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ARNFINN PALMSTRØM og etterkommere

Side 1

Arnfinn Palmstrøm, * 1-Okt-1867 (sønn av Johannes Palmström og Helene Marie Johansdotter),
† 18 des 1922, yrke Professor i matematikk.
Arnfinn arbeidet seg under vanskelige kår med utrolig energi og nøysomhet frem til
matematisk-naturvitenskapelig embedseksamen i 1889 med innstilling, studerte deretter med
stipendium matematikk 4 semestre både i Paris og Berlin. Både før og etter sitt
utenlandsopphold var han lærer, i 1892-98 overlærer ved Bergen tekniske skole. I 1898-1902 var
han overlærer (tilsvarer i dag professor) ved Norges Landbrukshøyskole på Ås. I 1901 ble han
aktuar i Livsforsikringsselskapet Brage hvor han utviklet forsikringsmatematikken og ble ekstraordinær
professor i dette faget i 1919. Han fortsatte som aktuar i Brage til sin død (pga. blodpropp etter en
blindtarmoperasjon) i 1922.
Ved siden av lærergjerningen utfoldet Arnfinn en rik virksomhet som forfatter i vitenskapelige skrifter, som
Bergen museums årbøker, og Vitenskapsselskapets skrifter. Han behandlet her tallteoretiske problemer. Størst
betydning tillegges hans arbeider over forsiktingsvitenskapens og dennes praksis. Som et kuriosium kan
nevnes hans førstelitterære virksomhet, som ikke egentlig kan tillegges vitenskapelig verdi: I sine studentdager
redigerte han nemlig i sommerferien"Sandefjords Blad". I minnetalen over ham i Vitenskapsselskapets møte
4/4-1924 i Oslo nevnes både hans utstrakte lesning og eksepsjonelle hukommelse. Han var nemlig en meget
belest mann, også utefor sitt fag, særlig i historie. Nevnes bør i den forbindelse hans slektforskning av familien
Palmstrøm, der han fant frem til vår "stamfar" Johan Mattson Lange som ble adlet Palmström.
(fra oppsett over 'Palmstrøm-familien, Sandefjord')

Fra Norsk Biografisk Leksikon:
Palmstrøm, Arnfinn, 1867 - 1922, aktuar, sønn av snekker Johannes P. og Helen Marie Olsen, f. i
Sandefjord 1/10 1967, d. på Ljan 18/12 1922. Gift 1) i Kristiania 29/8 1892 med Henrikke Qvigstad, f. i
Lyngen 3/7 1864, d. i Kristiania 19/1 1907, søster av nedennevnte rektor J.K. Q. og datter av distriktslæge
Engebret Q. og Edel Petrine Krogh Wadel; 2) i Kristiania 20/4 1911 med Jakobine Margrethe Mørch, f. i
Fredrikstad 28/10 1879, datter av skibsfører Knut Oswald M. og Hanna Marie Nielsen.
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 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 Ps forelesninger er utgitt, således "Livrenter" og "Beregningsregler ved
forandring av forsikringsavtaler".
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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]

NOTAT av 11.03-1994 skrevet av Henrik Palmstrøm:
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.
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".
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 la stor vekt på at han alltid var den flinkeste i klassen og var meget skuffet over meg som aldri nådde den
ære.
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
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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.
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, 1901, aktuar i Livsforsikringsselskapet Brage, professor i
forsikringsteknikk 1919. Fortsatte i sin stilling som aktuar til sin død i 1922. Far døde av blodpropp etter en
blindtarmoperasjon.
.

Han giftet seg med (1) Henrikke Qvigstad, 29 aug 1892, * 3 jul 1864 (datter av Engebret Qvigstad og Edel
Petrine Krogh Wadel), † 13 jan 1907.
Han giftet seg med (2) Jakobine Margrethe Mørch, 20 nov 1911, * 28 okt 1879 i Fredrikstad (datter av
Knud Oswald Mørch og Hanna Marie Nielsen), † 10.04.1965 i Oslo, yrke Husmor.
I.

Petra Palmstrøm, (datter av Arnfinn Palmstrøm og Henrikke Qvigstad) * 25.07.1893 i Oslo, † __.__.1979,
yrke Lærer.

II. Johannes Palmstrøm, (sønn av Arnfinn Palmstrøm og Henrikke Qvigstad) * 8 des 1894 i Oslo, † 1914 i
Oslo.
III. Ellen Marie Palmstrøm, (datter av Arnfinn Palmstrøm og Henrikke Qvigstad) * 03.06.1896 i Oslo, †
28.07.1927.
IV. Bertha Palmstrøm, (datter av Arnfinn Palmstrøm og Henrikke Qvigstad) * 23.03.1898 i Bergen, †
08.09.1937 i Östersund, Sverige, gravlagt i Vestre gravlund, Oslo, yrke Realartium, husmor.

Hun giftet seg med Trygve Bugge Valeur, 20.01.1923 i Nordstrand, Oslo, * 08.06.1892 i Oslo, †
13.01.1967 i Drammen, gravlagt i Vestre gravlund, Oslo, yrke Sivilingeniør.
Trygve: Trygve er utdannet Sivilingeniør (kjemi) Norges Tekniske Høgskole 1914. Han ble driftsingeniør,
fra 1935 overingeniør ved forskjellige norske og svenske Cellulosefabrikker frem til sin pensjonering
1957. Deretter drev han konsulterende virksomhet. Etter Berthas død giftet Trygve seg med Margrethe
(Greta) Hagen og fikk datteren Ingrid (født 1942).
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A. Christian Valeur, * 07.02.1924 i Nygard, Vardal, yrke Sivilingeniør (kjemi).
Christian Valeur Civilingenjör (kemi) Kungliga Tekniska Högskolan 1948. Lab.chef Korsnäs AB
1948-53. Chefskemist 1953-63, överingenjör 1963-89 vid Iggesunds Bruk, Iggesund, Sverige. Deretter
konsulterende virksomhet.
Han giftet seg med Gunnel Pira, 05.09.1953 i Soldatkyrkan, Gävle, * 24.01.1930 i
Gävle, Sverige, yrke Sekretær, bibliotekar.

B. Erik Valeur, * 31 mai 1926 i Vardal, yrke Lege.
Erik har medisinsk embedseksamen 1953, ble spesialist i øre, nese, hals- sykdommer i 1957. Arbeidet
blant annet ved sykehuset i Lund, Malmö, Ystad, Jönköping og Kristianstad. Sjefslege for sykehuset i
Karlshamn ved pensjonering i 1991. Deretter skogsbruk og akvakultur. Av foreninger kan nevnes Lion,
Rotary, Studiefrämjandet, Svenska Naturskyddsföreningen, Lantmännens Riksförbundog et antall
lokalt virkende foreninger. Erik er eller har vært styremedlem og formann i et eller flere av disse.
Han giftet seg med Siv Margaretha Uller, 5 mai 1956 i Karlshamn, Sverige, *
17.01.1932 i Lund, Sverige.

C. Jan-Petter Valeur, * 25.06.1927 i Nygard, Vardal, yrke Ingeniør.
Jan-Petter är utbildad ingenjör (maskinteknik) vid Stockholms Tekniska Institut (STI) 1950. Assistent
vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm 1950-54. Utvecklingsingenjör vid Volvo Personvagnar
AB, Göteborg, produktutveckling 1954-92. Pensionerad 1992.
Han giftet seg med Ethel Jenny Helena Johansson, 06.09.1958 i Halmstad, Sverige, *
15.02.1933 i Halmstad, Sverige, yrke Bibliotekassistent.

D. Ellen Mette Valeur, * 16.06.1931 i Nygard, Vardal, yrke Ingeniør (kjemi).
Ellen Mette er utbildad ingenjör (kemi); forskningsingenjör vid Umeå Universitet.

Hun giftet seg med Per Bruno Wallén, 29.04.1956 i Engelbrektskyrkan, Stockholm, * 16.04.1927 i
Stockholm, yrke Professor M.D.

V. Gudrun Palmstrøm, (datter av Arnfinn Palmstrøm og Henrikke Qvigstad) * 20 mai 1899 i Oslo.
Hun giftet seg med Rolf Westgård, * 30 okt 1897.

A. Rolf Erik Westgard, * 15.02.1930, yrke Director.
Erik was Vice President in 3 M when he retired. Education: graduated from Stanford University
(MBA), University of Michigan (as an Undergraduate).

Han giftet seg med Nolinda (Lindy) Joanne Wells, yrke Artist.
Nolinda: Watercolor artist. Education: graduated from Stanford University (BA) Hobbies: gardener.

B. Peggy Ann Westgård, * 25.07.1931.

Hun giftet seg med Joseph Shelby Robbins.

VI. Henrik Palmstrøm, (sønn av Arnfinn Palmstrøm og Henrikke Qvigstad) * 22 jul 1900 i Oslo, yrke Aktuar,
dr.philos., † 10 mar 1998 i Oslo.
Nekrolog Henrik Palmstrøm, 18. mars 1998:
Henrik Palmstrøm, aktuar, dr. philos., er død, vel 97 år gammel. Så stilnet den uuttømmelige kilde av
humor, viten og vidd. Vi er mange som er blitt beriket og som nå føler vemod.
Han arbeidet hele livet med tall. Som 22-åring fikk han Skjelderups gullmedalje for en avhandling om
nordmenns legemshøyde, belyst gjennom rekrutteringsstatistikken. Siden ble han involvert i mange
interessante oppgaver som var viktige for landet. Under krigen i forsvarsdepartementet i England fikk han
kastet på bordet: "Finn ut hvor mye korn Norge trenger etter krigen." Han moret seg visst ofte over
politikere som kom med sine store planer og ble lange i masken når aktuaren hadde satt dem i eksakte tall.
Han ble en viktig utreder for hva vi i dag betegner som folketrygden, og regnet som sine lykkeligste år
arbeidsåret i Studieselskapet Samfunn og Næringsliv, som avfødte boken "Pensjon og samfunn". Som
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mangeårig foreleser i statistikk ved Universitetet nådde han mange studenter som gikk i en god lære.
Ellers var hans arbeidssted Livsforsikringsselskapet Brage. Han var hele livet omgitt av papirer og bøker
og likte å være oppdatert. Selv da yrkeskarrièren var over, tok han gjerne turen til Stortinget og leste
stortingsproposisjoner som andre leser romaner enn si thrillere. Og så hadde han sine meninger om det.
Om han ikke var så praktisk av seg, gjorde Eirene opp for det. Hun kjørte bil og dyrket jorden på stedet
deres ved Hønefoss. På båndet fra Eirene på kisten sto det skrevet: "Takk for din trofaste kjærlighet." Det
viser en nydelig side ved ham.
Når man holder seg klar helt opp i 97-årsalderen, er det mye interessent å fortelle. Bl.a. om oppdragelse i
ærlighet. Han tok banen fra Ljan til byen for å gå på skolen, og det hendte det var så fullt at man ikke fikk
betalt. Da ble man pålagt av sin far å betale dobbelt dagen etter.
Til høsten ville han ha vært 70-årsstudent, men det ville i så fall ha blitt en enslig fest, trodde han.
Man må vel si at han døde "mett av dage". Når viktigste orienteringsmidler, som syn og hørsel svikter for
en som nettopp holder seg levende ved det, må man unne ham hvile. Fordi han var et menneske med et
sterkt nærvær i sitt vesen, et sjarmerende, intelligent og entusiastisk vesen som han raust og gavmildt
overøste oss med, merker man at han er borte. Han var en seriøs mann som bak sitt gutteaktig-gjøglende
vesen. I sitt liv gjorde han gagns arbeide for sitt land, og med ringvirkninger for oss alle.
ELLEN AUBERT HELLERN

Nekrolog, mars 1998:
Ved Henrik Palmstrøms bortgang føler vi behov for å minnes ham som den høyt aktede og meget aktive
samfunnsborger han var gjennom sitt lange liv.
Han var født i 1900. Hans ble aktuarkandidat i 1921 og dr. philos. i 1937, og hadde før det flere
studieopphold i statistikk ved flere utenlandske universiteter.
Vi minnes ham som vår første lærer i statistikk da vi var sosialøkonomiske studenter i 1930-årene. Han var
nemlig leder av de obligatoriske kurser i statistikk ved Universitetet 1927-42.
Palmstrøm var i årene 1926-59 aktuar i Livsforsikringsselskapet Brage, der én av oss-(Kåre Varvin).
traff ham igjen som en meget hyggelig kollega under ansettelse i Brage i krigs årene 1941-45. Ved siden av
sin faste stilling utfoldet han en nesten utrolig aktivitet som medlem av diverse komiteer.
Han gjorde seg gjennom årene bemerket som skribent og forfatter av artikler om pensjonsspørsmål.
Han skrev "Pensjon og samfunn" i 1961, "Folketrygden" i 1966 og 1973, var redaktør av Trygdenytt
1972-76, og skrev veldokumenterte artikler i tidsskrifter, bl.a. i Farmand, om aktuelle skattetall,
folketrygdfondet og plasseringsplikten.
Da utviklingen av den kommende alminnelige alderspensjon i Norge sto på dagsordenen i begynnelsen
av 1960-årene, ble Henrik Palmstrøm anmodet av Studieselskapet Samfunn og Næringsliv om å utrede
viktige sider ved ordningen. Palmstrøm var straks villig, og tok et års permisjon fra Brage for å skrive
boken "Pensjon og samfunn", som Studieselskapet utga i sin vitenskapelige serie. Med Palmstrøms lange
erfaring i å utrede pensjonsspørsmål bidro denne boken til å skape oversikt og popularisere
diskusjonsgrunnlaget når det gjaldt de forskjellige måter å legge an denne viktige reform på, en reform som
skulle komme til å berøre alle kommende generasjoner av nordmenn i eftertiden. Vi fikk den
alleomfattende alderstrygd, som Stortinget vedtok, og som startet i 1967.
Palmstrøms smittende humør og hans og hans frues gjestfrihet skapte trivelige dager i Studieselskapet i
det året han arbeidet der. Han kunne invitere hele staben på lunsj, f.eks. på Frognerseteren, og til besøk
hjemme og på landstedet på Ringerike. Hans humoristiske sans var legendarisk. Vi glemmer ikke da han
fortalte om sitt frieri til den noe yngre engelske dame Eirene, som ga ham sitt ja: "Frøken Eirene, vil De ha
enkepensjon efter meg?"
Han glemte ikke sitt fag.
Morten H. Magnus, Kåre Varvin
.

Han giftet seg med (1) Malene Marie Aagaard, 7 nov 1925, * 24 apr 1899, † 26 apr 1926.

Han giftet seg med (2) Dorothea Eirene Manuel, 04.06.1946, * 07.11.1912 i England, yrke Husmor, †
20.02.2006.
Dorothea:
Eirene Palmstrøm, nekrolog:
Et usedvanlig avholdt menneske var hun, Eirene Palmstrøm, som plutselig gikk bort 20. februar, 93 år
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gammel. Det siste halvannet året bodde hun på Hovseterhjemmet og før det noen år på Risvollen, bolig
for eldre. Men de fleste år tilbragte hun på Frogner, i Hafrsfjordsgt. Hun var av gresk avstamning, men
vokste opp i Storbritannia. Hun studerte ernæringsfysiologi ved universitetet og fikk så stilling i
forsyningsdepartementet (Ministry of Food), hvor man skulle utarbeide oversikt over hva de europeiske
land trengte av mat ved krigens·slutt i 1945. Der arbeidet også Henrik Palmstrøm, som hadde rømt fra
Norge da hans hjemmefrontgruppe ble røpet. Som aktuar skulle han regne ut hva alt ville koste. Det
fortsatte han med i mange år for Stortinget, inklusive Folketrygden. Mange _ politikere ble lange i
ansiktet når de fikk vite hva deres gode forslag kostet.
Eirene var til stor hjelp for sin mann med sine kunnskaper og innsikt. Hun greide å holde orden på alle
papirer som fulgte i hans arbeid. Hun kjørte bil, og det gjorde ikke han. Eirene var langt over 80 år
gammel da hun parkerte bilen for godt, og hun var lei for det. Hun var en dyktig bilist.
Som de fleste engelsktalende var hun knyttet til St. Edmunds Church, hvor hun også ble bisatt. Hun
deltok ivrig i kirkens aktiviteter, og Ladies Guild var et samlingspunkt. Da det ble ønsket at de eldste
skulle samles privat på omgang, fant hun fort ut at det var bedre med en fast adresse, og det ble hennes.
Hun hadde en grei måte å løse problemer på: hun tok ansvaret. Var det noen som ikke kom seg til kirke,
kjørte hun dem.
Eirene likte å være på stedet Aurengen ved Hønefoss. Der dyrket hun grønnsaker, frukt og bær.
Inviterte folk opp og ga villig vekk.
Før hun giftet seg i 1946, ville hun se Norge først. Min mor traff henne i melkebutikken og hjalp henne
å finne de rette varene og inviterte henne til en kopp te. Siden var de venner "ever after". Slik ble hun god
venn av familien.
Hennes tre sønner fikk sin utdannelse i Storbritannia og to valgte å bosette seg ni henholdsvis USA og
Storbritannia, mens Robert valgte å komme hjem.
Eirene hadde i de siste årene en del alvorlige fysiske plager som hun kjempet mot med sin mentale
kraft. En ildsjel er sluknet og vil bli dypt savnet.
Ellen Aubert Hellern
.

A. Ellen Marie Palmstrøm, (datter av Henrik Palmstrøm og Malene Marie Aagaard) * 1 sep 1926, † 22
sep 1986.
Hun giftet seg med Vidkun Hveding, * 27.03.1921 i Orkdal, Sør-Trøndelag, yrke
Professor, generaldir.NVE, † 19 mai 2001 i Tysfjord.

B. Arnfinn Johannes M. Palmstrøm, (sønn av Henrik Palmstrøm og Malene Marie Aagaard) *
29-Des-1929 i Oslo, yrke Bibliotekar, mag.art., † 2002 i Ålborg.
Utdannet ved Statens Bibliotekskole, Oslo 1956, magister artium (mag.art.) i engelsk språk og
litteratur ved Universitetet i København 1973. Bosted Esbjerg, Danmark.

Han giftet seg med Kirsten Schow, 21-May-1960 i St. Mikaels kirke, Hammerfest, * 09.08.1930 i
Birkerød, Danmark, yrke Bibliotekar.

C. Stephen Henrik Palmstrøm, (sønn av Henrik Palmstrøm og Dorothea Eirene Manuel) * 7 des 1947 i
Oslo, yrke EDB spesialist.

Han giftet seg med Diana Margaret Fone, 19.08.1978 i Cringleford, Norwich, England, * 18.07.1952 i
Derby, England, yrke Socialworker.

D. Robert Erik Palmstrøm, (sønn av Henrik Palmstrøm og Dorothea Eirene Manuel) * 22.02.1949.
E. Christopher Johannes Palmstrøm, (sønn av Henrik Palmstrøm og Dorothea Eirene Manuel) *
11.06.1953.
Han giftet seg med Ruth Hamilton.

VII. Alf Palmstrøm, (sønn av Arnfinn Palmstrøm og Henrikke Qvigstad) * 18.09.1901 i Oslo, † 09.06.1967,
yrke Lege.
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Han giftet seg med (1) Erry Erikson, 22 des 1928, † ??.06.1940.
Han giftet seg med (2) Svea Erikson, 18.09.1942.

A. Gerd Palmstrøm, (datter av Alf Palmstrøm og Erry Erikson) * 06.06.1930, † ??.__.1990.
Hun giftet seg med Fredrik Wilhelm Johs. Krogsrud, * 14 okt 1924, † 1966.

B. Inger Palmstrøm, (datter av Alf Palmstrøm og Erry Erikson) * 14 mar 1933 i Kirkenes, † 13 mai 2014
i Oslo.
Hun giftet seg med Hans Jørgensen, * 14 sep 1931.

C. Grete Palmstrøm, (datter av Alf Palmstrøm og Svea Erikson) * 26.07.1943.
Hun giftet seg med Terje Ramsøy-Halle.

VIII. Finn Palmstrøm, (sønn av Arnfinn Palmstrøm og Henrikke Qvigstad) * 19 okt 1903 i Oslo, † 26.01.1987 i
Oslo, gravlagt i Vestre gravlund, Oslo, yrke Sorenskriver.
Jurist. Cand. jur. 1926. Deltok i vinterkrigen i Finland 1939. Fallskjermsoldat i kompani Linge 1941-42.
Storbritannia 1942-45 i forsyningstjenesten. Norsk observatør ved krigsforbryterprosessen i Nürenberg og
Dachau 1945-46 Sorenskriver i Tana 1946-52, i Solør 1952-60. Utarbeidet 'Report on Germany's Crime
against Norway, (1945).
Han giftet seg med (1) Ellen Bang, ??.__.1931.

Han giftet seg med (2) Ems Pettersen, 1938, * 1910, † 1980.

Han giftet seg med (3) Bettine Marie Louise Ridley, ??.__.1947, * 7 sep 1918 (datter av
Frank Garrett Ridley og Louisa Mary Holroyd- Doveton), † 10 okt 2009 i Oslo, gravlagt i Vestre gravlund,
Oslo.
Bettine:
Var Aftenpostens korrespondent i Finnmark 1946-50. Utgitt boken 'Fra Themsen til Tana (1995). Skrevet
diverse kritikker av bøker og artikler i aviser.

Prestens tale ved begravelsen:
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. Av disse er det i dag
bare Frank som lever. 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. Men som dere sa i sorgsamtalen: 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 embetes 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 het ”Fra Themsen til Tana”.
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
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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, sa dere. Og det var at hun aldri fikk barn. Dette var hun veldig lei seg
for.
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-på-vilje 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.
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. Når dere var på besøk
hjemme hos Bettine snakket hun gjerne om bildene sine. Det var spennende, for hun oppdaget hele tiden
noe nytt i bildene. 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 døde Bettin, 91 år gammel. Hun hadde hatt sitt liv.
.
A. Ellinor Palmstrøm, (datter av Finn Palmstrøm og Ems Pettersen) * 06.03.1939.

IX. Jonas Christian Palmstrøm, (sønn av Arnfinn Palmstrøm og Jakobine Margrethe Mørch) * 03.11.1912 i
Ljan, Oslo, Norge, † 11.01.1990 i Oslo, gravlagt i Oslo, yrke Bankkasserer.
Han giftet seg med Ranveig Mathiesen, * 08.08.1915, † 09.08.2000 i Oslo.
A. Arne Palmstrøm, * 17.03.1952 i Oslo.

Han giftet seg med Randi Wilhemsen, * 29/03-1955.

B. Ellen Palmstrøm, * 03.10.1958 i Oslo, yrke Bankbestyrer.

X. Knut Palmstrøm, (sønn av Arnfinn Palmstrøm og Jakobine Margrethe Mørch) * 16 mar 1916 i Ljan, Oslo,
Norge, yrke Aktuar, Fylkesarbeidssjef, † 29 mai 2008 i Oslo, gravlagt i Vestre gravlund, Oslo.
Knut Palmstrøm: Utdannet aktuar ved Universitetet i Oslo 1943. Begynte arbeide etter endt utdanning i
Arbeidsdirektoratet, Oslo
Fra 1945 kontorsjef ved Fylkesarbeidskontoret i Buskerud (kontor i Drammen). Flyttet i den forbindelse
fra Oslo til Drammen (Kvernvegen 16). Bygget hus i Solsvingen 11 og flyttet dit 1961.
Fylkesarbeidssjef fra 1970. Utført 4 FN oppdrag i ulike land.
Skilte seg fra Else Marie 1973 og flyttet til Oslo, men fortsatte ved Fylkesarbeidskontoret til han gikk av
for aldersgrensen 31.12.1985.
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Fra 1980 samboer Vesla Frøyland, Hoslegaten 6, Haslum i Bærum, fra 1996 bosatt i Heyerdahlgt. ved Ris
i Oslo
Knut Palmstrøm var bridgeskribent i Dagbladet i Oslo fra 1973 til 2004 og har her skrevet mer enn
15.000 bridgespill.

Knut Palmstrøm - noen flere data:
Bopeler: Ljan (Nilsenbakken), Oslo frem til 11. årsalderen (1927); Odensgt. 32A, Oslo, høsten 1927 1941; Vestheimgt. 4, Oslo, april l941 - høsten 1945; Solsvingen 11, Drammen, 1945 - 1974; Chr.
Michelsensgt. 12, 1974 - 1981; Hoslegt. 7, Bærum, 1981 - 1996; Heyerdahlsvei 3, Oslo, l996 Skolegang/utdannelse: Ljan skole: fra 1. til noen mndr. ut i 5. kl. folkeskole; Uranienborg skole: 3-4 år i 5.
kl. folkeskole; Frogner skole: 4 år i middelsskole, 3 år i gymnasium; Artium 1934; Oslo Universitet:
embetseksamen (aktuar) 1943.
Praksis: De norske livsforsikringsselskapers statistiske kontor, Oslo 8 mnd. (1936-37); Norske Folk, Livsog pensjonsforsikringsselskap, Grensen 17, Oslo, 1½ år (1938-40); Arbeidsdirektoratet, Parkvn. 80,
sekretær 3/2-4l til 20/8-45; Fylkesarbeidskontoret i Buskerud, Drammen, 20/8-45 til 31/12-85.
Bistillinger: Forsikringsteknisk konsulent for følgende private pensjonskasser: -Drammen kommunale
pensjonskasse; -Buskerud fylkes pensjonskasse; -Øvre Eiker kommmunale pensjonskasse; -Nøtterøy
kommunale pensjonskasse.
FN-oppdrag ("Employment Expert" for ILO): -Nepal (Kathmandu) 1/1 - 30/6-1957; -Irak, (Bagdad) etter
revolusjonen 1958 overført til Ghana (Acra) 1/7-1958 til 30/9-1959; -Libanon (Beirut) 1/7-1962 til
30/6-1963; -Kypros (Nicosia) 1/7 1965 til 30/6 1966.
Bridgeredaktør (daglig spalte) i Dagbladet 1/1 1973 - 2003 og har her skrevet ca. 9000 bridgespill
.

Han giftet seg med Else-Marie Waaler, 8 apr 1941 i Oslo, * 27 feb 1915 i Oslo (datter av
Fredrik Waaler og Hildur Saxlund), yrke Husmor, † 7 feb 2012 i Drammen.

A. Arild Palmstrøm, * 26.09.1943 i Oslo, yrke 1967 Siv.ing.(ingeniørgeologi).
Utdannet til sivilingeniør (bygg) ved Norges Tekniske høgskole, 1967. Tatt dr.scient grad i
ingeniørgeologi ved Universitetet i Oslo, 1995. Arbeidet ved Norsk Leca (1967), Norges geologiske
undersøkelse (1968 - 1970), Norges geotekniske instiutt (1970-74 og 1994-95) og Berdal Strømme a.s
(1974-91 og 1995-). Hobbier: fotografering, mineraler, snekring, data, havearbeid, friluftsliv.
Han giftet seg med Anne Tillier, 30.03.1979 i Oslo, * 27.09.1943 i Bergen, yrke Fysioterapeut.
Anne: Var AFS utvekslingsstudent 1960-61. Utdannet som fysioterapeut (1966). Arbeidet som
fysioterapeut i Tromsø (1968), Oslo (1969-70), San Fransisco (1970-71), Sophies Minde (1972-91),
lærer ved Fysioterapihøyskolen (1991- ). Hobbyer: Opera, (sang), havearbeid, turer i naturen.

B. Ingrid Palmstrøm, * 20.11.1945 i Drammen, yrke Formingslærer.

Hun giftet seg med Tor Hoel, 2 des 1971 i Drammen, * 29 mar 1945, yrke Siv.ing (kjemi) NTH, † 12
mar 2013 i Drammen.

C. Tone Palmstrøm, * 06.06.1948 i Drammen, yrke Fysioterapeut.

Hun giftet seg med Ulf Storm-Hansen, 03.08.1973 i Drammen, * 12.03.1948 i Sarpsborg, yrke
Ingeniør (elektro).

D. Leif Palmstrøm, * 09.11.1952 i Drammen, yrke Data-konsulent.

Han giftet seg med Elisabeth Lycke, CIR1975 i Kongsberg, * CIR1947 i Bergen, † 2 apr 2009 i
Kongsberg.

