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#55 Arnfinn Palmstrøm og hans familie
1. Om familien

Gift 1 den 29. august 1892 i Kristiania med #56 Henrikke Qvigstad, født 3. juli 1864 i Lyngen.
Henrikke var datter av distriktslege Engebret Qvigstad og Edel Petrine Krogh Wadel (og søster av
rektor Just K. Qvigstad). Hun døde i Kristiania 19. januar 1907.
Henrikke var 3 år eldre enn Arnfinn. De første årene bodde de i Bergen (til 1898), deretter på Ås
(1898 – 1908) og til sist i Oslo (Nilsenbakken 6 på Ljan).
Arnfinn og Henrikke fikk 8 barn i tidsrommet 1893 - 1903, 4 jenter og 4 gutter: Johannes, Petra,
Gudrun, Ellen Marie, Bertha, Henrik, Alf og Finn.
Henrikke fikk imidlertid tuberkulose og døde av denne i 1907, bare 43 år gammel.
• Sønnen Johannes døde i 1914 da han var bare 20 år gammel av lungebetennelse: Arnfinn's sønn
Henrik har fortalt: "Ved juletider 1913 ble Johannes syk. Han hadde vært på dansemoro hos en venn
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og skulle ligge der om natten. Far hadde innprentet ham at han måtte være forsiktig med å legge seg i
kolde og klamme klær, så da de øvrige gjester var gått, ble Johannes sittende oppe i de klærne han
hadde hatt da han hadde danset (og svettet i). Resultatet var at han fikk lungebetendelse og tross sterkt
hjerte døde han. Det var et hårdt slag for far. Han var glad i Johannes, den eldste gutten, den flinkeste
av oss alle. Det var vanskelig for far å forstå Guds styrelse."

• Datteren Ellen Marie fikk også sykdommen tuberkulose og døde av denne i 1927, bare 31 år
gammel.
• Gudrun reiste til Amerika i 1926 og giftet seg med Rolf Westgård. De fikk 2 barn, Rolf Erik og
Peggy Ann.
• Bertha giftet seg i Oslo 1923 med Trygve Valeur . De flyttet så til Toten der de etter hvert fikk
fire barn, Christian, Erik, Jan-Petter og Ellen Mette. I 1935 flyttet hele familien til Järpen i
Sverige.
De andre barna ble boende i Norge.

Gift 2 den 20. april 1911 med #57 Margrethe Mørch, f. 1879 i Fredrikstad. Arnfinn var da 44 år og
enkemann i 4 år. Margrethe var datter av skipsfører Knut Oswald Mørch. og Hanna Marie Nielsen.
Margrethe var 15 år yngre enn Arnfinn. De fikk 2 gutter, Jonas og Knut.
Arnfinns barn fra første ekteskap og Margrethe gikk dårlig sammen. Det var da heller ikke lett å
komme inn i en familie med 8 barn, flere i tenårene. Barna flyttet/rømte hjemmefra etter
Arnfinn's død i 1922. Da var den yngste av dem, Finn, 20 år gammel.
Etter dette flyttet Margrethe med sine 2 sønner, Jonas og Knut, til Odins gate 32, på Frogner i
Oslo. Her bodde hun til 1963 til hun ble dement. Hun døde i 1965.
Margrethe kjøpte en hytte ("Hytta") på Ustaoset like etter at hun var blitt enke. Der tilbragte hun,
Jonas og Knut mange sommer- og påskeferier.
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2. Arnfinns brev til broren Johan, som var bosatt i Bergen
Kristiania 30te septbr. 1908

Kjære bror.
Jeg har netop motaget opgjör og remisse i
anledning af salget af huset
Kjöbesummen var
kr. 2200,00
Herfra går:
Pantegjælden
kr. 340,00
1% kommistion
" 22,00
Annoncer om salg "
3,00
tilsammen
kr. 365,00
365,00
Rest
kr. 1835,00
Jeg sender herved din og Gudruns del
med kr. 611,67
Auktionen og det gjenværende lösöret er avholdt, men opgjör derover har jeg ikke fået.
Det vil först fremkomrug ved forfalt d.N.S. 4
måneder efter auktionens afholdelse.
For det belöb, mor havde indestående i

banken, stiller det sig så:
Det indestående belöb
kr. 403,57
Mine udlæg i anledning af begravelsen " 77,45
Rest
kr. 326,12
Renter i Kristiania Spareskillingsbank "
1,83
Til sammen
kr. 327,95
Dette belöb er medgået til ordningen med
gravstedet. Denne ordning har kostet kr. 328,13,
hvilket belöb fordele sig så:
1 dobbelt gravplade af lys labrador
190 x 110 cm. Med inskription for
2 personer
kr. 205,00
1 gravramme finhuggen til
2 grave
" 95,00
Fragt fra Tönsberg til Sandefjord
" 7,65
Kjöring i Sandefjord "
5,00
Opsætning af rammen og pladen
" 15,48
Til sammen
kr. 328,13
Dette belöbet har jeg altså betalt, så det er
op- og afgjort. Gravstedet skal, efter hvad
jeg har hört, være meget pent. Jeg
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håber, du og Gudrun er tilfredse med den
måde, hvorpå jeg har ordnet det.
Lad mig snart höre lidt fra dig. Jeg
har i avisen læst om "Astreas" grundstödning. Heldigvis lader det til at have været en ubetydelig affære. – Jeg håber
du og dine har det godt. Lad mig ved
leilighed få en opgave over: Odels födselsdag og år, hendes fars fulle navn, morens fulle navn (også pigenavn) samt
dine börns födselsdage og år.
Her står alt vel til. Flyttedag flytter
jeg ind i eget hus på Lian. Jeg håber,
jeg blir fornöiet der. Huset har 7 værelser,
pigeværelse og kjökken, har centralopvarmning og indlagt elektrisk lys. Udsigten
er meget vakker. Arealet 2¾ mål. Kun
en ringe del er opdyrken, resten er fjeld.
Til eiendommen hörer 4 alen strandlinje.
Gjennem frk. Brun i "Sigyn" fik
jeg ihöst en hilsen fra Eder. Hun roste

huset dit.
Hjertelig hilsen til dig, Odel, Gudrun
og de små fra alle her

Din

A.

Arnfinn nevner i brevet over at brorens skip hadde en grunnstøting. I den forbindelse kan nevnes
at i 1910 fikk "Styrmann J. Palmstrøm og resten av mannskapet på dampskipet Astrea Medalje for
edel dåd, i sølv" etter redningen av 9 mann ved skipsforliset til dampskipet Ester av Kristiansand
den 13.10. 1909 i Skatestraumen ved Bremangerlandet.
3. Arnfinns hus benevnt Palmyra, på Ås Landbrukshøyskole
Denne dobbeltboligen sto ferdig i år 1899,
og ble oppført ved byggmester Axel Bronn
fra Fredrikstad etter arkitekt Ole Sverres
tegninger. Huset har et uttrykk påvirket av
sveiserstil og dragestil. Det har store
takutstikk og kryssende vindusomramminger. Vinduenes smårutede felter er
påvirket av jugendstil.
Huset har sitt navn etter de første
beboerne, overlærer Arnfinn Palmstrøm fra
Sandefjord og overlærer og skogforvalter
Alfred K. Myhrvold fra Kristiania.
Palmyra var lærerbolig for to familier ved Norges landbrukshøgskole
Fra Arkitektur og historie i Ås
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4. Bilder av ARNFINN OG HANS FAMILIE

Arnfinn

Henrikke

Margrethe

Margrethe og Arnfinn

Antar at bildet er tatt høsten 1899 (Gudruns barnedåp(?) Gudrun, født 20. mai 1899) på Ås der Arnfinn m/familie bodde

Arnfinns svoger Hans Emil's kone Arnfinns
Arnfinns Arnfinns tante Arnfinn Arnfinns onkel
(Just Knud
(Signe Randine svoger (Hans
mor
(Severine
(32 år)
(Lorenz
Qvigstad, 46 år) Qvigstad, født
Emil
(Helene Marie, Lorenz m/Bertha Palmstrøm, 71
Cederholm, 26 Qvigstad, 40 Marie, 59 kone, 66 år)
år)
år)
år)
år)
Johannes

Petra

Arnfinn's
kone
Henrikke,
født
Qvigstad
(35 år)
Ellen

Justs kone
(Margrethe
Antonette, født
Aagaard, 40 år)

Arnfinn og Henrikke (foran til høyre) og medlemmer av hans
svigerfamilie:
Foran i midten: Edel Petrine Qvigstad (født Krogh Wadel), mor
til (fra venstre bak): Emil, Just Knud, Christian, Fredrik.
Signe Randine Cederholm (foran til venstre) er Emil's kone
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Johannes 10 mnd.

Bertha 6 å r

Ellen Marie 16 mnd.

Henrik

Alf 2 år

1904(?) Anta tt fra vens tre: Fin n, barnep ike?, Johann es,
Henrik, Bertha, Alf, E llen M arie, Gu dru n, Petra (11 år),
barn epike? (eller Henrikke? )

1906? Antatt fra vens tre: Petra (13 år), Alf, Ellen Ma rie,
Gudrun, F inn, H enrik, Bertha, Joha nnes

Edel Petrin e (Petra) Qv igstad med da tter
Henrikkes ba rn. Ba k: Petra, Berth a, Ellen. Foran:
Joha nnes, Gu drun, Henrik, A lf

Huset i Nils enba kken 6, Lj an (ca. 1905)

Huset i år 2000 med
Sverre og Knu t
Palmstrøm
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Antar at alle her er
Arnfinns barn og at
bildet er tatt i 1916.
Bakerst, antatt:
Finn, Alf, Gudrun,
Ellen.
Midtre rekke, antatt:
Henrik, Bertha, Jonas,
Margrethe m/Knut
Foran, antatt:
Petra.
(Johannes døde i
1914)
Ellen Marie, juni 1909

Joha nnes

Joha nnes i 1911

Bertha, Petra, E llen Gud run

Gudrun og Petra
Bertha i 1934

Alf

Bertha

Antar 1917, b ak: Bertha (19 å r), Petra
(24 å r); foran: Ellen Ma rie (2 1 år), og
Gudrun (18 å r)

Ellen

Petra

Knut, Henrik, Fin n, Jonas, på K nuts 70 å rs feiring i
1986
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Alf

Finn

Jona s

Knut

NOEN AV ARNFINNS BARN OG BARNEBARN

DE AV ARNFINNS BARNEBARN SOM BODDE I NORGE I
1936

ASKER 1936: Jan Petter, Bertha, Erik, Petra, Gerd, Christian,
Henrik, Inger, barnepike?, Ellen Mette

ASKER 1936: Christian, Ellen, Erik, Jan-Petter, Arnfinn, Gerd, Ellen
Mette, Inger

5. Om Arnfinn
A. Min far Arnfinn Palmstrøm, skrevet av sønnen Henrik i mars 1994
Far var ikke redd for å fortelle historier om seg selv, selv om de ikke stillet ham i noe gunstig lys.
Da hans eldre bror, Johan 5 år gammel, ble bragt hjem efter å ha druknet under isen, kom naboer
for å trøste bestemor. Far, som var tre år, satt for seg selv, og utbrøt plutselig: "Jeg skulle ønske
det var jeg som hadde druknet; det er ingen som bryr seg om meg."
Da far var 4 år, besøkte han med sin mor noen slektninger som hadde frukthave. De spurte ham:
"Hva vil dere helst ha: eple eller pære?" "Takk begge deler", sa far. Han fikk ikke lov å glemme det.
Far var logisk, trakk slutninger fra det han visste. På skolen ble han bedt om å bøye Gammel.
"Gammel, gamlere, gamlest", sa far. Efter det kalte læreren ham: Gamle Palmstrøm.
En sommerdag satt bestemor på trammen og reparerte tøy. Far leste høyt for henne en bok,
oversatt fra engelsk. Efter å ha hørt på en stund, sier bestemor: "Det er da ikke noen tittel som
heter Merr." "Jo", sa far: "Hr. blir Herr, altså må Mr. bli Merr."
I minnetale over far ble hans gode hukommelse nevnt. Den var utrolig god. Det må ha vært
omkring 1920 at far (53 år gammel) ved middagsbordet begynte å sitere et dikt. Plutselig sto han
fast i annet vers og ble taus. Han var ikke å snakke til resten av dagen. Neste morgen kunne han
sitere hele diktet. Jeg spurte ham når han lærte det. "Da jeg gikk i annen klasse på skolen. Jeg har
ikke tenkt på det siden, ikke før i går. Men jeg lærte det jo. Jeg kan ikke skjønne at jeg stod fast." Vi
fikk jo lide for hans gode hukommelse.
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Det var i november 1912 at vi en søndag med dårlig vær snakket om Venedig hvor de brukte båter
i gatene. Far sa at de båtene hadde et spesielt navn. "Hvilket?" spurte jeg. "Det nytter ikke å
fortelle dere", sa far "dere bare glemmer det". "Neida", sa jeg mistroisk. Far sa navnet. En søndag i
februar tre måneder senere kom jeg plutselig til å tenke på Venedig og båtene og navnet, som jeg
hadde glemt. Jeg lette fortvilet efter navnet, ikke alene i mine egne bøker, men også i andre bøker
i huset. Jeg husker ikke hvor jeg fant det (var det i Kjøbmannen i Venedig?), men jeg fant det til
slutt - og har ikke glemt det. Far sa alltid at det som det tok anstrengelse å lære, husket man bedre
enn det som ikke hadde budt på noen vanskeligheter. "Lett inn, lett ut".
Far la stor vekt på at han alltid var den flinkeste i klassen og var meget skuffet over meg som aldri
nådde den ære.
Min farfar var meget bekymret for min fars fremtid. Han syntes far var klønete og upraktisk. Hva
skulle han bli? Heldigvis, far hadde en lærer som forstod at far hadde spesielle boklige evner, og
oppfordret far til å søke utdannelse. Far forstod at han kunne takke denne læreren for meget.
Derfor hjalp han senere i livet enken efter læreren. Hun oppsøkte far på kontoret og "lånte" noen
kroner så hun kunne besøke sin datter som bodde utenfor Kristiania.
Far tok 15 år gammel den eksamen som vel svarte til den middelskole-eksamen som jeg tok da jeg
var 15 år. Han fikk en kontoristjob, men hans lærer oppfordret far til å ta mere utdannelse.
Far hadde hørt om en mann (skibsreder?) i Tønsberg som hjalp ungdom til utdannelse, så far gikk
fra Sandefjord til Tønsberg for å prøve lykken. Dessverre, han fikk ikke løfte om noen støtte. Det
må ha vært en tung vandring fra Tønsberg til Sandefjord.
Tross avslaget i oktober 1883 begynte far på et artiumskurs. Han fortalte selv at de første
besvarelser i engelsk ble belønnet med karakteren 6, fordi det var ingen dårligere karakter. Ved
eksamen i mai 1854 fikk han 2 i engelsk. Han hadde da også arbeidet hårdt.
Far var heldig: Redaktøren av Sandefjord Blad gav ham i oppdrag å redigere bladet i sommerferien.
Første året tok man den gang "annen eksamen" 6 fag (delvis valgfrie). Far fikk 1.0 i alle fag. Efter
vanlig studietid tok far matematisk-naturvitenskapelig embedseksamen i 1889, med innstilling.
Mange år senere fikk min bror Alf en matematikklærer, som far kjente og tydeligvis ikke likte. Alf
underholdt oss ved middagen om denne læreren. Far hørte på, men sa vanligvis lite, til en dag Alf
sa: "Han har tatt den nest beste eksamen ved universitetet". Da brast det for far: "Du har ikke
spurt hvem som har tatt den beste".
Far må ha gjort inntrykk på sine eksaminatorer. Da man i 1884 tok artium ved universitetet ble
man eksaminert i alle fag. Da Johannes i 1902 begynte på Katedralskolen, sier historielæreren,
Hans Schjødt, til ham: "Spør din far om jeg eksaminerte ham til artium i 1884 om "Syracus historie
gjennom tidene". Svaret var ja.
Det var ikke noen lett studietid. Det var ikke noe som het Studentenes lånekasse, ikke noen
stipendier for studentene. Christiania Dampkjøkken var nylig opprettet. Der kunne studentene få
billig mat. Jeg tror fars faste rett var Risengrynsgrøt (25 øre). Risengrynsgrøt med pølser (37 øre)
var sjelden kost.
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Det var ikke noen offentlige studenthjem, det var å skaffe seg private hybler. Far delte rom med en
medstudent, holdt seg selv med frokost og aftens. Det ble tørt brød, uten smør eller margarin. En
gang da far var hjemme i ferien, sa hans mor til ham at han skulle ta smør på brødet. "Nei", sa far,
"det har jeg ikke råd til når jeg er i Kristiania, og jeg vil ikke bli forvent når jeg er i Sandefjord". Man
kan undre seg over at far kom gjennom studietiden uten helseskade. Han nevnte at han senere i
livet hadde fått vite at hans universitetslærere hadde diskutert om han kunne være frisk, han var
så tynn. Løsningen ga en av dem: Han er så tynn at det trives ikke noen baciller på ham. Han var
meget stolt da han i passet ble anført som slank, ikke sped.
Studentene hadde ikke de samme ressurser den gang som nå. Far nevnte at enkelte
eksperimenter som krevet finjustering måtte de foreta nattetider på universitetet. Da var det
sjelden trafikk som kunne virke inn på apparatene.
Efter embetseksamen fikk far stipendier som gjorde det mulig for ham å studere både i Paris og
Berlin. Han lærte seg selvfølgelig sproget - og glemte det ikke senere.
Far begynte i 1892 som overlærer ved Bergen tekniske skole, deretter overlærer (nå tittel
professor) ved den nyopprettede Norges Landbrukshøyskole, Ås, i 1898, aktuar i
Livsforsikringsselskapet Brage 1902, professor i forsikringsteknikk 1919. Fortsatte i sin stilling som
aktuar til sin død i 1922.
Far døde av blodpropp.
B. Utdrag fra Norsk Biografisk Leksikon
Palmstrøm, Arnfinn. P. tok realartium i 1884 og begynte å studere realfag. Allerede som
student viste han fremragende matematiske anlegg, og han fullførte da også i 1889 den
matematisk-naturvitenskapelige lærereksamen med innstilling. I sin studietid redigerte han
"Meddelelser fra det matematiske seminar i Kristiania", trykt i "Archiv for Mathematik og
Naturvitenskab", 12., 13. og 14. bind. Her finner man hans første matematiske avhandling:
"Determinantentheoriens anvendelse paa læren om komplekse størrelsers multiplikation". Høsten
1890 studerte P. matematikk og fysikk ved Berlins universitet i 2 semestre og derefter de samme
fag ved Sorbonne i Paris. I 1892 ble han ansatt som overlærer ved Bergens tekniske Skole. Under
sitt ophold i Bergen var han formann i Bergens Sjømannsskoles og det nautiske kontrollkontors
bestyrelse og medlem av Bergen Katedralskoles forstanderskap og medlem av Bergens skolestyre.
I 1898 blev P. overlærer i matematikk ved Norges Landbrukshøiskole (på Ås ved Oslo) og i 1899
medlem av Vitenskapsselskapet. I årene 1894 - 1901 skrev han en rekke matematiske
avhandlinger tilhørende algebraen og tallteorien. Han har skrevet bl. a. om ubestemte ligninger og
om algebraiske problemer i de elliptiske funksjoners teori. Avhandlingene er offentliggjort i
Bergens Museums Aarbok og i Videnskapsselskapets skrifter.
I 1901 blev P. knyttet til Livsforsikringsselskapet Brage som aktuar, en stilling han i 1902
gikk helt over til. Og fra nu av er P.'s navn uløselig knyttet til den private livsforsikrings utvikling i
Norge. Med sin glimrende utdannelse og sin store arbeidskraft bragte P. med sig de beste
forutsetninger for sin gjerning. Og der blev da også i stigende utstrekning lagt beslag på ham. I
1907 blev han medlem av folkeforsikringskomiteen, og i denne komité nedla han et overmåte
stort arbeide. Sammen med kontorchef Hjorth utarbeidet han her en rekke innstillinger, og skriftet
"Formler, beregningsmetoder og tabeller" er et kildeskrift for norske aktuarer. I en annen gren av
social forsikring, nemlig sykeforsikringen, blev P. også meget benyttet. Han var således formann i
Nordstrand Kretssykekasse fra 1911, og på P. foranledning blev Foreningen av kretssykekasser i
Akershus amt stiftet samme år.. Denne forenings formann var han til 1920. P. var også med på å
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stifte Kretssykekassenes Landsforening 1912 og blev styremedlem samt viceformann fra 1914 og
formann fra 1917.
For den private livsforsikrings utvikling i Norge har P. betydd overordentlig meget. Hans
klare skjønn parret med hans fremragende forsikringstekniske viden gjorde ham selvskreven til å
innta en førerstilling blandt de norske aktuarer. Han var en av grunnleggerne av Den norske
Aktuarforening, og han var stifter og første formann i Foreningen av de norske livsforsikringsselskapers aktuarer. P. arbeidet meget tidlig for at man ved Universitetet skulde få en speciell
aktuareksamen. Han blev i 1913 medlem av en komité som skulle gi sin innstilling om opprettelse
av denne eksamen. I 1916 blev der vedtatt lov om aktuareksamen, og fra 1. juli 1917 overtok P.
etter anmodning fra det akademiske kollegium stillingen som leder av det forsikringstekniske
seminar. I april 1919 blev P. utnevnt til professor i forsikringsteknikk og ydet her et grunnleggende
arbeide av den største betydning. Enkelte deler av P.'s forelesninger er utgitt, således "Livrenter"
og "Beregningsregler ved forandring av forsikringsavtaler".
De norske livsforsikringsselskaper benyttet sig stadig av P.'s rike kunnskapsforråd og
erfaring. Han var med i praktisk talt alle komiteer av nogen betydning for norsk livsforsikring. Men
P. interesserte sig også for den rent praktiske side ved sitt yrke. Han var således livsforsikringsredaktør i "Forsikringstidende" 1903 - 07 og skrev da og senere en rekke artikler om livsforsikring.
Hvor høit vurdert P. var i det selskap han var knyttet til, fremgår av at han fra 1913 til sin død var
medlem av "Brage"s styre. Forøvrig var han medlem av styret i forsikringsselskapet "Sigyn" fra
1917 og medlem av Spareskillingsbankens og Akers Sparebanks representskap og av Forsikringsforeningens styre. 1914 - 16 var han medlem av Akers formannskap.
P. fikk således utrettet overordentlig meget. Men til tross for alt han hadde å gjøre hadde
han alltid tid til overs for alle som søkte ham. Hans personlige elskverdighet og uopslitelige gode
humør gjorde samarbeidet med ham til en fest, og alle hans kolleger og medarbeidere bevarer
minnet om en rikt utrustet personlighet.
Trygve Hoel

[Litt.: Studenterne fra 1884, Kra. 1909 og Oslo 1934; Aktuarvirksomhet i Norge, 1929]

C. Fra opprettelsen av Norsk Matematisk Forening

Norsk Matematisk Forening ble stiftet den 2. november 1918, og det kan være av interesse å se litt på det
foreningens protokoller forteller om dens første tid.

Det stifterne så som foreningens viktigste oppgave, var å holde god kontakt mellom de ulike
matematiske miljøene i landet. Foruten universitet og skole var det særlig det forsikringstekniske
miljøet og geodetene i Norges Geografiske Oppmåling som var interesserte. Man sørget da også
for at det til enhver tid, i alle fall til uti 1940-årene, var personer fra alle disse miljøene i
foreningens styre.
La oss begynne med et par ord om hovedpersonene bak stiftelsen. Poul Heegaard (1871-1948) var
dansk, hadde vært professor i København fra 1910, og var nettopp i 1918 utnevnt i et nyopprettet
professorat i geometri i Oslo (byen het den gang Kristiania). I geometrien er han særlig kjent for sin
doktoravhandling fra 1899, der han rydder opp i noen topologiske uklarheter i Poincarés arbeider.
Heegaard-invarianter er fortsatt et nyttig begrep i topologien. Han var sterkt interessert i
undervisnings- og opplysningsvirksomhet, og nedla et stort arbeid på dette området.
Arnfinn Palmstrøm (1867-1922), var aktuar, og ble i 1919 professor i forsikringsmatematikk. Det
var han og Heegaard som sammen gjorde det meste av forarbeidet til foreningens stiftelse. De
forfattet en henvendelse til “matematikk-interesserte personer landet over” om planene for en
matematisk forening, de skrev utkast til vedtekter for foreningen, og de søkte økonomisk støtte
fra staten, og fra livsforsikringsselskapene.
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Carl Størmer og Richard Birkeland var jevnaldrende, født i 1879. Birkeland var professor i
matematikk ved Norges Tekniske Høyskole i Trondheim fra den ble opprettet i 1910, og han var
rektor der i 1920-23. Så flyttet han til Oslo, der han var professor i anvendt matematikk til han
døde i 1928. Han var faglig meget allsidig, men er mest kjent for arbeider om algebraiske likninger
og hypergeometriske funksjoner. Om hans del i stiftelsen av foreningen forteller Palmstrøm i
protokollen for årsmøtet i 1921: “- det var prof. Birkeland, som først hadde fåt idéen til Norsk
Matematisk Forenings dannelse, der blev muliggjort da prof. Heegaard kom hitop, idet man
derved fik en habil redaktør av tidsskriftet.”
Størmer hadde vært professor i Oslo siden 1903. Han startet ut som tallteoretiker, men ble tidlig
interessert i nordlysforskning, og det ble der han gjorde sin største vitenskapelige innsats. Han ble
foreningens første formann og senere dens første æresmedlem.
Starten. Det konstituerende møtet ble holdt den 2. november 1918. Heegaard ønsket velkommen,
Palmstrøm ble valgt til dirigent, lover for foreningen vedtatt, planene for virksomheten ble
diskutert. Foreningens første formann ble Størmer. Birkeland ble viseformann. Heegaard fikk det
mer arbeidskrevende vervet som redaktør av tidsskriftet, sammen med overlærer Anton
Alexander.
Kontingenten ble satt til 5 kroner i året. “Høiere er det ikke mulig at gå, hvis foreningen skal kunne
vente inmeldelser fra rigtig mange unge matematik-interesserte, noget vi tillægger særdeles stor
betydning,” het det i søknaden til departementet om penger. Allerede ved starten hadde det
meldt seg over 300 medlemmer. Det var langt over hva man hadde våget å håpe på.
Protokollen fra møtet, ført i pennen av Palmstrøm, avsluttes slik: “Dirigenten uttalte til slutning
omtrent følgende: ‘Det er en ren tilfældighet skjønt det virkelig ser ut som en tanke, at denne
forening er blit stiftet på professor Heegaards fødselsdag. Det er en given sak, at foreningen ikke
ville være kommet i stand på det nuværende tidspunkt, hvis professor Heegaard ikke var kommet
hit. Det er også sikkert at han har nedlagt et betydelig arbeide under forberedelserne for at få
foreningen i stand. Men likeså sikkert er de, at det blir han, som sammen med den anden redaktør
av tidsskriftet kommer til å bære foreningen fremover i tiden. Foreningen vil komme til at stå og
falde med tidsskriftet. Jeg er sikker på, at jeg gjør meg til tolk for alle de tilstedeværende, når jeg
siger, vi er glade fordi vi har fåt ham hit op, og når jeg uttaler håbet om, at han og foreningen må
få feire mange fødselsdager sammen.’ Forsamlingen gav sin tilslutning hertil ved at reise seg og
klappe.”
Utdrag av tekst skrevet av Marius Vartdal Kristoffersen, 1998.
(Arnfinn døde i 1922; han fikk derfor ikke være med i foreningens videre utvikling.)

12

