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Et usedvanlig avholdt menneske var hun, Eirene Palmstrøm, som plutselig gikk bort 20. februar, 93 år 
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. 
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