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    Idrettsklubben Tjalve 

Idrettsklubben Tjalve ble stiftet tredje juledag 1890 av tre unge menn, Gustav  
S. Thorp, Oscar Fredriksen og Asbjørn Bjerke. Thorp med sine 24 år var den  
eldste, 19 år gamle Bjerke den yngste. Alle tre var utbrytere fra Kristiania  
Sportsforening, som var blitt dannet i 1887 og ble oppløst allerede i 1893. Etter  
en rekke opphissete diskusjoner i Sportsforeningen, blant annet om amatørspørs-
målet, trakk de tre seg ut sent i 1890. Om kvelden tredje juledag møttes de i  
”den nye bodega i Prinsens gade”, og der ”beseglede” de dannelsen av den nye 
klubb med ”et glass vin og et haandtrykk”. I sin beretning om begivenheten 15  
år senere konstaterte Gustav Thorp tørt at dette ”var visstnok den mindste fore-
ning, baade her i landet og ellers, men vi var til gjengjeld enige og opfylt av 
iver for sagen” 

Asbjørn Bjerke        Gustav S. Thorp        Oscar Fredriksen 

IK Tjalve 

Underhaugsveien 1 
0354 Oslo 
Postboks 5905 Majorstua 
0308 Oslo 
Telefon: 22 60 43 40 
E-post: mail@tjalve.no 

Web: www.tjalve.no 

Styret 2017 

Leder: Per Sletholt  90779536 per@pssport.no 
Styremedlem: Svein Søndenå 95232321 
Styremedlem: Ole Petter Sandvig 90081518 
Styremedlem: Egil Reidar Osnes  99040599 
Styremedlem: Ada Holmen 90508756 
Styremedlem: Eirik Førde  91121195 
Styremedlem: Ingvild Vedde 99434045 
Styremedlem: Andreas Gjesdal  93651020 
Styremedlem: Andreas Høiby 90588223 

Daglig leder: Svein Lilleberg 99296254 svein@tjalve.no 
Sportslig leder: John Ertzgaard 92899929 ertzgaard@tjalve.no 
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Til orientering 

Utgavene i dette nummeret av Tjal-
visten er skannet fra fargekopier 
mottatt av Nils Voje Johansen. I for-
bindelse med skanningen har under-
tegnede fjernet gammelt rusk og 
prøvd å rette opp sidene der det var 
nødvendig. Mange av utgavene var i 
veldig god stand etter så mange år,  
mens andre var vanskeligere å hans-
kes med. I noen utgaver av bladet 
”Fri Idræt” (fra 1. juli 1900) er det 
deler av sider som er blokket ut  med 
hvite firkanter. Vi har allikevel valgt 
å ta med disse utgavene av historiske 
årsaker. Merk også at Fri Idræt nr. 2 
1900 kun er en side. 

For IK Tjalve er dette en gave fra 
oven. For litt over et år siden var det 
ikke mange som visste at det fantes 
Tjalvisten fra før 1916. Derfor har 
klubben valgte å gi disse ut som et 
nummer av Tjalvisten 2017. 

Vi håper mange vil ha glede av disse 
utgavene da de gir et innblikk i hva 
som skjedde i norsk idrett ved skifte 
fra 1800-tallet til 1900-tallet. IK 
Tjalve var ikke bare en klubb som 
drev med friidrett. Den var også en 
av landets fremste skøyteklubber. 

Bjørn Henriksen 



   Introduksjon 

 
 

De oppfordret derfor leserne til å komme med navnefor-
slag. Det er mulig det var navneforvirringen som gjorde at 
det gikk fire uker før neste nummer utkom 1.februar 
1900. 

 Det nye bladet hadde til gjengjeld tittelen "Tjalvisten". 
Undertittelen var "Illustrert Organ for fri idræt – Offisielt 
Organ for Idrætsklubben Tjalve". Dette stod både på det 
grønne reklameomslaget og på selve bladet. Betegnelsen 
"fri idræt" sikter til idrettsgrener hvor de idrettslige resul-
tatene vektlegges mer enn øvelsens form (i motsetning til 
hva som f.eks. var tilfellet for datidens gymnastikk). Da 
nr. 5 utkom 1. mars var undertittelen igjen endret. I tillegg 
til å være offisielt organ for Tjalve, var det også "Offisielt 
Organ for Idrættsforeningen Ørnulf". Inne i bladet kan vi 
lese at "Idrætsklubben Ørnulf har ogsaa officielt antaget 
Tjalvisten som sit Kluborgan. Gak hen og gjør ligesaa alle 
Idrætsklubber baade her og udenbyes". I nr. 7, som utkom 
1. april 1900, tok Emil Frithjof Leonard Hasvold fra Kris-
tiania Idrætsforening tak i saken. Han oppfordret her "alle 
Idrætsklubber, og da først og fremst Kristianiaklubberne, 
til at antage Deres Blad som sit officielle Organ. Titelen 
maatte jo forandres og en Art "Tilsynskomite" vælges". 
Snøballen hadde begynt å rulle. Tjalve inviterte nå idretts-
klubber som ønsket å ha "Tjalvisten" som klubbavis til 
"Drøftelse af en eventuel Forandring i Bladets Udstyr". 
Møtet ble lagt til 16. april og fant sted i Tjalves lokaler i 
"Tivolibygningen", en del av det store forlystelsesområdet 
som lå mellom Stortingsgaten og dagens Klingenberg 
kino. Flere klubber møtte, og planer for et nytt blad voks-
te frem. Da "Tjalvisten" nr. 12 utkom 20. juni, var første-
siden utelukkende viet nyheten om at bladet fra 1. juli 
1900 ville ta navnet "Fri Idræt". "Tjalvisten" hadde i løpet 
av sin korte levetid opparbeidet et korrespondentnett som 
dekket Stockholm, Gävle, Malmö, København, Wien, 
Paris, Glasgow og St. Petersburg. Dette ble nå overtatt av 
"Fri Idræt" som ville dekke friidrett, gymnastikk, ski- og 
skøyteidrett samt fotball. 

Første nummer av det nye bladet ble som seg hør og bør 
utgitt nettopp 1. juli 1900. Bladet utkom annenhver uke 
med Gustav S. Thorp som redaktør. Fellesbladet hadde en 
meget lang undertittel: "Officielt Organ for Idrætsklubben 
Tjalve, Idrætsforeningen Ørnulf, Kristiania Idrætsfore-
ning, Oslo Idrætsforening og Turist- og Idrætsforeningen 
Stærkodder." Fire uker senere hadde nok en klubb antatt 
bladet som sitt offisielle organ, og undertittelen ble utvi-
det med "Idræts- og Fodboldklubben Nor". Den 1. okto-
ber ble undertittelen igjen forlenget, denne gangen med 
"Trondhjems Idrætsforening". 

"Tjalvisten" var nedlagt, og det skulle gå drøye 15 år før 
et nytt blad som bar navnet  "Tjalvisten" dukket opp den 
15. januar 1916.

Nils Voje Johansen 

Forfatteren av denne artikkelen er universitetslektor i ma-
tematikk ved Universitet i Oslo. Han er spesielt interes-
sert i skøyteløp, og har kommet over disse bladene fra 
Tjalve som blant annet hadde omtale av VM på skøyter i 
1900. 

Tjalve feiret i 2016 at "Tjalvisten" var 100 år, men som 
mye annet har også "Tjalvisten" en forhistorie. Allerede i 
1900 eksisterte det et blad som het "Tjalvisten", men his-
torien til dette bladet er lite kjent. 

Gustav S. Thorp (1867–1953) var en av Tjalves grunnleg-
gere og en ildsjel i klubbens tidlige historie. I 1898 bidro 
han til at klubben startet et hjemmelaget medlemsblad 
som ble mangfoldiggjort (autografert) og omdelt til med-
lemmene. Ifølge et brev Hallstein Bjerke (1873–1954) 
skrev 21. februar 1900, var navnet på den første avisen 
"Tjalves Forenings Meddelelser". Denne avisen opphørte 
allerede mot slutten av året, og vi kjenner per i dag ikke 
til noe eksemplar av disse meddelelsene. Ett år senere så 
en ny utgave av bladet dagens lys, og denne gangen som 
et trykt blad med navnet "Tjalves forenings-meddelelser". 
Det første nummeret utkom 15. november 1899 og beteg-
nes da som 2. årgang. Redaksjonen aktet å levere bladet 
til Tjalves medlemmer "uden noget Vederlag, idet vi gaar 
ud fra at Bestyrelsen refunderer vore direkte Penge-
udlæg", mens de selv ville besørget arbeidet uten veder-
lag. Bladet skulle komme hver fjortende dag, og innholdet 
ville bestå av: 

1) Alle nyheter på atletsportens område,
særlig av interesse for Tjalve

2) Meddelelser fra styret
3) Innsendte artikler
4) Diskusjon av frembragte spørsmål
5) Nå og da biografier av berømte atleter
6) Rekordtabeller
7) Brevkasse
Allerede i første nummer etterlyste Thorp materiale som 
kunne gå inn i klubbens arkiv, slik at Tjalve fikk doku-
mentert klubbens aktivitet og historie.  

Neste nummer av bladet kom 1. desember 1899, og nå 
hadde det fått undertittelen "Officielt Organ for Idræts-
klubben Tjalve". I tillegg hadde det fått et reklameomslag 
trykt på grønt papir som nok hjalp godt på inntektene til 
bladet.   

Reklameomslag kom til å bli fast følge for senere num-
mere. En annen nyvinning var at bladet hadde fått illustra-
sjoner. Førstesiden var prydet med et fotografi av en av 
klubbens stiftere, Asbjørn Bjerke. Bladet fikk god motta-
kelse og ble raskt populært også utenfor Tjalve. Redak-
sjonens ambisjoner vokste, og målet ble nå å lage et uav-
hengig fagblad som omfattet friidrett, gymnastikk, skøy-
ter og ski.  

Da et nytt år opprant, ble det starten på tredje årgang av 
bladet. Utgiverne hadde dessuten strøket "forenings-
meddelelser" fra tittelen. Bladet som utkom 5.januar 1900 
het kun "Tjalve". Det viste seg imidlertid at Tjalve også 
var navnet på en avis i Bergen, og dermed ville ikke post-
vesenet registrere det nye bladet, fordi de fryktet at post-
kontorene ville forveksle bladene.  

Det var nå blitt viktig med postforsendelse, ettersom Tjal-
ves blad skulle ta skrittet fra gratis medlemsblad til et 
kommersielt sportsblad som utkom hver 14. dag. Bladet 
kunne heretter bestilles på alle landets postkontor, og 
årsabonnement kostet 2 kr og 60 øre. For å bli registrert 
av postvesenet, måtte redaksjonen skifte navn på bladet.  



 

 

 

Oscar Fredriksen, en av IK Tjalves grunnleggere. Han er i første halvdel av 1890-årene en av Norges aller fremste skøyteløpere og 

deltar for Norge i internasjonale mesterskap. Foto fra Tjalvekontoret. 
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