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VEDLEGG 
 
1. Bilde av KNUTs gymnasieklasse, 3. realgym. 1934 

 
 
 
2. KNUTs FN oppdrag 
A. Knut sier opp sin stilling – Avisskriverier 
 
Knut Palmstrøm hadde 4 FN oppdrag.  I forbindelse med den siste jobben som var på Kypros, ble 
han nektet permisjon fra sin jobb som fylkesarbeidssjef i Buskerud.  Som det fremgår av 
avisoppslagene under, ble dette flittig kommentert i pressen, ettersom Knut var ansatt i Staten og 
hadde vært der i 25 år, samtidig som Stortinget hadde vedtatt at Norge skulle bidra med 
utviklingshjelp til FN. 
 
Noen av avisoppslagene er vist på de følgende sidene  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.palmstrom.net/


Knut Palmstrøm  www.Palmstrom.net 

side 2 

NATIONEN  Fredag 1 oktober 1965 

Fylkesarbeidssjef nektet permisjon til oppdrag for FN 
Langt mellom liv og lære i Kommunaldepartementet 

 
At det kan være langt mellom liv og lære, ikke minst innen 
statsadministrasjonen, har fylkes-arbeidssjefen i Buskerud, Knut P a 
l m s t r ø m, fått føle i disse dager.  Han fikk nemlig forespørsel fra 
FN via Norsk Utviklingshjelp om å påta seg et ekspertoppdrag på 
Kypros i til-knytning til de store arbeidsledighetsproblemer der nede.  
Oppdraget gjaldt for18 måneder, men da Palmstrøm søkte 
Arbeidsdirektoratet og Kommunaldepartementet om permisjon fra 
sin stilling som fylkesarbeidssjef, fikk han blankt avslag med den 
begrunnelse at han hadde hatt permisjon tidligere i forbindelse med 
lignende ekspertoppdrag. 
 
 At Palmstrøm hadde vært ansatt i staten i ikke mindre enn 25 år, ble 
det tydeligvis ikke tatt hensyn til.  Heller ikke har man i 
Kommunaldepartementet tydeligvis brydd seg synderlig om alle de 
forsikringer som er kommet når U-hjelp har vært diskutert i storting og 
regjering, om at vi er villige til å yte eksperthjelp 
 
Langt  mellom  liv  og  lære  
 Det er ikke mye å ta hatten av for en slik forskjell mellom liv og lære. 
Derimot er det all grunn til å beundre Palmstrøm som har valgt å si ja takk 
til oppdragsgiveren og sendt Arbeidsdirektoratet oppsigelse fra sin 
stilling som fylkesarbeidssjef. 

 
Flere  tilfelle 
 Hadde nå dette bare vært et enkeltstående tilfelle med særlig 
tungtveiende begrunnelser fra myndig-hetenes side når det gjelder 
permisjons-avslaget, fikk det så endelig være.  Men ved henvendelse til 
Norsk Utviklingshjelp har Nationen fått bekreftet at det fins flere 
lignende eksempler på at et departement nekter å innvilge permisjoner til 
slike oppdrag som er kommet fra De Forente Nasjoner via Norsk 
Utviklingshjelp.  Og det ser ut til at enkelte departementer stiller seg langt 
mer uvillige enn andre.  Kommunaldepartementet har særlig utmerket 
seg ved å vise steilhet når det har vært søkt om permisjon til slike 
oppdrag. 
 
Stygg  affære 
 At en fylkesarbeidssjef som har vært ansatt i staten i 25 år har måttet 
gå til oppsigelse av sin stilling for å kunne etterkomme en forespørsel fra 
FN, er en så stygg affære at den på ingen måte fortjener å gli upåtalt hen. 
 
 
 
 

 
 
 

VG  Fredag  1. oktober  1965 

Måtte si opp stilling for dra på FN-jobb 
STATEN NEKTET PERM 
— Staten nektet meg permisjon da jeg søkte om å få utføre et oppdrag for FN på Kypros, så jeg sa opp min stilling og reiser nedover 1. 
november, sier fylkesarbeidssjefen i Buskerud, Knut Palmstrøm, til VG i dag etter at han er blitt nektet å yte eksperthjelp til U-land etter 
retningslinjer vårt storting har trukket opp. 

 
— Det var FN's underorganisasjon ILO i Genève - den internasjonale 
arbeidsorganisasjon - som hen-vendte seg til meg og bad meg delta i et 
team på ni som skal opprette et produktivitetsinstitutt på Kypros.  
Tanken er å lansere moderne driftsmetoder for den stedlige industri.  På 
min ansøkning om å få permisjon fikk jeg avslag med den begrunnelse 
at jeg har tidligere hatt flere lignende FN- oppdrag.  Dermed ble jeg 
nødt til å slutte i jobben, etter å ha vært ansatt i staten i 25 år. 

 
I 25 ÅR 

— Men jeg er utdannet aktuar og regner med at det ikke skal være så 
vanskelig å få en stilling igjen når jeg kommer tilbake om 18 måneder 

— Hvor har De tidligere vært for FN? 
— I 1957 var jeg et halvt år i Nepal, i 1958-59, 15 måneder i Midt- 
Østen og i 1962-63 et år i Beirut. Når man har vært ute før er det 
lettere få nye FN-oppdrag.  FN føler seg sikrere når man vet det er 
folk med erfaring man sender avgårde. 
—Tar De familien med? 

— Familien var med til Beirut, men denne gang kommer den til å 
være hjemme.  Den eldste av barna skal ta artium til våren og det er 
vanskelig med skolegang over folkeskoletrinnet i mange av disse 
landene. 

— Nervøs foran oppsigelsen? 
— Nei, jeg ser det slik at jeg hadde valget mellom to stillinger og 
valgte den jeg tror er best, sier Knut Palmstrøm. 

I Nationen i dag heter det om denne saken «at en 
fylkesarbeidssjef som har vært ansatt i staten i 25 år har måttet gå til 
oppsigelse for å etterkomme en forespørsel fra FN, er en så stygg 
affære at den på ingen måte fortjener å gå upåtalt hen.» 

Avisen hevder også at Kommunal- og arbeidsdepartementet 
særlig har utmerket seg ved steilhet når det har vært søkt om 
permisjon til slike oppdrag, og ved henvendelse til Norsk Utviklings-
hjelp har avisen fått bekreftet at det finnes flere lignende eksempler på 
at et departement nekter å innvilge permisjoner til slike oppdrag som 
er kom-met fra De forenede nasjoner via Norsk Utviklings-hjelp.
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Dagbladet  1. oktober 1965 

Fylkesarbeidssjef sier opp stillingen 

Nektet permisjon til FN-oppdrag 
Kommunaldepartementets holdning fryktelig forstemmende 
— Sier konsulent  Hagen i Norsk Utviklingshjelp 

Skal statsorganers interne forhold gå foran våre internasjonale forpliktelser? 
 
 Fylkesarbeidssjefen  i  Buskerud,    Knut 
P a l m s t r ø m, har sagt opp sin stilling etter 
at Arbeidsdirektoratet og Kommunal-
departementet har nektet ham permisjon.  
Palmstrøm søkte permisjon for å kunne påta 
seg et ekspertoppdrag på Kypros som han 
fikk fra ILO via Norsk Utviklingshjelp. 
— Oppdraget er på 18 måneder og er knyttet 
til de store arbeidsledig-hetsproblemer som 
eksisterer på Kypros, forteller fylkesarbeids-
sjefen i en samtale med Dagbladet. 
I begynnelsen av september mottok jeg et 
kort brev fra Arbeidsdirektoratet hvor det 
med tre linjer fra departementet bare blir 
henvist til at jeg har hatt permisjon tidligere 
og derfor ikke kan innvilges noen ny.  Jeg 
stod straks overfor et valg — jeg valgte å si 
opp min stilling som fylkesarbeidssjef etter 
25 år i statens tjeneste. 
— Hvor har De vært tidligere? 
— I 1957 var jeg etter oppdrag fra ILO et halvt 
år i Nepal, seinere ett år og tre måneder i Ghana 
Dette opp-holdet ble lenger enn det skulle på 
grunn av revolusjon i Bagdad hvor jeg først var 
stasjonert.  Seinere arbeidet jeg ett år for 
UNNRA.  Tilsammen har jeg vært ute 2 3/4 år i 
ekspert-oppdrag. 
— Hvem har vikariert for Dem? 
— Det har min førstesekretær — og jeg har 
inntrykk av at det har gått utmerket.  Jeg har 
fått stor interesse for dette arbeidet, jeg har 
vært for-nøyd med oppholdene og det nye 
ekspert-oppdraget fra ILO syns jeg er en 
tillitserklæring.

— Syns De departementets beslutning er 
urimelig? 
— Det har nok sine grunner, men jeg vet at 
Norsk Utviklingshjelp har tatt saken opp igjen 
og henstilt til departementet å omgjøre 
beslutningen. 
 
- DETTE  ER  HELT  KORREKT, 
opplyser konsulent Norvald H a g e n ·i Norsk 
Utviklingshjelp.  Vi har i et brev til 
departementet av 17. september bedt det 
omgjøre sin beslutning.  Vi har ennå ikke fått 
noe svar på henvendelsen.  Saken har tidligere 
vært behandlet på høyeste plan. 
— Vanskelig å få permisjon for FN-eksperter?  
— Det er tildels meget vanskelig.  Det er ikke 
så få private bedrifter som nekter å gi 
permisjon til sine folk som får slike oppdrag.  
Men vi har også støtt på store vanskeligheter 
innen statsadministrasjonen. Et annet 
eksempel kan jeg ta fram for å illustrere 
situasjonen. Områdeplan-leggingssjefen på 
Hamar hadde ett års oppdrag i India.  Han ble 
spurt av myndighetene om han kunne arbeide 
ett år til.  Han søkte om ny permisjon, men fikk 
bare bevilget et halvt år. 
— Kommunaldepartementet synes å være en 
uhyre vanskelig etat på dette området? 
— Andre departementer har nok vært lettere å 
ha med å gjøre.  Styret i Norsk attførings-
institutt nektet å innvilge permisjon til en 
ansatt på undervisningssektoren, men denne 
beslut-ningen ble iallfall omgjort i Kirke- og 
Under-visningsdepartementet. 

- FN  OPPDRAG  I  DAG 
henger meget høyt, og de som får slike 
oppdrag er som regel folk i nøkkelstillinger, 
understreker konsulent Hagen, - men vi har da 
også tatt på oss forpliktelser til å skaffe folk til 
slike oppdrag. Et enstemmig Storting har 
understreket dette.  Kan vi ikke være 
imøtekommende på dette punkt, på grunn av 
permisjonsvanskelig-heter, ja, så kan vi like 
godt pakke sammen.  Det er fryktelig forstem-
mende at departementet har sagt nei til 
permisjon for Palmstrøm.  Forholdene på 
Kypros er uhyre vanskelige — myndighetene 
der nede vil ha en dyktig mann, og Palmstrøm 
har fått en personlig henvendelse fra ILO på 
grunn av sin solide erfaring og dyktighet.  Det 
er uhyre sjeldent.  Man kan ikke sende noviser 
til slike steder.  At han nå må si opp sin stilling 
etter 25 års tjeneste i Staten synes jeg er veldig 
hardt.  Vi må i det hele tatt reise spørsmålet om 
stats-etatenes interne grunner skal kunne gå 
foran våre internasjonale forpliktelser, sier 
konsulent Norvald Hagen. 
 
 Vi kan bare slutte oss til dette.  Hvordan 
skal man i det hele tatt kunne drive 
utviklingshjelp når statens egne organer viser 
en så pass steil holdning som i dette tilfelle?  
Som vi forstår er heller ikke dette tilfelle 
enestående — det snarere understreker en 
tendens til vrang-villighet overfor den politikk 
og målsetting vi har satt oss på dette området. 
 
 

 
 
 

Aftenposten  2. oktober 1965 

Permisjonsnektelse opp til nyvurdering 
Fylkesarbeidssjef fikk FN-oppdrag, men Kommunaldepartementet nektet permisjon 
 

Det er nu på det rene at Kommunal- og 
arbeidsdepartementet påny vil vurdere permi-
sjonsansøkningen fra fylkesarbeids-sjefen 
Buskerud, Knut Palmstrøm, efterat Norsk 
Utviklingshjelp har, tatt saken opp med 
departementet, får Aftenposten opplyst. 

Palmstrøm søkte permisjon fordi FN — via 
Norsk Utviklingshjelp - hadde rettet en fore-
spørsel til ham om å påta seg et ekspertoppdrag 
på Kypros, men departementet kunne ikke 
imøtekomme ansøkningen fordi Palmstrøm 
tidligere hadde hatt langvarige permisjoner for 
lignende oppdrag.  Palmstrøm, som har vært 
ansatt i Staten i 25 år, sa da opp sin stilling for å 
kunne ta imot FN-oppdraget. 

 I Kommunaldepartementet opplyser 
byråsjef Ole Fredriksen at Palmstrøm i 1957 
hadde permisjon i seks måneder, i 1958-59 i 15 
måneder.  Dette blir såvidt meget at vi mente vi 
ikke kunne strekke oss lenger.  Hadde han, 
imidlertid frasagt seg oppdraget, mener vi at 

departementet kunne finne frem til andre 
kandidater, slik at FN og Norsk utviklingshjelp 
ikke ble skadelidende, sier Fredriksen. 
— Det blir hevdet at Kommunal-departementet 
opptrer mer steilt enn andre departementer i 
slike saker. Er det riktig? 
— Vi har en rekke permisjoner, og vi må 
vurdere dette mot det behov vi har for folk, og 
at arbeidet må gå med en viss kontinuitet.  Det 
kan nok sies at vi tvilte på om det var riktig da 
vi nektet Palmstrøm permisjon, men vi kom 
frem til at det var riktig å nekte, sier byråsjef 
Fredriksen. 

 
Meget vanskelig· 

På spørsmål fra Dagbladet opplyser 
konsulent Norvald Hagen i Norsk Utviklings-
hjelp at det tildels er meget vanskelig å få 
permisjon for FN-eksperter.  Det er ikke så få 
private bedrifter som nekter å gi permisjoner til 
folk som får slike oppdrag.  Men vi har også støtt 

på store vanskeligheter innen stats-
administrasjonen.  FN-oppdrag idag henger 
meget høyt; og de som får slike oppdrag, er som 
regel folk i nøkkelstillinger, sier Hagen, — men 
vi har da også påtatt oss å skaffe folk til slike 
oppdrag.  Et enstemmig stor-ting har under-
streket dette.  Kan vi ikke være imøtekommende 
på dette punkt på grunn av permisjonsvan-
skeligheter, kan vi like godt pakke sammen.  Det 
er fryktelig forstemmende at departementet har 
sagt nei til permisjon for Palmstrøm.  
Forholdene på Kypros er uhyre vanskelige — 
myndighetene der nede vil ha en dyktig mann, 
og Palmstrøm har fått en personlig henvendelse 
fra ILO, på grunn·av sin solide erfaring og 
dyktighet.  At han nu må si opp sin stilling efter 
25 års tjeneste i Staten synes jeg er veldig hårdt.  
Vi må i det hele tatt kunne reise spørsmålet om 
statsetatens interne grunner skal kunne gå foran 
våre internasjonale forpliktelser, sier konsulent 
Hagen. 

http://www.palmstrom.net/


Knut Palmstrøm  www.Palmstrom.net 

side 4 

 
 

Arbeiderbladet    2. oktober 1965 

Fylkesarbeidssjef fikk permnekt: 
Uholdbart  med stadig "konst."  stedfortreder 
 

33 måneders permisjon — fra 1957 og til i dag — er kanskje ikke så 
lang tid. 

Men da fylkesarbeidssjef Knut Palmstrøm i Buskerud søkte om nye 
18 måneders permisjon for å vie seg til et FN-oppdrag, denne gang på 
Kypros, var det bare nei å få fra Arbeidsdirektoratet og kommunal-
departementet.  Nå sier Palmstrøm opp stillingen sin — etter 25 års 
tjeneste. 

Mens Palmstrøm arbeidet som FN-ekspert i Nepal, i Ghana, og 
seinere for UNNRA — alt i alt 33 måneder — vikarierte 
førstesekretæren for ham ved Fylkesarbeids-kontoret i Buskerud. 
Palmstrøm mener selv at det har gått utmerket. 

—Men nå ble det likevel nei fra direktorat og departement. Hvorfor? 
Kommunalministeren — statsråd Jens Haug1and, gir svaret: 
— Når alle forberedende instanser i denne spesielle saka har innstilt

seg på avslag, så er grunn-laget å finne i det syn at en så vesentlig og 
viktig stilling som fylkesarbeidssjef ikke ustanselig kan bygge på 
konstitusjonsbasis, det må være en rimelig kontinuitet i arbeidet, noe 
annet skaper bare usikkerhet. 

Nå har vi for øvrig fått saka tilbake til ny vurdering, men de samme 
forberedende instanser har funnet å måtte stå fast ved sin første 
innstilling.  I denne vurderingen er naturligvis inkorporert at fylkes-
arbeidssjefen har hatt en samlet permisjon på 33 måneder siden 1957. 

 
En ganske annen ting er at vi bør få fastere regler for tjenestemenns 

permisjon og tjenesteledighet — i dag har vi overhodet ingen generelle 
regler eller normal-regler.  Men det får det — eventuelt - bli en annen 
kommunal-ministers sak å ta stilling til, sier statsråd Haugland. 

 
 

Det kan her nevnes at Knut Palmstrøm fikk permisjon, og at han fikk ros av FN (ILO) for det arbeidet 
han hadde utført. Se under 
 
 
 
B. Takkebrev fra de 4 FN-oppdragene Knut hadde 
 

  
Oppdrag i Nepal Oppdrag i Ghana (brev 2) 

 

http://www.palmstrom.net/


Knut Palmstrøm  www.Palmstrom.net 

side 5 

 

 

 

Oppdrag i Libanon 

 
Oppdrag i Ghana (brev 1) Oppdrag på Kypros 
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C. Gave til Norge-Nepal foreningen 
 

 
 
 
3. KNUT slutter i sin jobb som fylkesarbeidssjef i Buskerud 
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<< Har gledet meg til hver arbeidsdag i over 40 år >> 
DRAMMEN:  —  Arbeidet som fylkesarbeidssjef har vært interessant og jeg har  
gledet  meg til hver arbeidsdag i over 40 år.  Derfor har jeg drøyd i det lengste 
med å gå av for aldersgrensen.  Når jeg nå slutter, er det hyggelig å 

kunne vise til så lave arbeidsledighetstall, sier fylkesarbeidssjef Knut 
Palmstrøm.  Fredag hadde han sin siste arbeidsdag ved Arbeidsformidlingens 
kontor i Drammen 

 
 
 

Den 21. august i 1945 begynte Bærum-gutten Knut 
Palmstrøm som kontorsjef ved arbeidskontoret i 
Drammen. Hver kommune hadde da sin egen 
ordning med hensyn til arbeidsformidling. 

- I Kongsberg og Hønefoss var det også 
arbeidskontorer.  I de andre kommunene i Buskerud 
var det imidlertid trygdesjefene som hadde i oppgave 
å skaffe folk arbeid.  Det har vært en 

rivende utvikling innen arbeidsmarkeds-etaten siden 
da.  De 15 som jobber på vårt kontor i dag, har helt 
andre oppgaver enn vi tre - som var ansatt da jeg 
begynte i jobben, sier Palmstrøm. 

 
Hentet nordlendinger 
- Før hadde vi vår fulle hyre med å skaffe folk til 
sesongarbeid innen jordbruk og skogbruk. Rekrutter 
fra militæret måtte tas inn i de mest hektiske 
periodene under inn- høstingen på gårdene. 

På vinterstid måtte vi hente folk nordfra for å hogge 
tømmer. Arbeidskontoret hadde faktisk 30 tømmer-
koier til å huse nordlendingene i og var fylkets største 
hytteeier, sier Palmstrøm. 

I dag er det bare i jordbærsesongen at arbeids-
kontoret har slike oppgaver. 

-Siden jordbærsesongen varierer fra år til år er det 
ofte vanskelig å skaffe bøndene nok arbeidskraft under 
denne tiden. Da må vi hente arbeidskraft fra andre deler 
av landet.  Men ellers er det heller problemer med å 
skaffe folk arbeid vi opplever i dag. Automasjonen i 
alle næringssektorer, og dermed mindre beman-
ningsbehov, har sørget for at ledigheten har nådd høye 
tall.  Det har lenge vært vanskelig å skaffe folk arbeid, 
men i Buskerud har vi hele tiden ligget brukbart an i 
forhold til andre deler av landet, sier Palmstrøm. 
 
Bridgeredaktør 
Som fylkesarbeidssjef har Palmstrøm hatt et stort 
arbeidspress.  Han har allikevel hatt tid til andre 
oppgaver. 

- I 10 år nå har jeg vært bridge-redaktør i Dagbladet. 
Dette arbeidet kommer jeg til å trappe opp som 
pensjonist.  I perioder har det vært hardt å ha dette 
arbeidet i tillegg til jobben, men nettopp med tanke på 
pensjonisttilværelsen har jeg holdt det gående.  Nå vil 
dette arbeidet være kjærkomment, mener 
bridge-skribenten. 
 
Jobbet i utlandet 
Palmstrøm har også gjennomført arbeidsmarkeds-
undersøkelser i andre deler av verden. 
- I fire år jobbet jeg for ILO (Den internasjonale 
arbeidsorganisasjonen) i FN. I den perioden gjen-
nomførte jeg arbeidsmarkeds- undersøkelser i Nepal 
(Katmandu), Beirut, Bagdad, Ghana og Kypros, 
forteller Palmstrøm. 
 
Gledelige tall 
Palmstrøm slutter mens arbeids-ledighetstallene er 
lave. Allikevel mener han at det reelle tallet er enda 
lavere.   

 - Flere hundre av de 1253 personene som nå er 
registret som arbeidsledige, er i realiteten førtidspen- 
sjonerte og søker ikke egentlig jobb.  De får 
dagpenger av oss og kompensasjon fra de bedriftene 
de jobbet i. De fyller hverken kravene til uføre-
pensjon eller til alderspensjon og må derfor regi-
streres som arbeidsledige.  Spørsmålet er om de ikke 
heller burde vært pensjonert for godt, mener han. 

Selv om den tekniske utviklingen går raskere enn 
noensinne, mener fylkesarbeidssjefen at arbeidsløs-
heten nå har stagnert. 

-Folk kommer til å måtte arbeide med andre ting 
enn før, men jeg tror sysselsettingen nå vil holde seg 
stabil.  I det siste året har vi opplevd at flere og flere 
ungdommer får tilbud om arbeid. Stadig færre 
personer blir gående arbeidsledige uten noen tilbud. 
Regjeringens ungdomsgaranti ser ut til å være 
oppfylt.  Det er nå bare noen få ungdommer som ikke 
har fått tilbud om arbeid eller skolegang. Det er fint å 
kunne overlate jobben til en annen mens statistikken 
viser slike hyggelige tall, avslutter Palmstrøm. 

 Ungdomsgarantien oppfylt 
DRAMMEN: Ved utgangen av november måned er 
bare 1253 personer uten arbeid i Buskerud. Dette er 
177 færre enn i forrige måned og tilsvarer 1,4 prosent 
av arbeidsstokken.  106 av de ledige er ungdom under 
20 år. Siden 85 av disse ikke har akseptert tilbud. Men 
de har fått fra fylkesarbeidskontoret er Regjeringens 
ungdoms-garanti i praksis oppfylt  
 Siden oktober måned er 129 personer færre 
arbeidsledige i Drammens-distriktet.  I oktober var 
778 personer uten arbeid mens tallet nå er 649. 
 I midtre del av fylket har antall arbeidsledige 
sunket fra 203 til182.  I Ringeriks-området fra 166 til 

142. I Kongsberg/Numedal fra 231 til 220. Bare i 
Hallingdal har ledigheten økt.  60 personer er uten 
arbeid nå, mens det i oktober var 52  
 Sammenlignet med november måned i fjor har 
ledigheten sunket med 42 prosent. Man må faktisk 
tilbake til oktober 1981 for å finne tilsvarende lave 
ledighetstall. 
 Arbeidsledigbeten blant ungdom gikk ned med 10 
personer fra forrige måned. I forhold til november 
måned i fjor representerer tallet en nedgang på 60 
prosent.  Av de registrerte 106 arbeidsledige 
ungdommene har 85 mottatt tilbud om arbeid, 

tiltaks-arbeid eller skolegang, men ikke akseptert 
tilbudet. Årsaken til at de resterende ungdommene 
ikke bar mottatt tilbud, er at de har meldt seg ledige 
rett før tellingstidspunktet for statistikken. I praksis er 
Regjeringens ungdomsgaranti, om at ungdom under 
20 år skal få tilbud om arbeid, skolegang eller 
tiltaksarbeid, altså oppfylt. 
 Det er verdt å merke seg at hele 1173 personer 
deltar i forskjellige arbeidsmarkedstiltak. I fjor var 
tallet 1134. Spørsmålet er der med om ikke 
ledigbetstallene er kunstig lave. 

 2000 færre ledige 
 

OSLO: Arbeidsledigbeten ved utgangen av november 
sank med 2 000 personer: fra måneden før til 38 700 

helt arbeidsløse. Det utgjør 2,3 prosent av landets 
samlede arbeidsstyrke. 

 I forhold til samme tidsrom i fjor har ledigheten 
gått ned med 19 600 personer, mens svingningene i 
tallene i løpet av november måned var de samme i år 
som i fjor. 
 Ifølge Arbeidsdirektoratets materiale er arbeids-
markedet i gunstig utvikling med særlig stor etter-
spørsel etter faglært arbeidskraft. 
 Av de registrerte arbeidsledige ved utgangen av 
november var 21 700 menn og 17 000 kvinner. 

Ledigbeten blant kvinner gikk ned med 2 200 i løpet 
av måneden, mens flere menn var registrert ledige. 
Om lag 39 100 personer er sysselsatt i arbeidsmar-
keds-tiltak. Det er 200 flere enn for en måned siden og 
1 800 færre enn på samme tid i fjor. 

 
 

 
 
I går hadde fylkesarbeidssjef Knut Palmstrøm sin siste dag på Arbeidsformidlingens kontor i Drammen. - 
Jeg har gledet meg til hver eneste arbeidsdag i over 40 år, sier han til DT-BB 
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Fremtiden   30 november 1986 

 
Skrivebordet til fylkesarbeidssjef Knut Palmstrøm var blankt og ryddet da 
Fremtiden kom på avskjedsvisitt i går.  I dag er han pensjonist.  Han kan 
se tilbake på en fremragende innsats for arbeidsmarkedsetaten. 

 
Knut  Palmstrøm  takker  for 
seg  etter  40 år 

 
Fredag takket fylkesarbeidssjef Knut Palmstrøm for seg 
etter hele 40·år i sjefsstolen i fylkets arbeidsmarkedsetat.  
Før han kom til Drammen, hadde han fire år bak seg i 
Arbeids-direktoratet.  Palmstrøm, som fyller 70 år om ca. 
fire måneder, slutter stillingen etter eget ønske.  Hans 
etterfølger fra 1. desember blir som før nevnt i Fremtiden, 
Ola Heen Strømmen. 
 
Av Knut Jagland 
 
 — Det var vanskelige tider i 
Arbeidsdirektoratet da jeg startet 
i august 1941.  Omtrent samtidig 
med min tiltredelse kom 
tyskernes forordning om arbeids-
plikt.  Dette førte bl.a. til at vi 
måtte «skrive» ut et «anselig» 
antall lærere til Nord-Norge.  Det 
var en tung oppgave, sier 
Palmstrøm. 
 Palmstrøm kan videre fortelle 
at det arbeidet tre personer ved 
Arbeidsformidlingen da han 
tiltrådte i 1945.  Siden har staben 
vokst til ca. 100 personer, og i fjor 
ble det f.eks. utbetalt vel 130 
millioner kroner bare i dag-
penger til arbeidsløse.  Antall 
arbeidsløse nådde toppen i 1984.  
Men også toppen var meget 
beskjeden sammenliknet med 
resten av landet.  På sin 
avskjedsdag kan han vise til ny 
nedgang i ledigheten for novem-
ber.  (1,4 prosent totalt i Buske-
rud) Det er gode tall å vise til for 

fylkets arbeidsformidlere. 
 Palmstrøm, som tidligere var en 
meget aktiv bridge-spiller, regner 
ikke med å bli «arbeidsløs» selv 
om han nå går av med pensjon.  
Han håper Dagbladet beholder 
ham som daglig skribent av 
avisens bridgespalte.  Selv om 
dette tar mye tid, er det både 
interessant og givende og det 
krever. at jeg må lese en masse 
om bridge på det nasjonale- og 
internasjonale plan for å lage 
spennende spill og kommentarer 
for leserne, sier Palmstrøm, nå 
takker alle han har kommet i 
kontakt med i Buskerud for godt 
samarbeid.  Fremtiden sender 
takken tilbake. 

 

http://www.palmstrom.net/
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4. Litt informasjon om KNUTs bridge-liv 

• Anmeldelser av Knuts første bridgebok: Moderne Bridge 
• Utdrag fra DAGBLADET 
• Artikkel om KNUT i tidsskriftet NORSK BRIDGE nr. 1, mars 2003 
• Nekrolog i tidsskriftet BRIDGE I NORGE 

 

  
Anmeldelser av Knuts første bridgebok: Moderne Bridge 
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1. februar 2004.  
En epoke er over 
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Side 36 

 
 
Dagbladets Knut 
Palmstrøm: 
10 000 analyser på 
30 år 
 
 

Knut Palmstrøm (87) er et kjent navn for alle 
bridgespillere i Norge.  Det blir bare slik når en har 
servert 10 000 godbiter i en periode på 30 år i 
Dagbladets bridgespalte. 
 
Allerede som seksåring måtte Knut til pers ved bridgebordet.  
Hytteturene til Ustaoset inneholdt bridge, og da familien manglet 
en fjerdemann var loddet kastet; 
 - Han skal jo lære i alle fall . . . 
 Men det skulle ta ennå 50 år før han begynte å markere seg 
som bridgeskribent.  Han hadde aktuarutdanning, en forholdsvis 
eksklusiv utdanning den dag i dag (aktuarfag er analyse av 
økonomisk og finansiell risiko via metoder fra matematikk og 
informatikk). 
 Hans far var for øvrig den første aktuar-professor her til lands, 
og hans halvbror var også aktuar.  Palmstrøm fikk for øvrig med 
seg fem år som FN -engasjert i Nepal, Ghana, Midt -Østen og 
Kypros. 
 
DEN  FØRSTE  BRIDGESPALTEN  
Palmstrøm fikk publisert sin første bridge-spalte i Dagbladet 2. 
januar i 1973.  Han overtok etter Erling Wagle, en annen profil 
med gullpenn, og det var Palmstrøms maker gjennom 55 år; 
William B. Herseth, som introduserte han som Wagles 
etterfølger. 
Og den aller første spalten kan vel tåle dagens lys igjen. Den 
handlet tidlig på nyåret om gode forsetter - også ved bridgebordet: 

 
Syd var blitt spiller i 4 spar. Vest kom ut med liten hjerter som 
Øst stakk med esset og ga hjerter tilbake. Syd prøvde tieren, men 
Vest stakk over med knekten og spilte hjerter konge som Syd stakk 
med spar 3 på bordet, og han var glad da Øst fulgte farge. Fullt 
så fornøyd ble han ikke da Vest viste renons i første trumf-spill, 
og da kløver konge satt hos Øst måtte det bli bet.  
 Maken til uhell, sa Syd etterpå, både sparfargen fordelt 3-0 
og kløver konge bak damen.  
 Men uhellet var nok at Syd allerede hadde glemt sine 
forsetter. De, kjære leser, hadde naturligvis motstått fristelsen? 
De hadde ikke stukket hjerter konge med trumf på bordet, men 
lagt kløver 3 og latt Vest få også dette hjerterstikket? Da har vi 
nemlig sikker innkomst på den fjerde spar i bordet og kan kaste 
Syds to små kløver på ruter konge og dame.  

 
 
ELDRE  LITTERATUR   
- Hvordan går du fram når du skriver bridgespalten? 
- Mens Aftenposten og VG skriver at aktive toppspillere som 
henter spill fra turneringer som nettopp er spilt, så henter jeg stoff 
i eldre litteratur.  Jeg må imidlertid sjekke analysene, for det 
hender at det ikke stemmer helt, forteller Palmstrøm. 
 - Det er imidlertid fint å live opp spalten med en litt grundig 
analyse, og ettersom jeg har mer plass til rådighet enn Geir 
Helgemo i VG og Jon Sveindal i Aftenposten, forsøker jeg å 
forklare det slik at også en vanlig middelhavsfarer kan følge med. 
 - Får du noe respons på det du skriver? 
 - Å ja.  En har til og med hevdet at; var det ikke for 
bridgespalten ville Dagbladet «bare være en vanlig dagsavis». 
 Palmstrøm har «begått» sin bridgespalte i hver eneste 
Dagblad-utgivelse i over 30 år.  Det blir mer enn 10 000 spill!  Og 
fortsatt holder 87-åringen det gående.  Ja, du leste riktig. Han 
fyller 87 år 16. mars!  Men han innrømmer at han nå teller litt på 
knappene, og det har vært flere som har signalisert at de kan tenke 
seg å bli introdusert som Palmstrøms etterfølger i Dagbladet. 

 
«ER  DU  BLITT  SKVÆR  GÆR'N?» 
Knut Palmstrøm holder en bridgeskribent høyere enn noen annen; 
Ranik Halle.   
 - Ranik Halle har i boken «Familien Iversen» som kom ut i 
1945 skrevet en del om kvinner ved bridgebordet.  Ett av disse 
spillene har en spesiell verdi for meg.  Halle har opprinnelig 
hentet det fra Bridge World, men omplantet det til familien 
Iversens lune atmosfære.  Og med sin utmerkede penn beskrev 
Halle på en glimrende hvordan familiebridgen hos Iversen kunne 
være.  Det er sikkert noen som kjenner seg igjen. 
 Innledningsvis beskriver Halle Iversens familiebridge slik:  

 
Knut Palmstrøm har 30 år og 10 000 spill bak seg som 
bridgeskribent for Dagbladet. 

http://www.palmstrom.net/
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 Charlotte Amalie Iversen var en både seig og tapper dame, 
men det lar seg ikke nekte at familie-bridgen slet mer på hennes 
nerver enn alt det hun ellers måtte ha av livets ergrelser og 
bekymringer. Mannen og barna spilte bridge for å ha det 
morsomt, Charlotte for at de skulle få det.   
 Somme tider gikk det tålelig bra, men det kunne også hende 
at nervene klikket fullstendig, anstrengt som de var på forhånd av 
matstrev, opphold i køene og andre husmoderlige påkjenninger i 
krigstid: 

 Majoren spilte ut hjerter 3, og Bibbi lot moren beholde stikket 
for kongen.  Charlotte fortsatte fargen, Bibbi brukte knekten, 
majoren stakk over med damen, og neste hjerterspill kostet Bibbi 
esset.  Her må det skje et under, tenkte Bibbi i sitt stille sind, og 
bestemte seg av mangel på noe bedre for å ta sine ruterstikk. Da 
tredje runde ruter ble spilt begynte det å rable for Charlotte.  Hun 
vilde gjerne fortelle sin mann at hun hadde toppkortene i kløver, 
men hun visste ikke hvordan hun skulle få gjort det.  Kast styrke, 
kast styrke, surret det i hennes ører, men hvordan skulle hun få 
kastet styrke når hun hadde bare esset og kongen?  Gid Krefting 
hadde vært her og hvisket meg et ord i øret.  Ja, hva er det 
forresten Krefting sier, styrke kan markeres ved høy-lav-signal, 
og fra en dobbelton skal man alltid kaste det høyeste først. 

Svettedråpene presset seg fram på Charlottes panne, men nå 
var det ingen vei forbi: Da Bibbi spilte tredje runde ruter, kastet 
Charlotte kløver ess! 
 - Er du blitt skvær gær'n, sa major Iversen. 
 - Det er nettopp det jeg er blitt, tenkte Charlotte, men var 
likevel fast bestemt på å løpe linen ut, og ekspederte resolutt 
kløver konge på neste ruterspill. Det gikk trillende rundt for 
henne, men skulle det først være høy-lav, måtte hun fullføre 
styrkekastet.  
Nå spilte Bibbi kløver fra bordet og Charlotte viste renons. 
 - Aldeles strålende mor, kom det begeistret fra Einar. 
 - Er det så strålende å kaste bort to sikre stikk, sa majoren, 
som ennå ikke hadde oppfattet situasjonen. 
 - Et fantastisk motspill, nå må jeg gå bet, sa Bibbi og sendte 
et oppmuntrende blikk til moren.  Hvis mor beholder ess, konge i 
kløver får hun de to stikkene, men dermed har jeg mine tre trekk 
i grand. Nå derimot må jeg slippe far inn på kløver knekt og de to 
gode hjerter beter kontrakten. 
 - Ja det kan du stole på at jeg beholder hjerter-ne mine, 
hjerter er for øvrig det eneste utspill som kan bete deg, sa majoren 
og la opp sine kort.  Det var forresten pent av deg mor å kaste 
disse kløver-ne dine, du kan alltid stole på at når jeg spiller ut fra 
en langfarge, har jeg et kort jeg kan komme inn på.  
 
FORFATTERSKAP  OG  PALMSTRØMSKE  HONNØRSTIKK 

- Hvordan synes du at utviklingen av bridgen har vært? 
Jeg vokste opp med Goren- og Culbertson- systemene, så fikk vi 
Vienna.  Dagens system «snappet» opp 5-kortsåpningene.  Jeg er 

for min del ikke begeistret for forherligelsen av 5-kortsåpninger, 
sier Palmstrøm. 

 
Ranik Halles «Familien Iversen» er godt lesestoff, og den er aktuell 
for bridgespillere den dag i dag, mener Knut Palmstrøm 

 
- Ellers er toppnivået svært profesjonelt. Og det er hyggelig å ha 
hatt kontakt med Glenn Grøtheim fra tid til annen.  Han har vært 
til god hjelp for meg ved et par anledninger og er en fin 
representant for topp-spillerne, mener Palmstrøm. 
 Han har skrevet to bøker; «Moderne bridge: Culbertson - 
Vienna i teori og strategi» (1943) og «Den store bridgeboka: 
Culbertsons system» (1946). «Moderne bridge» ble trykt i to 
opplag, totalt 13 000, mens «Den store bridgeboka» er litt mer 
sjelden.  Etter at den ble trykt gikk forlaget konkurs, og den ble 
derfor ikke distribuert på vanlig måte. Knut Palmstrøm sikret seg 
imidlertid en 40 - 50 eksemplarer av den. Så den finnes, men er 
forholdsvis sjelden. 
 Men Palmstrøm er ikke BARE skribent.  Han har markert seg 
godt ved bridgebordet også, med utgangspunkt i Akademisk BK 
og KNA.  I tillegg til det lange makkerskapet med William B. 
Herseth har han blant annet også hatt «tante Ragnhild» fra NRK 
(Ragnhild Knagenhjelm) som makker. 
 Som spiller fikk han ry for å tøye kortene ved enkelte 
anledninger, noe han begrunnet med høye mellomkort; niere og 
tiere.  Dette fikk navnet «Palmstrømske honnørstikk», forteller 
Palmstrøm leende. 
 Men det viser seg ofte at det har noe for seg.  En 12-poenger 
med høye mellomkort vil mange ganger være mye mer verdt enn 
en tolvpoenger med tre nakne ess uten mellom- kort. 
 Knut Palmstrøms stil som bridgejournalist bærer bud om en 
gentleman, og om en systematiker som finner stor glede av sin 
skrivevirksomhet.  Og etter 30 år i Dagbladet og bridgens tjeneste 
kan man trygt si at han har satt spor etter seg som vil være tydelige 
i uoverskuelig framtid. 
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Knut Palmstrøm har tatt farvel, 92 år gammel.  Palmstrøm var 
kjent for Norges bridgespillere gjennom sin mange-årige 
bridgespalte i Dagbladet. 

Her gjengis bridgespalten som ble skrevet til hans minne i 
Dagbladet, og som inkluderer hans aller første bridgespalte i 
avisen: 
 
Knut Palmstrøm 
Dagbladets tidligere bridgeskribent, som serverte avisens lesere 
over 10.000 spalter fra 1973 til 2004, har gått bort, 92 år gammel. 
 
Knut Palmstrøm hadde aktuarutdanning, og han jobbet blant 
annet fem år for FN i Ghana, Kypros, Nepal og Midt-Østen. 
Palmstrøm skrev to bridgebøker; «Moderne bridge: Culbertson - 
Vienna i teori og strategi» (1943) og «Den store bridgeboka: 
Culbertsons system» (1946). Førstnevnte bok ble trykket i 13.000 
eksemplarer. 
 
Et begrep som lever videre i bridgen, er «palmstrømske 
honnører».  Som bridgespiller fikk Palmstrøm ry for å tøye 
kortene ved enkelte anledninger, noe han begrunnet med høye 
mellom-kort; niere og tiere.  Det er like aktuelt i dagens bridge, 
hvor toppspillere opp- og nedvurderer kortene sine på bakgrunn 
av «innmaten». 
 
I 2003, det samme året som han fikk Ranik Halles Pris for sin 
bridgejournalistikk, ble Palmstrøm intervjuet i Norsk Bridge av 
Geir Gisnås.  Palmstrøm ble spurt om hvordan han gikk fram når 
han skrev bridgespalten, og svarte slik: 
- Mens Aftenposten og VG skrives av aktive toppspillere som 

henter spill fra turneringer som nettopp er spilt, så henter jeg 
stoff i eldre litteratur. Jeg må imidlertid sjekke analysene, for 
det hender at det ikke stemmer helt. 

- Det er imidlertid fint å live opp spalten med en litt grundig 
analyse, og ettersom jeg har mer plass til rådighet enn Geir 
Helgemo i VG og Jon Sveindal i Aftenposten, forsøker jeg å 
forklare det slik at en vanlig middelhavsfarer kan følge med 

- Den første spalten 
Palmstrøm fikk publisert sin første bridgespalte i Dagbladet 2. 
januar i 1973.  Han overtok etter Erling Wagle, en annen profil 

med en god penn, og det var Palmstrøms makker gjennom 55 år, 
William B. Herseth, som introduserte ham som Wagles 
etterfølger. 

 
Knut Palmstrøm har gledet mange bridgehjerter. 

 
Den aller første spalten handlet om gode forsetter, også ved 
bridgebordet: 
Syd var blitt spiller i 4 spar.  Vest kom ut med liten hjerter som 
Øst stakk med esset og ga hjerter tilbake.  Syd prøvde tieren, men 
Vest stakk over med knekten og spilte hjerter konge som Syd 
stakk med spar 3 på bordet, og han var glad da Øst fulgte farge.  
Fullt så fornøyd ble han ikke da Vest viste renons i første 
trumfspill, og da kløver konge satt hos Øst måtte det bli bet. 
 Maken til uhell, sa Syd etterpå, både sparfargen fordelt 3-0 og 
kløver konge bak damen. 
 Men uhellet var nok at Syd allerede hadde glemt sine 
forsetter.  De, kjære leser, hadde naturligvis motstått fristelsen?  
De hadde ikke stukket hjerter konge med trumf på bordet, men 
lagt kløver 3 og latt Vest få også dette hjerterstikket?  Da har vi 
nemlig sikker innkomst på den fjerde spar i bordet og kan kaste 
Syds to små kløver på ruter konge og dame. 
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