shakespeare. Litteraturstudiet ble en ny ansats i livet for Bettine. Som
ung hadde hun ikke hatt anledning til å ta seg en utdannelse. Nå fikk hun sjansen. Etter hvert kom Bettine
med i filosofiklubben på universitetet som var ledet av filosofiprofessor Asbjørn Årnes. Filosofiklubben ble
veldig viktig for henne. Bettine og Asbjørn ble gode venner, og i årenes løp dro de på mange
filosofiseminarer sammen. Asbjørn var en stor inspirasjon for Bettine. Det var han som drev henne til å
skrive boken om tiden i Tana. Senere ga Bettine også ut en bok med betraktninger om tiden på Flisa.
Litteraturstudiet og filosofiklubben var med å gi Bettines alderdom et ekstra innhold. Hun stortrivdes med
dette akademiske arbeidet.
I 1987 døde Finn. Selv om dette var et hardt slag for Bettine, klarte hun seg bra. Med filosofiklubben, gode
venner og familie hadde hun et godt nettverk rundt seg. I tillegg var Bettine en dame som var full av stå-påvilje og som var flink til å tilpasse seg nye tider og utfordringer. Et eksempel på dette er at hun i en alder av
70 år lærte seg å skrive på PC. Det var det langt fra alle 70-åringer som kunne, og snart begynte Bettine å
hjelpe sine venner med å renskrive ulike tekster.
På begynnelsen av 90-tallet flyttet Bettine til Røa. Dette var veldig vellykket. Hun stortrivdes i huset sitt som
lå rett ved Lysakerelven. Elver var viktige i livet til Bettine. Hele livet bodde hun alltid ved en elv. Først var
det Themsen i London, deretter Tanaelva i Tana, Glomma på Flisa og til slutt Lysakerelven på Røa. Bettine
elsket disse elvene. Hun elsket å sitte i huset sitt på Røa og se på Lysakerelven og de vakre trærne og høre på
fuglesangen.
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Bettine var et åndsmenneske. I tillegg til litteratur, var hun glad i musikk og kunst. Hun spilte piano og elsket
å lytte til verker av de store mestrene. Særlig var hun glad i Beethoven. Bettine var også glad i kunst. Hun
gledet seg over å sitte hjemme og studere bildene hun hadde på veggen. I tillegg til dette likte Bettine å lese
krim og se på sport på TV. Sportsinteressen som hadde blitt vekket på kostskolen beholdt hun hele livet.
Selv om Bettine var gammel, kom døden brått. Hun hadde fysisk god helse, da hun plutselig fikk tarmslyng
og døde. Allikevel var det kanskje det beste for Bettine å dø nå. De siste årene var hun blitt veldig senil. Etter
hvert gjorde demensen at hun nesten mistet alle sine referanser i livet. I perioder glemte hun hvem hun var
og hvor hun kom fra.
Den 10. oktober 2008 døde Bettine, 91 år gammel.
Fra Bettines engelske bok om Tana (2003):
The biggest choice I have had to make in my life was shortly after the war ended, when I was offered an
interesting job in the Norwegian office at FN headquarters in America. Finn had gone ahead to Finnmark,
and had written to say that he now had four walls and a roof to offer me, and did I still think I could face the
arctic climate with him? Well, you know the choice I made - a choice I have never regretted.
Now I am 84 years old and there will not, I imagine, be so many more important choices to make. Sensible
friends have persuaded me to make a will, so now my much loved books and pictures know where they will
find a new home, while these few lines, written some ten or fifteen years ago, seemed fated to get thrown out
with the rubbish. But I could wish them to have some chance of life after me. They came "out of the blue". I
had been reading a small, beautifully illustrated book about wild orchids before going to sleep, and woke
nest morning with the opening line in my head. And this line haunted me until it got company. The result:
my one and only poem, if I may call it that.
Anyway, here it is. And perhaps one day it will have a special meaning for one of you.
There are so many choices we have to make - and some take quite a bit of courage!
Choice
Orchids could grow from my hands wild orchids if I gave them time
and a little earth to grow in
and stillness.
Hands cupped to hold earth,
breath held to feel growth:
the opening seed,
roots thickening,
seeking the life-source in the dark pale shoots reaching for light,
green shoots opening, releasing colour,
and the miracle
of winged shapes dancing on spider-thin stems:
Cypripedium calceolus - Our Lady´s Slipper
Orchis morio - the green winged orchid.
.....
Violets could grow from my hands Wild violets
or bitter aloes.
The choice is in the seed.
The choice is mine.
Bettine Palmstrøm (née Ridley)
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Om BETTINE

Bettine sammen med sine kjære fuksia-blomster på verandaen til sin
leilighet ved Røa

Bettine likte å skrive. Hun forfattet
• Fra Themsen til Tana, 1946 - 1952
• From Thames to Tana, 1946 - 1952
• Åsnes minner, 1954 - 1974

Bettine i samedrakt ca. 1949

Bettine var også korrespondent for Aftenposten.
Hun har dessuten skrevet utallige kronikker (ca. 25) i
Morgenbladet og andre tidsskrifter om litteratur.
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Dikt skrevet til Bettine
av Åsmund Bjørnstad, professor ved Ås Landbrukshøyskole,
etter et besøk hos Bettine sammen med professor Asbjørn Aarnes.
Glir i tørr snø innetter ei tinnmatt myr,
himmelen raudspetta liksom ein nytrekt aure,
vinden imot - ein bris, men kald, den
riv i nase og kinn, ulveskinnskanten
rima som augnevippane, det gjer godt.
Av kjærleik forlét ho sitt unge London,
sin tennis og te, og flytte til Finnmark i førtifem,
leidd av han til eit nyplanka tinghus.
Kva var det som knytte henne slik til kulda,
til skymingar knipsa året igjennom, eit utal.
Ingen born kom, men blikket var varmt. Det grønka
som hagar. Ville Wordsworth vore meir fjetra
av blåstrupa, der, i ei smeltegrøn bjørk?
Ho dreg veret, djupt, og syng med høg røyst.
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Vedlegg
Diverse avisartikler om Bettine
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Aftenposten mandag 12. august 1996

Til Tana fra
Themsen 50
år senere
Tanaelven renner
som før, stor og
mektig. Ellers er
alt annet forandret
siden forrige gang
Bettine Palmstrøm
(77) var i
Finnmark.
OLE MAGNUS RAPP
(tekst og foto)

TILBAKE: Bettine Palmstrøm (77) var for 50 år siden sorenskriverfrue i Tana. Samene ga henne
navnet "Sundi-eamit" - "maktens kone", og tok henne med på både ulvejakt og gullgraving. "Fra
Themsen til Tana" er tittelen på hennes bok, en kjærlighets- erklæring til folket og naturen.

Tana
- Her var ingen vei, ingen
bro, ingen trær, ingen
skikkelige hus, ikke strøm,
ikke innlagt vann. Ingenting. Men uforglemmelig
og kjempetrivelig, minnes
hun i dag. Denne uken har
hun vært på gamle trakter.
Med seg har hun boken
"Fra Themsen til Tana", en
personlig kjærlighetserklæring til folket, naturen og
miljøet i nord.
For London-kvinnen ble
det fem uforglemmelige år
som
sorenskriver-frue,
lærer og freelance-journalist i Finnmark.
Hun var med samene på
ulvejakt, gravde gull i
Karasjokka, kjørte rein og
opplevde vinter- stormer. I
Aftenposten skrev hun
detaljert om sitt nye liv i
nord. For 50 år siden kom
Bettine Palmstrøm til
Finnmark, og samene ga
henne tilnavnet "Sundieamit", maktens kone. Den
unge London-kvinnen var
nygift med "makten" - den
da nyutnevnte sorenskriveren i Øst-Finnmark,
juristen og Oslo-mannen

Finn Palmstrøm. Hans
distrikt omfattet et område
på størrelse med halve
Danmark. Norsk, samisk
og finsk var rettsspråk, og
den engelskspråklige fru
Palmstrøm førte protokollene.
Mens sorenskriver Palmstrøm var opptatt av å få
rettsvesenet til å fungere i
det krigsherjede fylket,
strevde fruen med å få
sorenskriverboligen, eller
rettere brakken, til å bli et
hjem.
- Vi var egentlig heldige
som hadde tak over hodet.
Fortsatt bodde mange i
jordgammer. Men vi fikk
sjelden være alene i vår
brakke. Mange trengte
husrom, og det kunne ofte
bli trangt, sier hun.

Født i London
Historien om Bettine og
Finn Palmstrøm ville egne
seg som forbilde i en
romantisk roman. Bettine
Marie Ridley var født i
London, og utdannet ved
en fransk klosterskole.
Under krigen var hun

sekretær ved Den norske
regjerings presse- og informasjonskontor i London.
Han var jurist med aktiv
krigsinnsats bak seg, blant
annet i Kompani Linge, og
utkommandert til London
som forsvarer ved krigsretten.
Etter krigen ble han bedt
om å søke sorenskriverembedet i Øst-Finn- mark;
han fridde til Miss Ridley,
og hun svarte ja i visshet
om at nå gikk ferden
nordover.
- Engelske kvinner var i
generasjoner vant med å
følge sine til koloniene
rundt om i verden. Jeg
trodde Finnmark ikke var
så ulik slike kolonier, sier
hun. - Derfor gikk det
bokstavelig
talt
kaldt
nedover ryggen på meg da
jeg fra hurtigruten så en
iskald kyst uten vegetasjon.

Vannbæring
Kaldt skulle det også bli
mang en vinterdag i det
provisoriske
huset på
Elvenes, ved Tanaelvens

munning. Minusgradene
herjet langs gulvet innendørs, og London-kvinnen
lærte fort både kullfyring
og vannbæring.
Elvenes var et slags senter
i Øst-Finnmark. Her var
foruten sorenskriver, også
lege og prest.
Hun lærte også om lange
avstander. Sorenskriveren
hadde over 200 reisedøgn i
året, fra lengst sør på
Finnmarksvidda til lengst
nord mot Ishavet. Ferden
gikk med rein, hest,
elvebåt og lokalbåt. På
folkemunn het Palmstrøm
bare "Sundi", men respekten for makten kunne
variere: - Jeg minnes godt
en reise til Beivassgiedde.
Rett skulle settes i den
gamle fjellstuen, og jeg var
med som referent. Alle var
innkalt, men før avreise fra
Karasjok kom det melding
fra tiltalte.
Samenes faste brevskriver
Per Hætta hadde formulert
tiltaltes tanker: "Jeg har
valgt å følge en høyere
makt. I Bibelen heter det at
man i sitt ansikts sved skal
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tjene sitt brød. Jeg har fått
jobb
som kusk
for
lappefogden, og er når rett
settes
fire
dagsreiser
unna."
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Denne uken har Bettine
Palmstrøm vært tilbake
ved Tanabredden. Det
tidligere maktsentret Elvenes er nå redusert til en
hyttegrend.

Nye veier, broer og hus
gjør at hun nesten ikke
kjenner seg igjen. Men de
eldre i bygden minnes
sorenskriverfruen
med
glede.

Også de som gikk på
Tanas første realskole
minnes "Sundi-eamit". De
14 elevene som hadde fru
Palmstrøm som lærerinne,
ble kløppere i engelsk.

VAKKERT: Sammen med venninnen Anne Grete Egeland (t.v.) har Bettine Palmstrøm denne uken besøkt den vakre
Tanadalen og stedet der hun og hennes mann Finn Palmstrøm bodde under gjenreisningen av Finnmark.
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