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#162 Knut Palmstrøm og familie
1. Om Knut
Knut ble døpt 25.06.1916 i Nordstrand kirke. Han vokste opp i Nilsenbakken 6 på Nordstrand
(Ljan) i Oslo. Knut var bare 6½ år da hans far, Arnfinn, døde i 1922 av blodpropp etter en
blindtarms-operasjon. I 1927 flyttet familien til Odins gate 32A i Oslo. Knut var da 11 år. Her
bodde han til han giftet seg i 1941 med Else-Marie Waaler, datter av Fredrik Waaler og Hildur født
Saxlund. De flyttet de inn i Vestheimgaten 4 hvor de bodde til høsten 1945.

Over: Hytta på Ustaoset
Helt til venstre: Nilsenbakken 6 i 1906
Til venstre: Samme hus 100 år senere
med Knut og sønnesønn Sverre

Knut gikk i folkeskolen på Ljan skole til 5. klasse, deretter på Uranienborg skole. Han tok artium i
1934 på Frogner skole. Mange av hans klassekamerater ble senere kjente personer i Norge, se
bildet av hans artium-klasse i Vedlegg A. Utdannelsen til aktuar i 1942 var ved Universitetet i Oslo.
Knuts mor kjøpte etter at hun var blitt enke i begynnelsen av 1920-årene, en gammel hallingstue
på Ustaoset. De kalte den for Hytta. På den tiden var denne en av de først hyttene her. Knut
tilbragte mange ferier i oppveksten på Hytta. Da Knuts mor, Margrethe, døde i 1965, ble Hytta
overtatt av Knut og broren, Jonas.
I studietiden arbeidet Knut 8 måneder (1936 - 37) ved De norske livsforsikringsselskapers
statistiske kontor, Oslo, og deretter 1½ år ved Norske Folk, Livs- og pensjonsforsikringsselskap. I
den siste tiden av utdanningen og etter endt utdanning (03.02-1941 til 20.08-1945) arbeidet Knut
som sekretær i Arbeidsdirektoratet, Oslo.
I 1945 ble Knut ansatt som kontorsjef ved Fylkesarbeidskontoret i Buskerud. Familien flyttet da fra
Oslo til Austad (Kvernvegen 16) i Drammen. I 1961 bygget familien enebolig høyere opp i åssiden
(Solsvingen 11) ved Austad. I 1970 ble Knut fylkesarbeidssjef.
Knut og Else-Marie fikk 4 barn: Arild (født 26. sept. 1943), Ingrid (født 20. nov. 1945), Tone (født 6.
juni 1948) og Leif (født 9. nov. 1952).
Etter å ha leid sommerhytter ved sjøen i noen år, ønsket familien seg et eget sommersted. Dette
ble virkelighet i 1952 da de fikk leid tomt og bygget en hytte nær sjøen på Rødsteigen ved
Knattvollstrand ytterst på Hurumlandet. Her tilbragte familien stort sett alle somrene, inntil barna
kom i tenårene og fikk mer utferdstrang.
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En helg hver høst ble en tyttebærtur arrangert, der hele familien deltok ivrig og fikk fylt flere
bøtter med bær (se Bilde kavalkaden). I mange vinterferier i oppveksten gikk turen til Hytta på
Ustaoset. Der ble det mange fine naturopplevelser og flotte skiturer innover Hardangervidda.
På slutten av 1960-årene bygget Knut hytte i Borgemarka, dvs. i fjellområdet øst for
Tunhovdfjorden. Her trivdes han godt, og han tilbragte mange ferier og helger både somrer og
påsker.
I 1973 skilte Else Marie og Knut seg. Knut flyttet da til Oslo, men fortsatte i sin stilling ved
fylkesarbeidskontoret i Buskerud til han gikk av for aldersgrensen 31.12.1985. Knut var meget glad
i sitt arbeid som fylkesarbeidssjef, se Vedlegg.
Fra 1980 var Knut samboer med Vesla Frøyland. De bodde i Hoslegaten 6, Haslum i Bærum. Vesla
og Knut hadde mange fine opplevelser sammen, mange av dem som bilturer til utlandet.
Knut døde i 2008 pga. lungebetennelse. Han er gravlagt på Vestre gravlund.
2. Bilder av Knut og hans familie

Jonas og Knut + Knuts DKW

Knut og Jonas m/damer (+ Knuts bil)

Arild, Tone, Leif, Ingrid (foran) Else-Marie og Knut
(tatt med selvutløser), ca 1957

Knut og Jonas

Ingrid, Leif, Tone, Arild og Knut på
tyttebærtur

Knut og hans mor
Margrethe

Else-Marie, Leif, Tone, Ingrid og
Knut i Libanon
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Gnagsår på vei inn til
Hardangervidda på fisketur (1960)
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Knut og sønnesønn Sverre

Knut på Knutsbu

Karoline (Sverres venninde), Anne, Knut,
Håkon, Sverre og Arild i påsken på
Knutsbu 1986

En nabo, Ranveig (Jonas' kone), Knut, Minna, Henrik, Ingrid
på 75-årsdagen

Sverre og Knut

Knut med Karoline og Sverre
på Knutsbu

Knut fraktes inn med snøscooter til
Knutsbu for påskeferie

Fra Knuts 80 årsdag
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3. Knuts FN-oppdrag
Knut hadde gjennom sitt yrkesaktive liv 4 FN-oppdrag som "Employment Expert":
Nepal (Kathmandu) 1/1 - 30/6-1957. Knut var en av de første vesteuropeere som besøkte
dette landet etter at grensene ble åpnet. I det halve året han var der reiste han mye rundt i
landet og tok da mange interessante lysbilder. Disse ble ette Knut’s død gitt til Norge-Nepal
foreningen, se Vedlegg.
Irak, (Bagdad) der Knut ankom rett før revolusjonen i 1958 hvilket bevirket at oppdraget her
måtte kanselleres. Han fikk da straks et nytt oppdrag i Ghana (Accra) der han var til
30.09.1959.
Libanon (Beirut) 1/7-1962 til 30/6-1963. Dette oppdraget var knyttet til palestinernes Ved sitt
opphold i Midtøsten, nærmere bestemt Beirut i Libanon, var hele familien med, unntatt Arild,
som da hadde startet studier i Trondheim. Barna gikk på skole i Beirut i et helt år, og de tilegnet
seg etter hvert gode språkkunnskaper.
Kypros (Nicosia) 1.07.1965 til 30.06.1966. Her var Else-Marie med. Under oppdraget på Kypros
fikk Knut og Else-Marie flere besøk fra familien, blant annet av Arild og Ingrid. De hadde bil og
kunne bevege seg både på gresk- og på tyrkisk dominert deler av øya og hadde derved
muligheter for mange flotte turer rundt på øya.
I forbindelse med FN-oppdraget på Kypros fikk Knut avslag på søknaden om 18 måneders
permisjon fra sin stilling som fylkesarbeidssjef. Han valgte da å si opp sin stilling etter 25 år i
Staten. Dette skapte en god del avis-skriverier, slik det fremgår i Vedlegg A. Det endte med at han
fikk permisjon og kunne utføre FN-oppdraget på Kypros.
Knut mottok brev fra FN etter endt oppdrag. De viser at det ble satt stor pris på hans innsats og
dyktighet, som det fremgår i Vedlegget.
4. Knut og bridge
Knut Palmstrøm hadde et langt bridge-liv bak seg da han døde 92 år gammel. Allerede som 6-åring
ble han introdusert til dette fascinerende spillet. Han fortalte at hans tre eldre halvbrødre Henrik,
Alf og Finn (som var 13 – 16 år eldre) trengte en fjerdemann, og som de sa: "Når han allikevel skal
lære bridge, kan vi like gjerne lære ham det nå."
Han har skrevet to bøker om bridge, som ble utgitt i 1943 og i 1946, og han var redaktør av
Dagbladets bridgespalte gjennom 30 år (fra 02.01-1973 til 01.02-2004). I denne spalten
presenterte han i alt ca. 10 000 bridgespill til glede for bridgeinteresserte lesere. I 2003 fikk han
Ranik Halles Pris for sin bridgejournalistikk.

4

Knut Palmstrøm

www.Palmstrom.net

De siste 12 årene skrev Knut spillene på PC (i WP 5.1 format). Disse spillene, ca. 4000, har vi
digitale kopier av.
Knut trivdes veldig med denne bridge-redaktør jobben og han brukt en stor del av sin fritid til
dette. Han fortalte at han gjennom årene fikk mange henvendelser fra ivrige bridgespillere, og
noen var riktig fornøyelige, blant annet følgende to:
1. En dame ringte og spurte om ikke herr Palmstrøm kunne få flyttet plasseringen av bridgespalten i Dagbladet (vekk fra siden med kontaktannonser og sex-tilbud), ”fordi jeg leser ofte
bridge-spalten på trikken – og når jeg her har løst oppgaven, smiler jeg ofte glad – men, jeg
er redd mine medpassasjerer misforstår smilet og tror jeg har funnet en god kontakt . . . ”
2. En annen dame ringte og var så fornøyd med bridgen i Dagbladet, for som hun sa: ”Var det
ikke for bridge-spalten, var Dagbladet bare en vanlig løssalgsavis”.
VEDLEGG (som du kan laste ned fra 'Personer') viser

1. Bilde av KNUTs gymnasieklasse, 3. realgym. 1934
2. KNUTs FN oppdrag
3. KNUT slutter i sin jobb som fylkesarbeidssjef i Buskerud
4. Litt informasjon om KNUTs bridge-liv
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