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Første gang jeg traff Arnold var under norgesmesterskapet i Molde i 1979. Jeg var nettopp fylt
12 år og var alene ute på tur, bare sammen med min bror Espen. Vi ankom rosebyen en dag før
turneringen begynte og fikk dermed med oss deler av Norges Sjakkforbunds kongress. Vi skjønte
ikke stort, men såpass la vi i hvert fall merke til at sentrum i en masse tumulter sto en stilling
herremann med dress og bart. Først var det hoderulling, deretter ble han tildelt æresbevisning.
Arnold var visstnok en omstridt person, jeg kunne aldri forstå det.
Turneringen i Molde ga mersmak, og ikke lenge etterpå gikk drømmen om å komme seg
til sjakkens virkelige Mekka, Gausdal Høyfjellshotell, i oppfyllelse. Jeg husker premieutdelingen
spesielt. Hverken Espen eller jeg utmerket oss på noe særlig, så vidt jeg kunne skjønne, men det
forhindret ikke Arnold i å overøse oss med premier. Han kunne ikke få prakket på oss nok
sjakkbøker, og glade og fornøyde forlott vi Gausdal med flere poser stappfulle av inspirasjon og
mat for to unge og hungrige sjakksjeler.
Arnold hadde tydeligvis sett et talent hos Espen og meg. Allerede vinteren 1981, da jeg
var 13 og Espen nettopp fylt 16, ble vi begge invitert til å delta i stormesterturneringen på
Bergsjø. Noen mente det var litt tidlig, og fryktet en stor smell. Tanken streifet nok ikke Arnold
en gang. Vi overlevde hardkjøret, og grunnlaget var lagt for ny utvikling.
Siden, da det etterhvert begynte å komme invitasjoner fra utlandet, var det en helt naturlig
sak for Arnold å tilby seg å slå følge. Jeg skal innrømme at jeg i begynnelsen følte meg litt
beklemt over denne invitten. Jeg hadde jo da ennå ikke oppdaget Arnolds ungdommelighet bak
kamuflasjen av en strikt forretningsmann.
Etterhvert ble det helt naturlig at Arnold alltid var tilstede under sjakkturneringer, nesten
uansett hvor i verden det skulle være. Og da han en sjelden gang ikke hadde anledning til å dra,
beklaget han seg dypt og inderlig. Oppfølgingen ble da i stedet opprettholdt per telefon. Det var
fast prosedyre etter hver eneste runde at Arnold ringte for å høre siste nytt.
Jeg var på den tiden sky og sær og tillot ikke en gang familien, som antagelig var like
nysgjerrige på resultatene og "stoa", å ringe. Med Arnold var det imidlertid annerledes. I
vanskelige stunder, det vil si etter bitre nederlag, var Arnold både en trøst og en oppmuntring. Da
det gikk godt, var han så glad at gleden ble dobbel.
Denne intense spenningen rundt mine resultater kunne til tider gå litt for langt. Da jeg i
1984 (? sjekk årstall) skulle til Island for å spille match mot Margeir Petursson om retten til å
delta i intersoneturneringen, husker jeg at min sekundant Knut Helmers og jeg ble enige om at vi
denne gang måtte holde oss litt unna Arnold. Han var rett og slett såpass på tuppa av spenning at
det kunne være forstyrrende å ha ham rundt seg.
Den nordiske soneturneringen det året gikk forøvrig på Gausdal Høyfjellshotell. Arnold
hadde tilsynelatende ikke noen begrensninger for å arrangere hva det måtte være for min skyld.
Et junior-VM på Gausdal var det i hvert fall ikke noe problem å fikse. Like etter et ikke fullt så
bra resultat i en soneturnering, var Arnolds første kommentar: "Jeg arrangerer intersonen på
Gausdal." Som arrangørland ville Norge da få en ledig plass, og jeg ville komme meg videre i
VM-syklusen likevel. Men jeg syntes at dette ble litt for drøyt og sa at han ikke trengte å gjøre
det.
Arnold hadde nok store forventninger til hva jeg kunne prestere og hvor langt jeg kunne
nå, men det føltes aldri som noe press. Også i de senere år, da resultatene gikk mer opp og ned,
var interessen og engasjementet hos Arnold akkurat like sterk. Selv da jeg valgte å satse en del
på fotball, kanskje på bekostning av sjakken, var det aldri et negativt ord fra Arnold. Han hadde
forståelse for alt.
Det var ikke et øye som var tørt da det ble sunget "We'll meet again some sunny day" i
din begravelse. Vi tar det bokstavelig, og i mellomtiden skal vi sørge for å holde ditt minne godt
og varmt.
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