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NORSKE PALMSTRØM-FAMILIEN   
Kragerø-grenen 
 

#36 Lorenz Palmström og familie 
 
Lorenz ble født 17 mars 1828 i Kville, Bohuslen, og døde 11 april 1907. Snekker. Gift 1858 med #37 
Severine Marie Hansdatter, født 30 juni 1833, død 20 mars 1907.  
Lorenz foreldre: #33 Andreas Palmström og #34 Kristina Larsdotter. 
Barn:  

• #38 Julie Henrike, født 20 oktober 1859. Utvandret i 1883 til New York. Gift (I) med #590 Lars 
Nygaard, USA, og (II) med ?? Wanamaker. Død 25 juli 1904 antagelig i Brooklyn. 

• #39 Anna Matilda, født 17 november 1862. Utvandret til New York. Gift to ganger. (I) med #591 
P. Johnsson, og (II) med #592 Karl Hansen, kjøpmann i Brooklyn.  

• #40 Karl Ludvig, født 10 desember 1865. Sjømann. Bodde i Brooklyn, USA, 1908. 
• #41 Johan Ingvald, født 2 mars 1868. Sjømann. I 1908 hadde han ikke latt høre fra seg på 7 år, da 

han besøkte San Francisco, USA. 
• #42 Lorenz Arnold, født 23 juni 1870, død 23 juli 1871  
• #43 Krister, født 4 januar 1871, død 5 januar 1877  
• #44 Lorenz Arnold, født 21 juli 1872. I 1908 var han registert som bosatt i Brooklyn, mens 

familien bodde i Kragerø: Hustruen #45 Anne-Marie, født Andersen, og barna: 
- #46 Arnold, født 13 mai 1895  
- #2008 Lorenz Harry, født 24 oktober 1896  
- #47 Gudrun, født 19 januar 1899 
- #48 Carl Johan Eugen, født 30 april 1901  
- #49 Rolf, født 3 juni 1903 

• #50 Lovise Marie, født 12 juli 1874, gift. 1908 bosatt i Brooklyn.  
• #51 Helga Margit, født 3 august 1879, bosatt 1908 i Brooklyn. 

 
Lorenz utvandret til Norge. Vi har ikke undersøkt, men tror at hans hustru, Severine var norsk.  
Ettersom de giftet seg i 1858 er det sannsynligvis at Lorenz kom til Norge i midten av 1850-årene. 
Familien til Lorenz bodde flere steder i Norge.  Dette fremkommer fra følgende opplysninger i det 
norske digitalarkivet: 

• 26.12.1859 er snekker #36 Lorenz Palmström med bosted Borre (S. Braarød, Horten) registrert i 
mb som far (ved datteren Julie Henrikkes dåp?).   

• 1859 er snekkermester Lorenz (Bosted Borre) lysningsforlanger kb ifm. at broren #199 Aron 
gifter seg i Borre (Horten). #33 Andreas er her registrert i mbs som far. Lorenz er forlover. 

• 14.06.1860 er Lorenz i Borre registrert som fadder. 
• 28.12.1862 er snekker Lorenz i Borre (Horten) registrert  i mb som far (ved Anna Mathildes dåp?) 
• 30.12.1862 er snekker Lorenz registrert mb som innflytter til Borre. Bosted Solije, Horten 
• 27.03.1864 er Lorenz og Severine i Borre registrert mb som faddere. 
• 29.04.1864 er snekker Lorenz i Borre registrert mb som forlover. 
• Ved folketellingen 31.12.1865 bor i snekkermester Lorenz i Arendal (Tyholmen) med to døtre + 

Carl Ludvig (som nettopp var født).  Familien ble først registrert flyttet dit i 1866. 
• Ved folketellingen 31.12.1975 bodde snekkermester Lorenz med hustru og fem barn i 

Smedsbukten i Kragerø. 
Broren til Lorenz, snekker #200 Anton Palmstrøm, bodde også i Kragerø ved denne 
folketellingen. (Den 03.06.1880 emigrerte Anton og familien til Amerika) 

kb = kirkebok; mbs = ministerialbok for den norske sjømannskirken;  mb = ministerialbok for prestegjeld 
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#36 Lorenz Palmstrøm  Det er mulig dette er #36 Lorenz (?) Det er mulig dette er #37 Severine 

Marie (?) 
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Datteren  
#38 Julie Henrikke 

Datteren  
#39 Anna Mathilda 

Sønnen #44 Lorenz Arnold og hans 
hustru #45 Anne-Marie f. Andersen 

Sønnen #44 Lorenz 
Arnold 

 
 

#44 Lorenz Arnold Palmstrøm 
Lorenz ble født 21 juli 1872 i Kragerø og døde 1917 i Brooklyn, USA. Han giftet seg med Anne-Marie 
Andersen, hennes fødselsår ukjent, hun døde julaften i 1939.  
 
Det ser ut til at Lorenz reiste flere ganger til New York.  Ut fra tolkning av emigrasjonsopptegninger, 
reiste Lorenz Arnold 15 år gammel (han er her nedtegnet med navn Leonard Palmstrøm) sammen med sine 
to søstre, Lovise Marie (13 år) og Helga Margit (8 år) til New York i 1887.  Tidligere hadde hans onkel #200 
Anton med familie i 1880, og hans eldre søster Julie Henrikke i 1883 reist til New York.  
 
Ettersom hans eldste barn ble født i 1895, ser det ut til at han har kommet tilbake til Norge etter en tid og 
så giftet seg med Anne-Marie Andersen, som han fikk 5 barn med.  
Ifølge emigrasjonsopplysninger var han igjen i New York den 14. oktober 1904. I 1908 bodde han i Brooklyn. 
Ifølge folketellingen i 1910 er han atter tilbake i Kragerø.  Han døde i Brooklyn i 1917. 
 

 

#45 Anne-Marie og to av hennes sønner 
#2008 Lorentz Harry og #46 Arnold 
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#46 Arnold Palmstrøm 
Arnold ble født 13.05.1895 i Kragerø, og døde 02.01.1935. Hans foreldre var #36 Lorenz Arnold Palmstrøm 
(1872 – 1917) og #37 Anne-Marie f. Andersen (?? – 1939). Han var gift med Astrid Agathe Eriksen (1904 – 
1992). 

Arnold og Astrid Agathe fikk sønnen #1988 Haakon Bjørn (f. 1928) som giftet seg med #1989 Gerd Møllhaug 
(1933 – 2014) og fikk barna #1990 Bjørn Arnold (1955 – 1987), #1991 Ulf (f. 1956) og #1992 Tone (f. 1962). 

 
  

 

Arnold's sønn #1988 
Håkon Bjørn som 
student 
 

 

#1988 Haakon Bjørn i 
2016 
 

 
#1988 Haakon Bjørn i 2015 
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#2008 Lorenz Harry Palmstrøm og familie 
Lorenz Harry, oftest kalt Harry, ble født 24.10.1896.  Hans far var #44 Lorenz Arnold Palmstrøm   
Harry giftet seg med #2009 Petra Helene Palmstrøm, født Brodahl, (hennes foreldre var Karl Brodahl, gift 
med Birgit Karine Listog (født i Fyresdal, Telemark). 
Harry døde allerede i januar 1926 bare 30 år gammel av spanskesyken - som førte til redusert 
immunforsvar slik at han ble smittet av tuberkulose. Harry døde av blodpropp på et rekreasjonshjem.  
Petra Helene døde i 1955. 
 
Barn 
• #2060 Liv Rut; sannsynligvis født i 1922, døde i 1924 av hjerne(hinne?) betennelse. 
• #2010 Else Marie, født 31.03.1924 på Kolbotn, Oppegård. Bodde der til farens død. Flyttet til Oslo etter 

et opphold hos bestefar og bestemor på Bakken i Skien ca. ett år. 
• #2013 Liv Harriet født 02.07.1926. På grunn av farens tuberkulose (som det ikke fantes medisiner 

mot), ble Liv gjennom helsevesenet, av frykt for smitte, sendt til et spebarnshjem i Akerbergveien, 
Oslo. Der var hun ca. 2 ½ år og ble elsket av alle. Hun var et fargerikt barn, temperamentsfull og full av 
virkelyst.  Hun var senere noen måneder hos gode venner av morens søster og bror i Skien.  

 

 
 
Om Else og Livs barndom og oppvekst, fortalt av #2010 Else Marie  
 
Mor hadde problemer etter å ha mistet både datter og mann på kort tid, og har sannsynligvis hatt et 
nervesammenbrudd. Vi kjenner ikke så mange detaljer om dette. Rundt 1928 fikk mor kjøpt en liten 
melkebutikk i Christian Kroghsgt. i Oslo. Da kom Liv hjem til mor for godt, og mor, Else og Liv bodde vi i 
gården der butikken var i Christian Kroghsgt. nr. 10/12 til familien flyttet til Incognitogt. 3. i 1944. 
Mor gjorde butikken til en blomstrende delikatessebutikk, hvor bl.a. hennes blodklubb førte kunder fra hele 
byen dit. Vi hadde en barnepike (Solveig?) som passet oss om formiddagen. Inntil jeg (Else) begynte på 
skolen og Liv fikk følge med. 
Bygården vi bodde i, lå mellom øst og vestkant, med Akerselven som skille (vi på den "riktige siden" - hva nå 
det betyr). Vi bodde i en gård i byen uten bad eller WC inne, men "klaskedo" i trappen. Det var veldig kaldt 
om vinteren. 
 
En uke hver sommer er vi hos onkel og tante i Porsgrunn1. Der hadde jeg tre fettere og en kusine. Jeg var 
litt forelsket i den ene fetteren min. Onkel var baker, og laget kjempegode kaker. Vi fikk lov til å gå i 
bakeriet og få ferske wienerbrød rett fra bakerovnen. Det smakte godt. Tante og onkel hadde et fint hus.  
Tante og onkel var med i noe som heter "Berøa", det var en slags kirke, og de holdt ofte møter på gaten. Da 
hadde de med seg et lite orgel. Og så sang vi. 
Liv og jeg gikk mye på tur i Nordmarka. Vi var også mye på besøk på Ekeberg hos fars bror Eugen og tante 
Erna og deres tre barm: Vera, Harriet og Ase. 
                                                           
1 #2015 Gudrun Palmstrøm og #2016 Svein Hoel. 
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Tante Erna tok Liv og meg med på ski i Østmarka ganske ofte. Mor gikk ikke på ski da.  
 
Vi fulgte også mor på møter i Berøa i Skien (der vi sloss om å få velge sanger). Her fikk mor gode venner 
(eier av Norsk Undertøymagasin) Wilhelmsens, som bodde på Nordstrand. En gang skulle vi "arve" noen 
klær av noen naboer av dem. Det var knallvarmt og vi hadde kjøpt is for tiøringen vi hadde fått til trikken. 
Resultat: vi måtte GÅ hele veien fra Nordstrand og hjem med en svær kartong med kjoler under armen. 
Svetten siler ennå når jeg tenker på den turen. Vi lærte noe den dagen om å "forvalte vårt pund". 
 
Mor hadde også noen andre gode venner fra Berøa, Georg og Ester Mitchell, som hadde flyttet til Ullevål 
Haveby.  De hadde to døtre, Åse og Reidun. Vi var mye der og lekte med dem. 
I gaten bortenfor var det en "fritidsstue, som vi gikk til av og til. Der sydde og strikket vi ofte presanger til 
mor. 
 
Vi var også med i Musikk/korforeninger både i Vaterlandskirken og i østre Frikirke.  Vi begynte som 
småspeidere i Vaterlandskirken. Senere begynte vi i "ordentlig" Speideren i Trefoldighetskirken i Keysersgt. 
I Oslo.  Ca. 1936-37 ble mor troppsfører for senior 3 i denne menigheten.  Vi har "endeløse fine minner fra 
denne tiden.  I 1938 dannet vår troppsfører en egen tropp i Piperviken menighet. Jeg ble patruljefører der, 
14 år gammel, Krigen hadde stanset speiderarbeidet, men Pastor Dahl Johannessen arrangerte gutteleirer 
på Lysern med mat fra Svenskehjelpen.  Der sto mor for matlagningen og Liv og jeg var tanter (ubetalte, 
selvfølgelig). Det var jo festlig med oss 15 og 16 år gamle og så mange kjekke ledere, de fleste studenter. 
Jeg ble jo gift med en av dem, Kai Ingemann-Poulsen. 
Etter krigen ble speiderarbeidet tatt opp igjen. Jeg ble meisefører i Ilakirken, Liv troppsfører et annet sted. 
Og begge var med i seniortroppen til Mor.  Hun var flink til å arrangere turer. Vi var på tur forskjellige 
steder i Norge, i Arvika og to ganger på leir i Danmark. Vi hilste til og med på kronprinsesse Ingrid av 
Danmark i 1939. 
Etter krigen i 48 eller 49 var vi på speiderleir på Venø i Limfjorden sammen med danske speidere vi hadde 
korrespondert med. De kom senere på besøk til oss.  Vi samarbeidet også med guttetroppen i 
"Trefoldighet" og hadde mange fine samlinger med dem. Bl. a. hadde vi, sammen med Kai leiet en hytte på 
Krokskogen, der danske speidergutter kom opp. 
 
Jeg kunne skrive en bok om alle de festlige opplevelsene vi hadde. Til leiren på Venø dro vi i en 
redningsskøyte. Det må ha vært i 48), så like etter krigen var det ikke lett å få skyss til Danmark.  Jeg tror vi 
brukte 30 timer på turen. Det var bare køyeplass til 5 nede, så vi lå på dekk.  Liv lå bakerst i båten og hadde 
surret fast luen sin. En mistet skjørtet sitt, for det blåste fælt. Til sist ble vi beordret til å stå i trappen ned til 
kahytten. Vi var litt av et syn da vi kom til København, glade over å ha kommet levende frem. Vi holdt 
kontakten med speiderne der i årevis. 
 
Jeg tok middelskoleeksamen, og deretter ettårig handelsskole. Så begynte jeg i redaksjonen i Norsk 
Ukeblad /Norsk Korrespondanseskole i 1942 og ble der i fem år, til jeg giftet meg med Kai i 1947 
Vi hadde mange felles venner (fire av speidervennene har jeg hatt klubb med, møtes fremdeles (2016) hver 
måned siden 1948), men også kolleger og skolevenner. 
 
Liv valgte Framhaldsskolen og tok realskolen senere som privatist, godt hjulpet av Kais bror Jan, som betød 
mye for henne. Hun begynte å jobbe på Aschehougs Forlag. Hun inviterte kolleger derfra hjem til 
Incognitogaten. En av gjestene var datter til Alexander Kielland, Baby Kielland, en av mine 
yndlingsforfattere. Senere begynte hun i Brandkassen, der hun ble til hun flyttet til Remøy. 
 
I 1948, mens mor ble operert for kreft, flyttet Liv til Sørkedalsveien. Deretter bodde hun kort tid på 
forskjellige steder, Linstows gt. Bygdø Allé til hun til slutt "havnet" på Rønningen, der hun traff Andreas. Det 
var en slags Internatskole for handels- og praktiske fag. Neste stopp for Liv var Remøy, dit hun kom i 1951? 
Og giftet seg da der.  
Mor var enestående og var like glad i oss begge. Liv hadde mer temperament, og syns kanskje hun fikk mer 
skjenn enn meg, men slik må det jo være. Med barn som er forskjellige. 
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#2009 Petra Helene Brodahl      

(mor til Else Marie og Liv Harriet) 

 
Barnedåp for #2059 Per Poulsen (1954).  Fra venstre: Kai's tante, #2009 Petra 
Helene, #2059 Per, Kai Poulsen (Else's mann), #2010 Else, #2058 Vivi, Kai's far 
 

#2010 Else Marie Schiøtz,                 
f. Palmstrøm 

  

 

Else Marie med barnebarn (ca. 2005). Fra venstre: #2064 Julia 
McKenna, Else Marie, #2065 Emilyn McKenna, og #2066 
Christian McKenna  

#2013 Liv Harriet Remøy,    
f. Palmstrøm 

 

 

 
#2010 Else Marie til venstre #164 Arild Palmstrøm, #2010 Else Marie, 

#165 Anne Tillier (tatt i 2016) 
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