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Å skrive en sjakklubbs hundreårige historie er 
et omfattende arbeid, og en kan spørre seg: Er 
det behov for en slik bok? Tromsø Sjakklubb har 
tross alt ikke den mest storslagne historien ver-
ken i landet eller landsdelen. Klubben er på de 
fleste måter en sjakklubb på lik linje med mange 
andre sjakklubber i andre byer.

Tromsø Sjakklubb har imidlertid en del ting for 
seg: Klubben er landsdelens eldste sjakklubb 
(dog ikke den første – Bodø hadde en sjakklubb 
på tidlig nittenhundretall). Den har vært førende 
i Nord-Norge i siste halvdel av sin eksistens, og 
tidvis i begynnelsen. Men ikke minst: Den byr på 
en meget omfattende samling av kildemateriale 
som direkte inviterer til å samle historien mel-
lom to permer. Og om dere som leser eller blar i 
denne boken nok er fåtallige, håper jeg alle finner 
noe som er interessant eller fornøyelig!

Å stå på skuldrene til kjemper er et noe forslitt og 
i denne sammenhengen litt for svulstig begrep. 
Det er imidlertid ganske beskrivende for hvordan 
dette verket har blitt til. Da arbeidet med boken 
tok til for vel tre år siden var mye av grunnlaget 
allerede lagt. Kapasiteter som Werner Lockert-
sen, Frans Larsen, Wiggo H. Eilertsen, Karl Pet-
ter Jernberg og ikke minst Arild Ernstsen hadde 
tatt vare på og organisert store mengder stoff om 
sjakklubben. Sven Wisløff Nilssens intervjuserie 
på nett med nordnorske sjakkprofiler har også 
vært en uvurderlig kilde til informasjon. Når 
undertegnede fikk ideen om at det skulle skrives 
bok, kom jeg altså så å si til dekket bord. At styre-
protokollene til sjakklubben er bevart i sin helhet 
er i seg selv gull verdt for et slikt prosjekt.

De ti første årene av denne beretningen er ene og 
alene Arild Ernstsens verk. Det har tidligere vært 
publisert i klubbmagasinet 65 og på websidene 
til sjakklubben. Jeg lar det stå mer eller mindre 
urørt. Resultatlister og styreoversikter er imidler-
tid samlet i egne tabeller for å passe inn i struk-
turen til boka for øvrig. Ellers er det lite å tilføye 
og vi finner ingenting å rette.

Jeg vil si noe om denne bokens oppbygging 
og struktur. Boken er en kombinasjon av 
oppslagsverk og historiefortelling. Jeg har valgt å 
innlede hvert år med et dataark, hvor resultatlis-
ter for tre turneringer går igjen som en rød tråd: 
Vårturneringa, høstturneringa og NNM. Videre 
presenterer jeg generalforsamlinger og deres val-
gte styre. For resultatlistene i NNM har jeg før 
krigen valgt å publisere komplette resultatlister 
uavhengig av Tromsøs deltagelse eller plassering. 
Disse listene er meg bekjent ikke publisert andre 
steder tidligere. Etter krigen har jeg av plassh-
ensyn valgt å begrense resultatlistene i NNM til 
klassevinnere og Tromsøs deltagere. 

En annen tråd jeg prøver å følge og dokumentere 
mest mulig komplett er lagsjakken. Frem til 1980 
er denne i form av bykamper mot naboklubbene 
– først og fremst Narvik. Siden i form av Tromsøs 
deltagelse i seriesystemet – det vil si kretsmester-
skap, NNM for lag og et og annet NM for lag. An-
dre røde tråder som er mer sporadisk nøstet opp 
i er vandrepokaler, hederstegn og klubblokaler.

Det er også verdt å bemerke at jeg har valgt å 
hele veien ta utgangspunkt i kalenderår, selv om 
sjakksesongen i store deler av klubbens historie 
har gått fra høst til vår. Det gjør at beretningen 
tidvis van være litt «usynkronisert», men det får 
stå sin prøve.

Så noen beklagende ord om hva som ikke er med 
i boken. Det kanskje mest problematiske redaks-
jonelle valget er utelatelsen av lyn- og hurtigs-
jakk. Det er et bevisst valg, og er gjort i et forsøk 
på å begrense mengden stoff. En kunne uten 
problemer tilføyd et hundretalls sider til med 
bevarte resultatlister fra lyn- og hurtigsjakktur-
neringer. Valget om å utelate disse er problema-
tisk da det har vært en betydelig del av sjakklub-
bens virksomhet. Hadde tiden tillatt det skulle 
jeg gjerne forsøkt å tilføye en komplett liste over 
by- og klubbmestre i lyn- og hurtigsjakk. Men et 
sted måtte man si stopp hvis man skulle nå den 
deadline som var satt. Hvis noen skulle ønske å 
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lage en oppfølger «Lyn- og hurtigsjakk i Tromsø 
Sjakklubb» så kan jeg i alle fall forsikre om at det 
er rikelig med stoff å bryne seg på.

Likeledes er det mye å ta av når det kommer til 
partistoff, men også her har jeg måttet skjære 
ned. Mye av materialet på Statsarkivet er noter-
ingsskjemaer. Her har jeg valgt å gjengi en del 
partier fra før krigen, rett og slett fordi de er så 
fåtallige at de har historisk interesse. Etter krigen 
har jeg begrenset meg til å presentere noen få 
partier som har gjort seg bemerket utenfor klub-
bens lokaler. For de siste femti årene er partistof-
fet praktisk talt fraværende.

For klubbens siste år vil nok noen reagere på at 
ikke Tromsø Sjakklubbs Ungdom har fått en mer 
fremtredende plass. TSKU har de siste årene på 
mange måter vært vel så sentral i sjakkmiljøet 
i Tromsø som «moderklubben» Tromsø Sjak-
klubb. Jeg skriver litt om TSKUs oppstart, men 
følger ikke opp denne klubbvirksomheten år for 
år. Begrunnelsen er at dette først og fremst er 
en bok om Tromsø Sjakklubb. TSKU er defini-
tivt ikke lenger noe underbruk av TSK, men en 
uavhengig og selvstendig klubb. Likevel prøver 
jeg å få med de sterkeste prestasjoner og de vik-
tigste hendelsene som springer ut av TSKUs virk-
somhet. 

Til slutt vil jeg takke alle som har bidratt med 
smått og stort til denne boken. En stor takk 
til informantene som har bidratt med opplys-
ninger til boken. Takkes må også mine korrek-
turlesere, som har luket vekk en anselig mengde 
av forfatterens ortografiske og grammatikalske 
merkverdigheter. Takk til Morten Lilleøren, hvis 
oppfordring om å samle komplette resultatlis-
ter dro dette fra et mindre databaseprosjekt til 
et bokprosjekt. Takk til Birgitte Blandhoel for 
arbeidet med omslaget. Ikke minst vil jeg takke 
Sven Wisløff Nilssen som har vært behjelpelig 
med både informasjon og tilbakemelding hele 
veien. Et stort antall av spillerprofilene er også 
hans verk. Og til slutt takk til Tromsø Sjakklubb 
og dens mange medlemmer for å være den sær-
deles hyggelige sjakklubben den er.

Audun Pedersen, Tromsø

En bok som dette vil utvilsomt inneholde mange 
mangler og feil. En nettside er opprettet på føl-
gende adresse:

www.tromsosjakk.no/tromso-sjakklubb-i-100

Her vil korrigering, tilføyelser, oppdateringer og 
andre opplysninger som måtte dukke opp i etter-
kant av utgivelsen bli publisert. Finner du feil i, 
eller har kommentarer til , boken setter jeg stor pris 
på å få tilbakemelding til følgende epostadresse:  
 
audunp@gmail.com 

Henvendelser kan også sendes på brev til:

Audun Pedersen 
Steinnesvegen 30 
9023 Krokelvdalen

Tilbakemeldinger:
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1918-1928

Sverre Melvær 
(15.11.1888-10.12.1977)

Sverre Melvær var primus motor for sjakken 
både i Tromsø og Nord-Norge i første halvdel av 
forrige århundre – og en stund etter også. Han 
var bergenser av opprinnelse og et organisasjon-
smenneske av rang. Ved siden av sjakken var han 
blant annet redaktør, politiker, postekspeditør, 
bysekretær, radiomann og kontorsjef. 
Han var formann i klubben fra oppstarten i 1918 
til i 1923 samt i 1946 til 1947. I de fleste årene før 
krigen satt han i styret i klubben. Det var ikke 
bare i Tromsø Sjakklubb han var formann, han 
hadde tilsvarende verv i Troms Distriktslag for 
Idrett og i Tromsø Mandssangsfoening. Han var 
også aktiv i Troms Kringkasting. 9. og 10. april 
1940 rapporterte han over NRKs distriksradio 
nyhetene om krigsutbruddet. Sverre Melvær ble 
klubbens første bymester, og han ble æresmedlem 
i 1943. Han mottok De gode trekks medalje i sølv 
(1933) og gull (1943).

En begivenhetsrik start
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1918
Stiftelsesmøte  12/1 1918
Tromsø Schakklub stiftet.
Formann   Sverre Melvær
Nestformann  Olaf Erdal
Kasserer   Ole Fosland
Materialforvalter  Bjarne Halvorsen
Varamenn   Olaf Førde
   Gerhard Knudsen

 
Fra dette møtet rapporterer protokollen i Svend-
sens vakre kalligrafi bl.a. at:

«følgende var fremmøtt: Bysekretær Melvær, 
Thomas Thørring, Monrad Hansen, Malermester 
Lindrupsen, O. Førde, Politifuldmægtig Erdal, 
Bryggeformand Olsen, P. Joh. Øyen, Conditor 
Halvorsen, Vaktmester Hansen, E. Braathen, 
Gerh. Knudsen, Underfogd Fosland, Revisor 
Thrane, T. Fosse, Emil Caroliussen, Edv. Høy-
dahl, Nils Svendsen.» 

Sverre Melvær ble valgt til formann og han fikk 
Olaf Erdal og Ole Fosland med seg i det første 
styret. Bjarne Halvorsen, som stilte sin kafé til 
disposisjon som spillelokale, ble valgt som 

«tilsynsmand for klubbens materiel … paa 
ubestemt tid». 

Varamenn ble Olaf Førde og Gerhard Knudsen. 
Pussig nok var Melvær, Erdal og Førde alle ber-
gensere. Allerede 23. februar vedtok styret «at 
indmelde Tromsø Schakklub i Norsk Schakfor-
bund».

«Aar 1917 den 29. december fremmøtte kl. 9 
aften på Stenbergs Café i Tromsø følgende her-
rer til drøftelse av spørsmålet om oprettelse av 
en schakklub for Tromsø: Sverre Melvær, lærer 
Nordmo, vagtmester M. Hansen, Chr. Hauan, 
postbud M. Hansen, underfogd Fosland, maler-
mester Lindrupsen, P. Joh. Øyen, Lars Hansen 
jr., bankass. Nils Svendsen, kjøpm. Wilh. Urdal, 
John Andreassen samt Einar Braathen.

Man blev enig om at søke oprettet en schakklub 
og nedsatte i den anledning en arbeidskomite be-
stående av d´hrr. Wilh. Urdal, Nils Svendsen og 
bysekretær Melvær til at fremkomme med for-
slag til love samt til ordning av lokalespørsmå-
let.» 

Slik lyder første side i Tromsø Schakklubs «for-
handlingsprotokoll», ført i pennen av Sverre 
Melvær og signert av de tre i det som viste seg å 
være en hurtigarbeidende komite. Allerede den 
11. januar førte de til protokolls sine åtte lovpa-
ragrafer og dagen etter sto denne lille annonsen i 
Tromsø Stiftstidende:

Thomas Birger Wullum Thørring  
(15.06.1892-01.03.1961) 

En av stifterne av klubben i 1918. Født i 
Namsos i Trøndelag. Var nordnorsk sekretær 
i Norsk kommuneforbund. Vinner av den 
første turneringa i Tromsø Sjakklubb.
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Hvorvidt de 13 herrer fra Stenbergs kafé eller de 
18 fra Halvorsens ditto skal regnes som klubbens 
stiftere får bli en smakssak. Til sammen utgjør 
de 23 pionerer hvorav hele 21 (Andreassen og 
Hauan fra sonderingsmøtet ser ikke ut til å ha 
gått inn i klubben) sammen med et drøyt dusin 
nytilkomne deltok i den første større turneringa 
våren 1919. Bakgrunnen for denne turneringa 
var en anonym donasjon fra en «Intresseret» som 
bl.a. skrev: 

«… jeg tillater meg som gammel interesseret 
schakspiller at overdrage Tromsø Schakklub kr. 
100.–, et hundrede kroner, der ønskes anvendt 
som præmie til schakspillere inden Deres klub.»

Mesenen stilte opp klare betingelser for klas-
seinndeling og premiering (penger i forhold til 
poengtall). Det er selvfølgelig umulig å si hvem 
den generøse donatoren var – det var flere tilår-
skomne forretningsmenn blant klubbens stiftere 
– men det er slett ikke usannsynlig at det var den 
gamle sjakkfanatikeren P. Joh. Øyen.

Det ble ei mastodontturnering med 12-15 spillere 
(tallet er usikkert, og enkelte falt fra underveis) 
i et krevende dobbeltrundeopplegg. I klasse 2 
spilte minst like mange, men de nøyde seg med 
en enkel runde. Avslutningsdatoen var opprin-
nelig satt til 1. mai. Den ble senere dratt ut med 
en måned, uten at det hjalp særlig. Utpå høst-
parten satt man der med flere uspilte partier – og 
hva verre var: man satt der uten resultatliste! Den 

var somlet bort før evighetsprosjektet var bragt i 
havn. Styret så seg tvunget til å beordre omstart! 
Lista kom heldigvis til rette før omspillet ble satt 
i gang, og følgende resultat ble protokollført: 1-2 
Olaf Førde og Sverre Melvær 15 poeng, 3 Thomas 
Thørring 14, 4 Olaf Erdal 13.

Men det var ikke slutt på viderverdighetene. Et 
par dager etter at lista ble funnet, opplest og ved-
tatt forelå det en 

«skrivelse fra ing. Vogt … hvori han protester-
er mot den av styret foretagne pointberegning. 
Klagen angik Thørring og Erdal idet klageren 
formente, at de to uspilte partier mellem nevnte 
herrer ikke kunde regnes som tap for dem begge, 
da dette vilde være uretfærdig derved at Thørring 
har ‘maset’ paa for at faa en avgjørelse, mens Erd-
al stadig har vært forhindret fra at spille.» 

Styret tilbakeviste først klagen, men da Erdal en-
delig fant anledning til å spille (primo februar 
1920, mer enn 8 måneder forsinket!) valgte de å 
la de to partiene telle med. Trønderen Thørring 
vant like godt begge og ble dermed vinner av den 
første turnering i Tromsø Schakklub: 1. Thørring 
16 pts (kr. 24.–), 2.-3. Førde og Melvær 15 (kr. 
22.50 hver).

Klubbturneringa 1919/20
Klasse 1  
1   Thomas Thørring 16.0 
2-3 Olaf Førde  15.0 
2-3 Sverre Melvær  15.0 
4   Olaf Erdal  13.0 
5   Fredrik Vogt  12.5 
6-8 Paul Johan Øyen 7.0 
6-8 Einar Braathen  7.0 
6-8 Lars Nordmo  7.0 
 
Klasse 2   
1   Bjarne Kolflåth  11.0 
2   Kåre Hofstad  10.0 
3   Einar Olsen  8.0 
4   Ole Fosland  7.0

Olaf Erdal  
(12.10.1881-08.04.1947) 

En av stifterne av klubben i 1918. Født i 
Førde. Tok juridikum i 1909, politifullmektig 
i Tromsø. Nestformann fra stiftelsen til 1921. 
Døde i Bergen .

1919
Generalforsamling januar 1919

Formann  Sverre Melvær 
Nestformann Olaf Erdal 
Kasserer  Ole Fosland 
Materialforvalter Bjarne Halvorsen 
Varamenn  Fredrik Vogt 
  Einar Braathen
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1920
Hovedturneringa 1920 
Klasse 1 
1  Sverre Melvær 12.0 
2  Olaf Førde 12.0 
   
Klasse 3  
1  Bjarne Andresen

Generalforsamling 10/1 1920 
Formann  Sverre Melvær 
Nestformann Olaf Erdal 
Kasserer  Ole Fosland 
Materialforvalter Bjarne Halvorsen 
Varamenn  Einar Braathen 
  Nils K Svendsen

Den første turneringa som bar navnet «vaartur-
nering» ble spilt i april/mai 1920 og den forløp 
tilsynelatende ganske smertefritt. Toppklassen 
var et seksmannsfelt som spilte dobbeltrundig, 
og Førde, som ble «snytt» for seieren i forrige 
turnering, vant poenget foran Adolf Sitter. Vi-
ken vant stikkampen(!) om tredjeplassen etter at 
han først hadde tilbragt noen måneder i kongens 
klær. Klasse 2 (10 deltakere) ble vunnet av Ei-
nar Fondal 13, mens den lovende nykommeren 
Thormod Olsen vant stikkampen om sølvet mot 
veteranen P. Joh. Øyen. I klasse 3 seiret nok en 
spennende ny mann, Thorleif Johansen.

Vårturneringa 1920
Klasse 1   
1  Olaf Førde  8.0 
2  Adolf Sitter  7.0 
3  Einar Viken  5.5 
4  Sverre Melvær  5.5 
 
Klasse 2   
1  Einar Fondal  13.0 
2  Thormod Olsen  9.5 
3  P. Joh. Øyen  9.5 
 
Klasse 3  

1  Thorleif Johansen

Etterhvert kjente nok byens spillere seg såpass 
dyktige at det meldte seg et aldri så lite behov for 
å besmykke seg med fine titler. Den 20. oktober 
1920 møttes styret 

«i anledning av et av Ths. Thørring innkom-
met forslag om, at O. Førde som 1ste præmiev-
inner i 1ste klasse under siste turnering skulde 
anta titelen: schakmester for Nord-Norge. Styret 
kunne ikke tiltræde det her nevnte forslag, men 
besluttet at man inneværende høst skulde igang-
sette kampe om schakmesterskapet for Tromsø.» 

Olaf Førde

Olav Førde  
(01.07.1885-24.11.1949) 

En av stifterne av klubben i 1918. Bergens-
er og kjøpmann. Første og andreplass i de 
to første turneringene arrangert i Tromsø 
Sjakklubb. Tapte stikkampen om det første 
bymesterskapet. Forlot Tromsø rundt 1921/22 
og døde i Høyanger i 1949.
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Sverre Melvær portrettert av Einar Viken.

Sverre Melvær - Thormod Olsen 
Tromsø, 4. november 1920

1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sf3 d6 4. d4 g5 5. d5 Sf6 6. 
Dd3 h6 7. Sc3 c6 8. Ld2 cxd5 9. Sxd5 Sxd5 10. 
Dxd5 Sc6 11. Lc3 Le6 12. Dd2 Tg8 13. Lb5 g4 14. 
Sd4 Dh4+ 15. Df2 g3 16. Df1 gxh2+ 17. Kd2 Dg3 
18. Sxc6 De3+ 19. Kd1 Lg4+ 20. Le2 Lxe2+ 21. 
Dxe2 Txg2 22. Dxg2 f3 23. Df1 f2 24. Txh2 h5 25. 
Sb4 Df3+ 26. Kc1 Lh6+ 27. Ld2 Lxd2+ 28. Kb1 
De3 29. Sd3 Rc8 30. Txf2 Dxe4 31. Re2 Dxe2 32. 
Dxe2+ Kf8 33. Dxd2 1-0

(Thørrings frimodige påhitt er litt merkelig etter-
som Narvik fikk sin sjakklubb 16. september 1919 
og bodøværingene dro i gang i 1920.) Turneringa 
startet noen dager etter med åtte mann i øverste 
klasse. Dessverre ble resultatene rapportert på 
egne lister, og ikke som tidligere i styreprotokol-
len. Men vi vet at Sverre Melvær og Olaf Førde 
begge fikk 12 av 14 oppnåelige poeng. Reglene 
foreskrev nå stikkamp over 3 partier. Den vant 
Melvær. Klubbens initiativtaker, ildsjel og første 
formann ble dermed også rundt nyttår 1920/21 
hyllet som den første sjakkmester av Tromsø. Av 
og til er Caissa både rettferdig og snill.

I løpet av 1920 byttet klubben spillelokale fra 
Halvorsens Conditori til Bondeungdomslagets 
Kaffistova på torget. Melvær satt fortsatt som for-
mann og først den 12. januar 1921, etter nøyak-
tig tre års virke, ble den første utskifting av et 
styremedlem foretatt: Nils K. Svendsen erstattet 
Olaf Erdal (som han for øvrig hadde vikariert for 
på flere møter tidligere). Svendsen står, sammen 
med Melvær og Halfdan D. Johansen (medlem 
fra 1921), som en av klubbens store ledergestalt-
er før krigen (ja, han sluttet slett ikke da heller!), 
og redigerte bl.a. en utmerket spalte i Tromsø fra 
1926 til 1933. Dessverre var byens sjakkpionerer 
svært så blyge når det gjaldt å stille til skue egne 
partier – eller var kanskje redaktør Svendsen for 
streng i sin bedømmelse av de lokale prestasjon-
er? Lite av førkrigstidas sjakk er i alle fall bevart 
(vi må faktisk fram til ca. 1960 og systematikere 
som Nils A. Bakke og Frans Larsen før det skjer 
ei radikal forbedring på det området). Et enkelt 
parti fra den aller første mesterskapsturneringa 
ble likevel publisert. Det ble vunnet av mester-
en, men det skal i sannhet sies at unge Thormod 
Olsen bidro med det meste av moroa. Året etter 
var Olsen dessuten i stand til å sette prikken over 
i-en, som vi etter hvert skal se.


