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Sorenskriver og soldat. • • 

75 år idag: 
Sorenskriver 
Flrtn Pahl)' 
strøm, Nordre 
Skrenten 1 C, 
Tårnåsen. 

) 

Han to~ meie~ tidlig mål av seg 
til å blf soren~krlver - hvorfor 
husker han kaqskje Ikke I dag. Og 

. da han I krlgst!.iens London traff 
en ung eqgelllit dame, BettIne 
Rldley, sOm Var villig til å dele 
med ham hva fremtiden måtte 
bringe, var det som sorenskriver· 
frue på en av j!:lrlk Werensklolds 
romantiske norske" embedsgår· 
der, han ville hjl. henne. . 

Men forholdene skulle føre med 
seg at det ble så meget annet å 
ordne først. Efter dell juridiske 
embedseksamen satte han gan· 
ske riktig kurs rett mot dommer· 
krakken via de nødvendige om· 
veier sOm ~dvokatfullmekt!g, 
dommerfullmektig og til og med 
som praktiserende advokat sam· 
men med ~. A., Riekeles. Men så 
kom det noe I yelen. Krigen mel· 
lom Sovjet·Unlonen og Finland 
fant ham sOIll soldat I det 
svensk-norsk~ komplml av fri· 
villige. Derfra !'om half hjem ak
kurat tIdsIlok' til å bli såret I 
kamp mot tyske soldater i utkan· 
ten av Nordmllrka - dog Ikke 
verre enn at han Ikke lIlå lenge ef
ter var å finne som en av Martin 
Linges karer i Englaml. 

DeUe førte Il)ed seg en god del 
ny trening, qlant annet fall
skjermhopping hvor (jet vllle ha 
vært en forpel ikke å pa vært så 
nærsynt, og hvor briller naturlig
vis ikke kom på tale, for hvem 
har vel hørt om fallskjermhoppe· 

, re med briller1 Efter Måløy·ral-

l 
det ble det lliutt på den aktive mil 

. 

Iltære tjeneste. Det var flere_~v 
Llnge·guttene Ij!l]'jr-m~nte at den 

"norske regjering burde underret· 
tes n~!:JI&:U.e_n.d:'..l@tte sllke_9P..era· 
sjoner I gang på Nt1!;'g'c:l" kyst. De 
fikk sitt ørlllke oppfyH, men to av 
dell),' Finn Palmstrøl1l og Knut 
Wigert, måtte fratre slp tjeneste. 

Men det. var annet å gjøre. I 
den nervøse ventetiden under 
krigsårene var det mange norske 
soldater som hadde lett for å 
komme i «uløkka» formedelst 
brennevin og andre dlstraheren' 
de momenter. Det var nødvendig 
med krigsrett, og foruten aktor 
måtte det være forsvarer, og det 
ble Finn Palmstrøm, først som 
fenrik - men da pro~estcrte de 

tiltalte. De mente at når aktor, 
Rynning-Tønnessen, var oberst· 
løytnant. måtte forsvareren 
minst være major. ellers ville 
Ikke dommerne ta hensyn til I 
ham. Ja. så ble han major. da. 
. Dessuten ble han leder for et 
nyopprettet kontor med sete I 
London. Han samlet Inn opplys
ninger om krigsforbrytere med 
henblikk på tiltalebeslutninger 
efter krigen. Og dette arbeidet 
fortsatte efter kapitulasjonen. I 
mars 1946 kunne Aftenposten 
med store overskrifter fortelle 
om major Palmstrøm, som had
de gransket I NUrnberg domhus 
og kom hjem med 62 verdifulle 
dokumenter om forbindelsen 
mellom Hlmmler og Quisling og 
mange andre Interessante ting. 

Og så var freden stort sett I 
havn, og tiden var inne for å ta 
fatt på det egentlige mål Igjen. 

La det være sagt med en gang 
at sorenskrivergården I Tana 
Ikke var tegnet av Erik Weren
skiold og Ikke var belemret med 
meget romantikk. Men da soren
skriveren I 19:\2 kom Ul Flisa for 
å skifte sol og vind l Solør soren
skriverembede; var embedsgår
den tegnet av Arneberg, og om 
den Ikke minnet om ,.Famillen på 
Gllje .. , så var den pen A se pA. Ut
vendig. Innvendig oppdaget fru 
BettIne Palmstrøm snart at det 
var visse mangler å ta opp med 
Justisdepartementet - bl. a. var 
spisestuen best egnet til dypfry
ser, siden den var· det kaldeste 
sted I huset. Nå, det ble rettet, og 
fra denne gården kunne dette so
renskriverpar virke til nytte' og 
glede for ett av sine store, rike 
østlandsdistrikter helt til Palm
strøm falt for aldersgrensen. 

Siden har det vært meget annet 
å sysle med, bl. a. konsulentstil
linger i sentraladministrasjonen, 
samt ymse tlJlltsverv. Sorenskrl· 
ver Finn Palmstrøm. har Ingep 
vanskeligheter ved å få tiden til å 
gå. 
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