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Indkaldelse til generalforsamling 
Som så meget andet i denne tid, kan vi ikke være sikker på, om vi kan afholde generalforsamlingen på den valgte 

dag. 

Frederiksberg Skakforening 

Nordre Fasanvej 81, 2000 Frederiksberg 

Onsdag den 17. marts kl. 19:30 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Kassererens reviderede regnskab  

4. Valg af kasserer, formand, øvrige bestyrelses medlemmer, en revisor og revisorsuppleant. 

5. Fastsættelse af kontingent.  

6. Indkomne forslag 

Bestyrelsen har i længere tid arbejdet på at revidere Frederiksberg Skakforenings vedtægter. Det 

endelige forslag sendes til alle medlemmer 14 dage inden generalforsamlingen. 

7. Eventuelt 

 

 

 

'Corona' kontingent - fritagelse 
Da klubben ikke har kunnet tilbyde sine medlemmer de sædvanlige skakaktiviteter, med skak på programmet 

hver onsdag i hyggeligt selskab, har bestyrelsen besluttet, at tilbyde dig muligheden for at lave være med at 

betale kontingent for 2. kvartal. 

Hvis du skulle have lyst til at betale, er du naturligvis også velkommen til det, men det er helt frivilligt. 

Vi håber/forventer, at onsdags aktiviteterne kan genoptages i marts. Men det er naturligvis alt for tidligt at sige 

noget om, da det afhænger af myndighedernes retningslinjer. 

Adresse ændring? 
Hvis du skifter adresse, må du godt huske at sende en mail med adresse ændringen til vores kasserer. Alternativt 

kan det være, at du ikke længere modtager skakbladet. Ligeledes hvis du skifter mailadresse, må du også godt 

sende en mail til vores kasserer, som jo er Bjarke. Bjarkes mail adresse er: kasserer@fsskak.dk  

Vidste du at: 

 skakkens historie kan spores til det nordlige Indien, hvor det optræder i 

sanskritlitteraturen, eller måske i Tibet eller Kina. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Indien
https://da.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
https://da.wikipedia.org/wiki/Tibet
https://da.wikipedia.org/wiki/Kina
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Status på holdturneringen 2020/2021 - 1. & 2. division aflyst 
Normalt bringer jeg jo en status på, hvordan holdene ligger, i de forskellige grupper. Som alle ved, så er der jo 

ikke spillet nogle holdkampe endnu, så foreløbigt - ligger ingen til nedrykning:) 

Alle kampe i 1. og 2. division er aflyst og dermed kommer vores 1. hold ikke til at spille i denne sæson. 

I KSU regi, er der p.t. 2 muligheder for at spille holdturneringen, såfremt den ikke aflyses helt: 

 Hvis turneringen kan starte i marts: 

1. Uge 12  22. marts  - 25. marts 

2. Uge 15  12. april  - 15. april 

3. Uge 17  26. april  - 29. april 

4. Uge 20  17. maj  - 20. maj 

5. Uge 22  31. maj  - 3. juni 

6. Uge 24  14. juni  - 17. juni 

7. Uge 25  21. juni  - 24. juni 

 

 Hvis turneringen kan starte i april: 

1. Uge 16  19. april  - 22. april 

2. Uge 18  3. maj  - 6. maj 

3. Uge 20   17. maj  - 20. maj 

4. Uge 22  31. maj  - 3. juni 

5. Uge 24 14. juni  - 17. juni 

6. Uge 32  9. august  - 12. august 

7. Uge 33  16. august  - 19. august 

 

 

 

Hjælp kassereren 
Hjælp kassereren og dig selv med at betale kontingentet til tiden. En stor del af kassererens arbejde består i  

bogføring af medlemmernes kontingent indbetalinger og sende påmindelser ud. De fleste medlemmer betaler 

gennem Netbank og her er en oplagt mulighed: 

OPRET EN FAST KONTOOVERFØRELSE 
Detaljer for betalingsaftale kan se sådan ud afhængig 

af pengeinstitut. 

 Fra konto: Vælg den konto beløbet skal 

trækkes fra.  

 Tekst på kontoudskrift. FS kontingent.  

 Til konto: 1551 3160084 Danske Bank 

 Tekst på modtagers kontoudskrift: Indsæt 

fulde navn. 

 Beløb: 210 kr. eller 290 kr.  

 Betalingsinterval: Hver 3. måned. 

 Fast betalingsdag: Den 15. 

 Betales næste gang: 15.04.2021 

Kontingent for medlemskab er: 

 Junior/pensionist 210 kr. pr. kvartal 

 Senior 290 kr. pr. kvartal 

Og betales forud. 

 

 Første kvartal: 1. januar til 30. marts 

 Andet kvartal 1. april til 30. juni 

 Tredje kvartal 1. august til 30. september  

 Fjerde kvartal 1. oktober til 31. december

Vidste du at: 

 i oldtiden bredte skakspillet sig til Persien, hvor det fik sit nuværende navn 

https://danmarkshistorien.dk/perioder/oldtid-indtil-ca-800/
https://da.wikipedia.org/wiki/Persere
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Frederiksberg lyn Mesterskab 2020 
Normalt bliver denne turnering afholdt i det tidlige 

forår, men 'takket' være Corona, måtte turneringen 

udskydes til efteråret. Det blev onsdag den 21. 

oktober, og det var i sidste øjeblik, da vi ugen efter 

igen måtte lukke klubben, grundet forsamlings 

forbud.  

Der var 14 spillere, som mødte frem til at gøre krav 

på titlen, hvor nogle naturligvis havde lidt større 

grund til at håbe på en succesfuld aften. Når vi kigger 

på rating, så var der specielt 3 spillere, som måtte 

påtage sig favorit værdigheden: 

1. Frode B. Nielsen 2052 

2. Erik Holstein 2031 

3. Kenneth Ankjær 1909 

Turneringen blev afviklet, som en alle-mod-alle 

turnering, det vil sige 13 runder i alt. Allerede i 1. 

runde, skulle 2 af favoritterne mødes, nemlig Frode & 

Kenneth. Det blev Kenneth, som hev et helt point 

hjem. Den 3. af favoritterne (Erik), spillede mod altid 

farlige Jens Fejø og det lykkedes Jens, at få en remis i 

hus.  

I 2. runde vandt Frode over outsideren John L. 

Hansen, medens de 2 andre favoritter mødtes, 

nemlig Kenneth og Erik. Den match trak Kenneth sig 

sejrridt ud af.   

Stillingen efter 6. runde var: 

1. Frode B. Nielsen 5 / 6 

Philip M. Jensen 5 

2. Jens Fejø 4½ 

3. Kenneth Ankjær 4 

Erik H.  4 

4. Jens  3½ 

Bjørn Olsen 3½ 

Dan Terkildsen 3½ 

Måske lidt overraskende, at Philip er på en delt 1. 

plads. Lyn mesteren fra 2018, Bjørn var 1½ efter. Men 

med 5 runder igen, var alt stadig i spil. Desværre for 

Philip, mødte han de 3 top favoritter i de 3 

efterfølgende runder...  

Frode fortsatte point høsten, helt frem til runde 11, 

hvor han måtte afgive en remis mod Oskar S. Jensen. 

Både Kenneth og Erik H. havde fået gang i point-

høsteren. 

Dette betød, for stillingen, at Kenneth kunne få titlen, 

hvis han vandt og Frode tabte. Da Erik H. og Frode 

skulle mødes, var der ingen garanti for gevinst til 

Frode.  

Faktisk tabte Frode til Erik, men desværre for 

Kenneth tabte han til Oskar. Faktisk var Oskar den 

spiller, som scorede flest point mod de 3 favoritter, 

nemlig 1½ point. Erik H. tabte faktisk kun en gang og 

det var mod Kenneth, til gengæld spillede han 4 

remis'er. 

Slutstillingen blev derfor: 

1. Frode B. Nielsen  10½ / 13 

2. Kenneth Ankjær 10 

Erik Holstein 10 

3. Jens Fejø 9 

4. John L. Hansen 8½ 

5. Bjørn Olsen 7½ 

6. Oskar Steen Jensen 6½ 

Erik Jarlnæs 6½ 

 Tak til John L. Hansen, der tog billedet af vinderne, 

som du kan se på forsiden. 

  

Frederiksberg lyn Mester 2020 

Frode B. Nielsen 
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ÅBENT BREV til Bjørn Brinck-Claussen fra en klubkammerat  
Kære Bjørn 

Jeg havde jo godt hørt i Frederiksberg Skakforening, 

at du var blevet ramt af sygdom, hvad der naturligvis 

rørte mig dybt.  

Nu har jeg så læst nærmere derom i en stor artikel 

om dig i Kristeligt Dagblad den 22. december 2020. 

Godt er det i det mindste at se dit velkendte smil på 

artiklens store foto af dig og din hustru, Frances Fleur 

McCluskey, og godt er det at læse om den kærlige 

omsorg, hun drager for dig på plejehjemmet 

Rosenlund i Gladsaxe.  

Det ærgrer mig dog lidt, at du, hvad skak angår, 

”bare” omtales som ”tidligere danmarksmester”. 

Man kunne godt have ofret et par linjer på at skrive, 

at du allerede i 1963, bare 21 år gammel, vandt Det 

Nordiske Mesterskab (på deling med Manne Joffe, 

Sverige), er tredobbelt danmarksmester (1966, 1970 

og 1977) – og at du for disse og andre fine 

præstationer blev udnævnt til International Mester i 

1996.  

Fra 1960’erne og frem til midten af 1970’erne lå der 

især tre meget talentfulde danskere i kølvandet på 

suveræne Bent Larsen. Det var Svend Hamann, Ole 

Jakobsen og dig – I havde alle potentialet til en 

stormestertitel, men valgte i modsætning til Larsen at 

fuldføre en akademisk uddannelse og måtte så 

”nøjes” med IM-titlen.  

Først med en ny generation af talenter, som ikke lod 

sig distrahere af anden højere viden, blev GM-titlerne 

bragt i landets lade, endda i læssevis. 

Da jeg selv som 14-årig med kun halvandet år på 

bagen som klubspiller (Brønshøj Arbejder Skakklub, 

siden kaldet Brønshøj Skakforening) modtog 

”Skakbladet” for februar 1963 med dit kontrafej på 

forsiden og inde i bladet kunne læse om dit 

internationale gennembrud ved at vinde den 

berømte Hastings-turnerings Challengers-klasse, blev 

det en mægtig inspiration for mig, som du næppe 

begriber betydningen af.  

At du i din korte beretning om triumfen nøjedes med 

at bringe to gevinster, den ene endda kun fra og med 

23. træk, må betragtes som ægte beskedenhed – 

men dermed blev læserne snydt for et af de mest 

instruktive partier, jeg kender til. Måske skyldes det, 

at du ikke ville bringe en senere klubkammerat i 

Frederiksberg Skakforening i ”miskredit”!?  

Først for få år siden fik jeg kendskab til partiet, som 

læserne af FS Nyhedsbrev bestemt ikke skal snydes 

for. Det var foreningens B-medlem, Erik Bremer, 

mangeårig formand for Danmarks Blinde-Skak og 

stadigvæk formand for Blindes Skakklub, som bragte 

partiet i de blindes digitale magasin ”Skaklisten”. Og 

minsandten om jeg ikke siden så partiet bragt i det 

udmærkede blad ”Arbejder-Skak”, april 1963, hvor 

selveste eksverdensmester Max Euwe har 

kommenteret det (fra ”Schach-Archiv”)!  

Jeg har dog ikke kunnet nære mig for at supplere med 

nogle små parentetiske hip skrevet i kursiv!? Men nyd 

nu festfyrværkeriet! 
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Kongeindisk 

Spillet i Challengersklassen i Hastings 1962-63 

HVID: Svend Hamann, Danmark     SORT: Bjørn Brinck-Claussen, Danmark 
1. g3 g6 2. Lg2 Lg7 Dette symmetriske forsvar er godt 

egnet til at bekæmpe det hvide åbningssystem. I 

almindelighed kommer man derved hurtigt ind i 

kendte varianter af Kongeindisk, således også her.  

3. Sf3 Sf6 4. 0-0 0-0 5. c4 d5 En af mange muligheder. 

Gode træk er også 5… d6 og 5… c5. Det er et 

spørgsmål om personlig smag. 

6. cxd5 Efter 6. d4 synes Pilnik-systemet 6… dxc4, 

fulgt af 7… Sc6 det mest bekvemme for Sort. 

6… Sxd5 7. d4 c5 8. dxc5 En ganske anden sag var her 

8. e4. 

8… Sa6 9. Se1?  

 

En kendt teoretisk fejl. Det bedste er 9. Sg5 som i 

partiet Najdorf – Pachmann, Amsterdam 1954. (Det 

fatale ved springerretræten er, at forbindelsen 

mellem Dd1 og Tf1 afbrydes, så dronningen nu er 

udækket. Inden for problemskakken anvender man 

udtrykket ”interferens” om dette fænomen, der her er 

starten på hvids ulykker. Et grelt eksempel blandt 

stormestre på fænomenet er hvids knusende sejr i 

partiet Fischer – Reschewsky, USA-mesterskabet 

1958/59.) 

9… Sf4! Gendrivelsen. Hvid kan ikke bytte dronninger 

på grund af 10… Sxe2+, og Sort vinder en bonde. (KV: 

Ak, disse mellemskakker!)    

10. Dc2 Ikke mindre ubehageligt er 10. Sd3 Sxd3 11. 

exd3 Sxc5 osv. 

10… Sxg2 11. Sxg2 Dd4 For i nogen grad at 

vanskeliggøre udviklingen af Lc1. 

12. Sc3 For meget forlangt var 12. c6 Sb4 13. cxb7 

Lxb7 med et voldsomt udviklingsforspring for 

bonden. 

12… Dxc5 13. e4 Dette svækker de hvide felter på 

kongefløjen. Hvid burde spille 13. Le3. 

13… Lh3 14. Le3 Dc4 15. f3 Hvid undervurderer de 

farer, som truer ham på begge fløje. Han står dårligt, 

men med 15. a3 havde han dog kunnet gøre noget 

mere modstand. 

15… Sb4 16. Da4 Herpå afgør Sort med en elegant 

kombination. Andre muligheder var: 1) 16. Db3 Dxb3 

17. axb3 Lxg2 18. Kxg2 Sc2, og Sort vinder en kvalitet. 

En lignende variant følger efter 16. De2. 2) 16. Df2 

Sd3 17. De2 Sxb2, og Sort har tjent en vigtig bonde. 3) 

16. Dd1 Lxg2 17. Kxg2 Lxc3 18. bxc3 Dxc3, og Sort 

vinder. 4) 16. Dd2 Tfd8 med afgørende sort fordel.  



    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2021 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 8 af 26 
 

 

 

Efter Hvids 16. træk. Sort vinder!  

16… Lxg2 Indledningen til en pikant slutkombination. 

17. Kxg2 Lxc3 18. bxc3 Sd5! Pointen. Sort vinder en 

officer. 19. Opgivet (Med tanke på at det var af Euwe 

& Kramers 12-bindsværk ”Midtspillet”, at jeg lærte 

udtrykket ”afviklingskombination”, undrer det mig, at 

den hollandske eksverdensmester og skakpædagog 

nøjes med det generelle udtryk ”kombination” og ikke 

det specifikke ”afviklingskombination”, for det er jo 

ved at afvikle dit løberpar for Hamanns heste, at du 

derpå kan slutte af med eksplosionen 18… Sb4-d5! I 

øvrigt er dette superhiv interessant derved, at det er 

et dobbelt officersoffer, som til gengæld selv truer to 

officerer. Og selv om det nu er hvid, der er i trækket, 

kan han intet stille op – ergo: et fantastisk instruktivt 

træk!)

 

Læserne af Nyhedsbrevet skal bestemt ikke snydes for en dessert til den netop indtagne hovedret, så nu skal vi 

se, hvor galt det gik for et tidligere vidunderbarn, Reschewsky, da et nyt dukkede op, fordi førstnævnte på 

lignende vis som Svend Hamann fik afbrudt forbindelsen mellem sin dronning og tårn – i al ubeskedenhed med 

mine kommentarer: 

Siciliansk 

USA-mesterskabet 1958/59 

HVID: Bobby Fischer     SORT: Samuel Reschewsky  
1.e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5. Sc3 Lg7 6. 

Le3 Sf6 7. Lc4 0-0 8. Lb3 Sa5?  

 

Med dette forhastede angreb på løberen svigter 

springeren dækningen af dronningen og fratager den 

et flugtfelt på a5. Men det skulle vel ikke betyde 

noget? Jo! 

9. e5! Se8?! Tragisk nok springerens eneste brugbare 

flugtfelt, for eksempel strander 9… Sh5? på 10. g4, 

hvorefter den må i stald. Men på e8 fratager den sin 

dronning flugtfeltet e8 og spærrer for Tf8’s dækning 

af dronningen (her kommer vi uvægerligt til at tænke 

på trækket 9. Se1? i opgøret Hamann – Brinck-

Claussen). Afviklingsvarianten 9… Sxb3 10. exf6 Sxa1 

11. fxg7 Sxc2+ 12. Dxc2 Kxg7, der indbringer tårn og 

to bønder for to lette officerer, var nok det mindste 

onde for sort. Men nu, hundrede år efter Paul 

Morphys hærgen i Europa, dukker der en anden ung 

amerikaner op med sin forgangne landsmands 

hårdtslående romantiske stil! 
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10. Lxf7+! Kxf7 På 10… Txf7 og på 10… Kh8 afgør hvid 

spillet med det samme træk som i partiet. 

11. Se6! opgivet. På 11… Kxe6 følger 12. Dd5+ Kf5 13. 

g4+! Kxg4 14. Tg1+ og mat i få træk, f.eks. 14… Kf5 

15. Tg5# eller 14… Kh5 15. Dd1+! Kh4 16. Dg4#. Og på 

11… dxe6 falder den udækkede dronning med 12. 

Dxd8. Slutstillingen fortjener et diagram! 

 

 Slutstillingen i Fischer – Reschewsky, 1958/59 

To af problemskakkens ret elementære temaer 

diagnosticerer udmærket den sorte stillings sygdom. 

Det ene er temaet selvblokade, hvor man (her sort) 

ved et svagt frivillig træk eller tvunget dertil af 

modstanderen placerer en af sine brikker så uheldigt, 

at den fratager en anden brik af samme farve 

muligheden for flugt. I problemskak er det normalt en 

jaget konge, det gælder. Man taler da om 

selvblokade, når det er et af kongens umiddelbare 

nabofelter, der er tale om, mens temaet fjernblokade 

noget mere avanceret gælder et felt, som først siden 

bliver et nabofelt til kongen. I det aktuelle parti er det 

dog dronningen, som lider under den selvskabte 

blokade. Vi ser her, at sort med fejlen 8… Sa5? skaber 

en selvblokade på a5 for dronningen, som sidenhen 

bliver aktuel, og tillige med det relativt tvungne 9… 

Se8?! skaber en selvblokade på e8 for dronningen. I 

begge de her viste partier, 9. Se1? henholdsvis 9… 

Se8?!, ser vi tillige temaet interferens, hvorved man i 

problemskak forstår, at en brik spærrer for 

forbindelsen mellem to brikker af samme farve som 

den selv – i begge tilfælde med den fatale følge, at et 

tårn, Tf1 henholdsvis Tf8, ikke længere dækker sin 

dronning, Dd1 henholdsvis Dd8. Jo, man forstår lidt 

mere af skakspillets taktik, når den bliver sat i 

perspektiv af problemskakkens temaer!

   

 

Men tilbage til dig, Brinck! Efter dine meget tidlige 

meritter i 1963 var du berettiget til at deltage i 

stormesterklassen i Hastings 1963/64. Her mødte du 

et par superstormestre i form af Mihail Tal og 

Svetozar Gligoric, som ganske vist begge gav dig 

bøllebank, men hvor du klarede dig flot ved at blive 

nr. 6 af 10 med 4½ point af 9 i det stærke selskab (3+, 

3=, 3-).  

Alligevel følte du dig ikke større, end at du valgte at 

stille op i Brønshøjmesterskabet i foråret 1964. Du 

havde nok i dine drengeår i arbejderskakklubben 

Olympia haft en drøm om at vinde netop dette 

mesterskab – som du så naturligvis vandt suverænt 

med 6½ af 7 mulige – og som du dermed bragte en 

aura af glans, som også Palle Ravn forinden og siden 

Carsten Høi, har kastet over titlen ”brønshøjmester”.  

Lad mig i den forbindelse ære Brønshøj Skakforenings 

6-dobbelte klubmester Henning Thaarup, som det 

lykkedes at fravriste dig en remis, og som blev nr. 2 

med 5½ point. Selv havde jeg på et noget lavere plan 

leveret et par gode turneringsresultater de første fire 

måneder af 1964, og så gav man mig (dengang 15 år) 

lov til at deltage i den samme turnering.  

Lad mig her afsløre, at det var min store drøm at 

møde dig ”over the board”, men klassen havde 12 

deltagere og blev spillet som en ”Monrad” med syv 

runder.  
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Du må have været noget skræmt ved tanken om at 

skulle møde mig, for du sørgede hele tiden for at 

vinde, så det ikke kunne ske! Jeg haltede – sagt med 

lidt mere sandfærdige ord – noget bagud og havde 

kun 3 points efter seks runder, inden jeg vandt sidste 

runde uden kamp, fordi min modstander var blevet 

syg. Så det blev lidt misvisende til en ærefuld 4.-5. 

plads.  

At du ikke havde nogen grund til at være skræmt, 

demonstrerede du et par år efter, hvor vi nu var 

blevet klubkammerater i Frederiksberg Skakforening 

og minsandten mødtes i sidste runde i en 

hurtigskakturnering med betænkningstiden en time 

til hver spiller.  

Til trods for den begrænsede tid, skrev jeg mine 

partier ned under spillet, og det var vel nogle få år 

efter, at jeg satte noter til. De bringes i det følgende i 

citationstegn, mens mine nybagte kommentarer står i 

kursiv.  

  

 

 

 

 

 

Kongeindisk Angreb 

Spillet i Studenterforeningens 3. internationale skakturnering, juli 1966, 8. = sidste runde, 23/7-1966 

HVID: Kaare Vissing Andersen, FS     SORT: Bjørn Brinck-Claussen, FS 
1. Sf3 c5 2. g3 Sc6 3. Lg2 d5 4. 0-0 g6 5. d3 Lg7 6. 

Sbd2 Sf6 7. e4 0-0 8. Sh4 dxe4 9. Sxe4 Sxe4 10. dxe4 

Dxd1 “Jeg husker, hvor det undrede mig, at dette års 

danmarksmester byttede så kraftigt af mod lille 

ukendte mig.” I dag kan jeg godt se, at du med 

dronningeafbytningen og det følgende 

springerfremstød i centrum opnåede et fint initiativ, 

som du kunne arbejde videre på.  

11. Txd1 Sd4! ”Nu går sort til sagen – først og 

fremmest vinder han gennem dobbelttruslen Sxc2 & 

Se2+ efterfulgt af Sxc1 løberparret.” I dag vil jeg 

tilføje, at det noget kluntede 12. Td2?! garderer 

begge trusler, men måske kun for en stund, da sort 

fortsætter med 12… Lh6! 13. f4 Lg4!   

 

Stillingen efter sorts 11. træk 

12. c3 Se2+ 13. Kf1 Sxc1 14. Taxc1 Le6!? 15. f4?! 

Tad8 Bonderovet 15… Lxa2 besvares med 16. Td7! 

16. a3 Lb3 Plomberer de hvide bønder på D-fløjen. 

Vidste du at: 

 Efter alt sandsynlighed, var det perserne, som fik indført pligten til at sige shah (skak) 

 fra Persien blev spillet spredt ad flere veje til Europa, hvor arabernes indsats nok har 

været vigtigst. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Persere
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
https://da.wikipedia.org/wiki/Arabere


    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2021 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 11 af 26 
 

17. Txd8 Txd8 18. Ke2 e5! 19. Sf3 At lukke stillingen 

med 19. f5? for dermed at hindre det sorte løberpar i 

at kommet til fuld udfoldelse ville strande på 19… 

Lh6! med dobbelttruslen Lxc1 & Td2+. 

19… exf4 20. gxf4 Lh6! 21. Ke3 Td6 22. e5 Td8  

 

”Tårnet har opnået, hvad det ville: lokke den hvide e-

bonde yderligere frem. Det er en fornøjelse at se, 

hvordan sort træk for træk svækker den hvide stilling. 

Sort har opnået adskilligt: Lb3 står stærkt og 

forhindrer især hvids tårn i at komme til den åbne d-

linje, og bindingen Lh6-Bf4-Ke3 er modbydelig for 

hvid. De nævnte svagheder gør, at det hvide 

befrielsestræk Sf3-d2 strander på 23… Txd2! 24. Kxd2 

Lxf4+ med officersgevinst.” Tilføjelse i dag: 

Danmarksmesterens angreb mod hvids hængende 

bønder på e- og f-linjen er særdeles instruktivt – om 

end det udføres mod en svag modstand. 

23. c4!? Synes at være hvids bedste befrielsesforsøg 

af den trængte stilling. 

23… b6 24. Tc3 La4 25. Lf1 f6! 26. Td3 Te8! Sort 

foretager et linjeskift – fra den åbne d-linje til e-

linjen, hvor den hvide konge befinder sig. Uheldigt for 

hvid er det, at den fra b3 jagtede løber nu fra a4 

dækker feltet d7 og dermed hindrer det hvide tårn i 

at trænge ind i sorts stilling via d7. 

27. Td5 Lc6 28. Td6  

 

”Efter partiet foreslog Bjørn 28. Ke4, da hvid efter 

28… Lxd5+ 29. cxd5 får to stærke bønder i centrum. 

Jeg mente dog, at der var den hage ved manøvren, at 

sort ikke behøver at bytte på d5, men kan lade hvid 

blive i bindingen. Således mener jeg, at 28. Ke4 Kf7! 

(med idéen Kf7-e6, f6-f5+ og Lc6xd5 samt herefter på 

c4xd5 trækket Ke6xd5) 29. Lh3+ f5+ 30. Ke3 Lxd5 31. 

cxd5 Td8! 32. d6 Ke6 osv.” 

28… Lxf3 29. Kxf3 fxe5 30. fxe5 Txe5 ”Uligefarvede 

løbere plus et tårn på begge sider. Sort har en bonde 

mere, men der skulle være en lille chance for remis. 

Og nu får jeg jo bonden på a7!?”   

31. Td7 Tf5+! 32. Ke2 Tf7 Denne lille fikse L-manøvre 

med tårnet havde jeg ikke fået med. 

33. Txf7 Kxf7 34. a4 ”Der truede Lc1 med yderligere 

en bonde til sort.” 

34… Kf6 35. Kf3 Ke5 36. Le2 Kd4 37. h4 Lc1! 38. b3 

Kc3 39. Ld1 Kd2 40. Le2 Kc2 
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 ”Jeg husker dette træk som en overraskelse – bedre 

var min slutspilsteknik altså ikke!? Hvid må have 

begået en fejl efter sit 33. træk. Nu vinder sort let.” 

Det må komme an på en nærmere analyse af 

stillingen efter 33… Kxf7 om, hvorvidt stillingen er 

vundet for sort. 

41. Ke4 Kxb3 42. Kd5 Kxa4 43. Ld3 Kb4 44. h5 gxh5 

45. Lxh7 h4 46. Lg8 h3 47. opgivet. 

 

 

”Efter at have ligget mellem de første måtte jeg nu 

helt ned på en 9. plads. Jeg fik 1. præmie som bedste 

junior, idet to tyske juniorer, Kiefmeyer og Thiesen, 

hvoraf sidstnævnte slog Brinck-Claussen , fik 4. og 5. 

præmie i den samlede turnering, og hver deltager 

kunne kun få én præmie.  

Resultatet er et af mine bedste. Smukke sejre i  5. og 

7. runde, min remis mod Ole Jakobsen i 6. runde og 

min udholdenhed mod danmarksmesteren i sidste 

runde nåede at redde min noget tilfældige, men 

heldige start. Samlet score: +4 =3 -1 = 5½ af 8 er 

udmærket.”  

Når jeg genser partiet i dag, kan jeg godt se, at hvad 

jeg dengang mente var et ret lige opgør langt hen ad 

vejen, i virkeligheden var et ret tidligt strategisk tabt 

parti, hvor du med din langt større viden, teknik og 

rutine ganske stille og roligt bragte sejren i hus og 

dermed tillige vandt turneringens 1. præmie! 

 

Glemsel og erindring samt ikke mindst erindringsforskydning er nogle drilske fænomener. 

 Jeg mener tydeligt at kunne huske, at du sagde til mig efter vores parti – med henblik på at jeg havde frarøvet 

din værste konkurrent, Ole Jakobsen, et halvt point, og nu tabte til dig: ”Vi fra Frederiksberg må jo holde 

sammen!” Til gengæld har jeg også i mange år troet, at mit her viste endeligt (din trekantsmanøvre Kc3-d2-c2) 

skete i et langt senere divisionsparti.  

Den vildfarelse har jeg nu fået dementeret ved i 2021 at finde partiet frem af gemmerne. Med årene bliver man 

mere og mere ydmyg med henblik på sin hukommelse!  

Med tak for inspirationen i de unge år & gode fælles oplevelser sidenhen samt de bedste ønsker for dig og 

Frances i tiden, der kommer! 

Kaare Vissing Andersen, den 12. januar 2021 
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Frederiksberg lyn mesterskab 2021 
Normalt afholder vi jo lyn mesterskab i  det 

første halvår. Men 'takket' være Corona, 

lykkedes det ikke sidste år, om det lykkedes i 

år, vil tiden naturligvis vise.  

Som du kan læse andet steds i dette 

nyhedsbrev, så var det jo Frode, som tog 

titlen, som Frederiksberg lyn Mester 2020. 

Lyn mesterskabet er p.t. planlagt til onsdag 

den 7. april, hvor Frode så har chancen for at 

gentage succesen.  

Men det er naturligvis i skrivende stund 

usikkert, om vi kan afholde mesterskabet 

denne dag.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Faktaboks - Bjørn Brink-Claussen 
 

 1942: Født den 29. januar 

 1961: VM for studenter hold.. Score 6½ (+4, =5, -3) 

 1962: VM for studenter hold. Score 7½ (+7, =1, -2) 

 1962: OL var 2. reserve og fik 9 point (+8, =2, -2) 

Vandt en sølvmedalje 

 1962: Vandt B-gruppen i Hastings turneringen 

 1963: Vandt det nordiske mesterskab  

 1963: Endte på 6. pladsen i Hastings A-turnering 

 1964: Vandt Brønshøj mesterskabet 

 1964: VM for studenter hold. Score 4½ (+2, =5, -6) 

 1964: OL, var 3. bræt. Score 9½ (+7, =5, -5) 

 1966: Vandt DM 

 1966: VM for studenter hold. Score 6 (+3, =6, -3) 

Vandt bronze medalje 

 1966: OL,  var 2. bræt. Score 7 (+5, =4, -8) 

 1967: VM for studenter hold. Score 3½ (+1, =5, -3) 

 1968: VM for studenter hold. Score 6 (+1, =10, -1) 

 1968: OL, var 2. bræt. Score 7 (+4, =6, -4) 

 1970: Vandt DM 

 1974: Vandt DM for hold med FS 

 1977: Vandt DM 

 1979: Vandt Kronborg turneringen 

 1983: Spillede med om det europæiske hold 

mesterskab. Score 1½ (+1, = 1, -2) 

 1984: OL, var 1. reserve. Score 5½ (+3, =5, -3) 

 1985: Vandt DM for hold med FS 

 1986: Fik IM titlen 

 1987: Vandt Copenhagen Open 

 1990: OL, var 2. reserve. Score 2½ (+1, =3, -2) 

 1996: Vandt Københavns Mesterskabet  

 1998: Vandt Københavns Mesterskabet 

 2001: Vandt Københavns Mesterskabet 

Hvis der mangler nogle vigtige resultater, er det 100% 

redaktørens fejl. 

FS lynmestre siden 2000 
 2000 Per D. Jørgensen 

 2001 Dan H. Andersen 

 2002 Frode B. Nielsen 

 2003 Ole Schøller Larsen 

 2004 Dan H. Andersen 

 2005 Frode B. Nielsen 

 2006 Frode B. Nielsen 

 2007 Lars Foldager Pedersen 

 2008 Morten Agervig Helles 

 2009 Frode B. Nielsen 

 2010 Per D. Jørgensen 

 2011 Dan H. Andersen 

 2012 Henrik Sørensen 

 2013 Per D. Jørgensen 

 2014 Frode B. Nielsen 

 2015 Frode B. Nielsen 

 2016 Dan H. Andersen 

 2017 Thorbjørn Rosenlund 

 2018  Bjørn Olsen 

 2019 Dan H. Andersen 

 2020 Frode B. Nielsen 
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SKAKOPGAVEN ved Kaare Vissing Andersen 
Løsning på opgaverne i FS Nyhedsbrev, oktober 

2020 

Nr. 25 John Tornerup, Arbejder-Skak, dec. 1949

 
Mat i 2 træk                          C+ 10 +10 

Løsning: 1. Td8! Truer 2. Dd6#. 1… De5+ 2. De3# 

Krydsskak. 1… Tc6 2. Sa4# Linjespærring. 1… Le5 2. 

Td5# Linjespærring. 1… Td7 2. Sa4# og 1… Ld7 2. 

Df8#. De to sidste varianter udgør til sammen temaet 

Grimshaw, hvor to brikker af samme farve skiftes til 

at spærre for hinanden på samme felt (d7), uden 

modparten har ofret en brik på feltet. Er der sket et 

offer på feltet, hedder temaet Nowotny.   

 Nr. 26 John Tornerup, Skakbladet, April 1986

 
Mat I 2 træk                               C+ 9+9 

Løsning: 1. De2! Truer 2. Dxe4#. 1… Lb1 2. Dc4#. 1… 

Te3 2. Dxh5#. 1… Le3 2. Dxa2# Linjespærring. 1… e3 

2. Dd3# Linjespærring. 1… Tg4 2. Dxd2#. 1… Te5 2. 

Se7# Selvblokade på e5. 1… Dxe6 2. Lb7# Selvblokade 

på e6. Det er formidabelt, at det er lykkedes 

Tornerup at skabe et net af hele fem varianter, hvor 

den hvide dronning sætter mat på forskellige felter 

(c4, h5, a2, d3 og d2) og samtidigt undgå dualer, 

hvortil endda kommer, at der er tale om et sjette felt 

(e4) i truslen. Ligesom man i en ”#2” skal undgå en 

biløsning, bør man i det videre forløb undgå dualer, 

det vil sige mere end en måde at sætte mat på efter 

et givet sort svar. 

Nr. 27 John Tornerup, Skakbladet, juni 1986

 
Mat i 2 træk                             C+ 11+6 

Løsning: 1. f4! Truer 2. Te5#. 1… exf3 e.p. 2. Txd4# 

Linjeåbning. 1… d3 2. Se3#. 1… Lxe7 2. Sxe7#. 1… Tc7 

2. Sb6# og 1… Lc7 2. c4#. De to sidste varianter udgør 

tilsammen en Grimshaw. 

 

 

 

 

 

VIGTIGE DATA ved offentliggørelse af en skakopgave: 

Over diagrammet anføres opgavens forfatter og hvor 

den blev bragt første gang. Under diagrammet anføres 

til venstre opgavens fordring og til højre eventuelt om 

den er testet af et computerprogram samt antallet af 

hvide hhv. sorte brikker. 
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Nr. 28 John Tornerup, Thema Danicum, juli 1986

 
Mat I 2 træk                              C+ 6+6 

Løsning: 1. d4! Truer 2. De5#. 1… Lxd4 2. e4# (2. 

Sf6+? Lxf6!) Selvblokade på d4. 1… cxd4 2. Sf6# (2. 

e4+? dxe3 e.p.!) Selvblokade på d4. 1… Kxd4 2. 

Dxc5#. 1… Se6 2. Dd7# Linjespærring. 1… Le6 2. 

Dxc5# Selvblokade på e6. 

Nr. 29 John Tornerup, Skakbladet, nov. 1986

 
Mat i 2 træk                               C+ 8+7 

Løsning: 1. Dh8! Truer 2. Sc3#. 1… Kxd5 2. De5# 

Selvbinding. 1… Dd4 2. Dh1# Selvblokade på d4. 1… 

Sxd5 2. Sd6# Selvblokade på d5. 1… Sf6+ 2. Sxf6# 

Krydsskak. 1… Se5 2. Dxe5# Denne sidste banale 

variant skal med, da det for en trussels-opgave 

gælder, at man i sin løsning medtager alle varianter, 

der parerer truslen. 

Nr. 30 John Tornerup, Skakbladet, dec. 1987

 
Mat i 2 træk                         C+ 9+10 

Løsning: 1. Td4! Truer 2. Td5#. 1… Sxd4 2. f4# 

Selvblokade på d4. 1… Kxd4 2. Tf4#. 1… fxe6 2. Tf7 

Selvblokade på e6 samt Valve (Ventil): Linjeåbning 

(for Lg7 mod Ke5) og Linjespærring (for Tb7 mod 

Lg7). 1… Sb6 2. Sc6# Linjespærring. 1… Se3 2. Te4# 

Linjespærring. 

  

John Tornerup (1914-2005) var en blændende 

kombinationsspiller, hvad hans skakopgaver da også 

bærer præg af. Således udtalte Arvid Hein Pedersen, 6-

dobbelt klubmester i Øbro og vinder af Veteran-DM i 

1983, engang: ”Når der var en ledig stund, skulle man 

altid hen og se Tornerup spille. Der skete altid noget!”  

Tornerup slog bl.a. følgende danmarksmestre (tallene i 

parentes angiver de år i 1900-tallet, hvor de nævnte 

modstandere vandt titlen): 

Eigil Pedersen (51, 53 og 61), Dansk Arbejder Skak 

Forbunds Påskestævne (forbundsmesterskabet), 1938. 

Jens Enevoldsen (40, 43, 47, 48 og 60), Frederiksberg 

Skakforenings Internationale Turnering, 1947.  

Bjørn Nielsen (41, 42, 44 og 46), Frederiksberg 

Skakforenings Internationale Turnering, 1947 

(desværre er partiet ikke bevaret). 

Palle Ravn (57), Københavnsmesterskabet 1952. 

Holger Norman-Hansen (39), KSU’s holdturnering, 

1960. 
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Seks nye opgaver 
Nr. 31 John Tornerup, Thema Danicum, juli 1987 

 
Mat I 2 træk                               C+ 9+9 

Nr. 32 John Tornerup, Skakbladet, august 1987 

 
Mat I 2 træk                               C+ 5+7 

Nr. 33 John Tornerup, Skakbladet, juli 1989 

 
Mat i 2 træk                               C+ 9+6 

Nr. 34 John Tornerups selvbiografi “Skakroser med 

torne”, Vissings Forlag, 1990 

 
Mat I 2 træk                               C+ 7+7 

Nr. 35 John Tornerup, Skakbladet, juli 2000 

 
Mat i 2 træk                                C+ 9+6 

Nr. 36 John Tornerup, Skakbladet, juli 2000 

 
Mat i 2 træk                               C+ 9+8 

GOD FORNØJELSE!  
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PROBLEMSKAKKENS TILEGNELSESOPGAVER 
Af Kaare Vissing Andersen 

Inden for problemskakken knyttes der nogle ganske 

særlige venskabsbånd – måske fordi man der i højere 

grad samarbejder end konkurrerer.  

Det er således kutyme, at man ærer sine kære 

kolleger ved at tilegne dem en eller flere opgaver, når 

de har rund fødselsdag, men man kan naturligvis også 

ære andre, for eksempel ganske almindelige 

skakspillere (se således mine opgaver i FS 

Nyhedsbrev: juli 2019, nr. 6, tilegnet Erik Poulsen, 80 

år + oktober 2019, nr. 12, Allan Larsen, 50 år) eller 

slet og ret ikke-skakspillere, som da jeg i artiklen 

”Problemer med matematik” i Dansk Skakproblem 

Klubs kvartalsblad, 2019, 1. kvartal, tilegnede min 

grønne ungdoms matematikforelæser, nu dr. Gerd 

Grubb, bosiddende på Frederiksberg, hele tre 

opgaver inspireret af matematik i anledning af, at hun 

i februar 2019 fyldte firs år.  

Og endelig kan man tilegne en virksomhed eller en 

forening en opgave, som det ses af bogstavopgaven i 

FS Nyhedsbrev, januar 2020, hvor et F bliver til et S, 

tilegnet Frederiksberg Skakforening i anledning af 

dennes 100-årsjubilæum det nævnte år.  

Men man kan naturligvis også tilegne en opgave en 

person slet og ret i respekt for dennes arbejde, som 

det skete i nyhedsbrevet med den opgave, vi nu skal 

se løsningen på (se diagrammet i næste spalte!). 

Kaare Vissing Andersen (frit efter John Tornerup, 

Arbejder-Skak, nov. 1959), Frederiksberg 

Skakforenings Nyhedsbrev, oktober 2020. Tilegnet 

Dennis Rose. 

  
Mat i 2 træk                                C+ 4+4   

Se den nævnte opgave af John Tornerups i FS 

Nyhedsbrev, juli 2020! 

Løsning: 1. c4! Truer 2. Dd5#. 1… Ld6 Spærring af 

linjen d7-d5, men selvblokade på d6 som tillader 2. 

Dxb5#. 1… Sd6 Spærring af linjen d7-d5 samt 

dækning af b5, men spærrer linjen h2-c7 for sin løber 

på h2, hvilket tillader 2. Dc7#. 1… bxc4 Selvblokaden 

på c4 tillader 2. Ld4#.  

1… Kxc4 2. Dxb5# Hvad jeg vil kalde ”saksmat”, idet 

den sorte konge skæres itu af bladene fra løberen på 

h8 (d4 og c3) og fra dronningen på b5 (c4 og d3), 

jævnfør Bodens mat, hvor det dog er to løbere, der 

udgør saksens blade – Bent Larsen kaldte engang 

Bodens mat for sin yndlingsmat! Se det formentlige 

stamparti dertil samt en relativt simpel hjælpemat 

med temaet sidst i artiklen.  
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Det er almindeligt kendt, at vort B-medlem Erik 

Bremer ud over at være formand for Blindes Skakklub 

er en meget flittig formidler af skak, eksempelvis 

fortæller han i nærværende nummer af nyhedsbrevet 

om den engelske mester Howard Staunton i sin serie 

om uofficielle verdensmestre.  

Først og fremmest er Bremer dog aktiv med sine 

nærmest daglige indslag på de blindes magasin & 

digitale kommunikationskanal SKAKLISTEN.  

Ved jule- og nytårstid bragte Bremer en både 

morsom og lærerig quiz, hvis spørgsmål han nu er 

ved at bringe svarene på. Svaret på, hvem der var 

remiskongen i Danmarks Blindeskak lød: Jørgen 

Nielsen. At han dog ikke altid var lige fredelig, var 

Bremer dog så fair at give et drabeligt eksempel på: 

Siciliansk 

IBCA, de blinde skakspilleres verdensorganisation, OL 

1972 

HVID: Venko Atanasov, Bulgarien 

SORT: Jørgen Nielsen, Danmark 

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d3 e6 4. g3 Sf6 5. Lg2 d6 6. 0-0 

Le7 7. Te1 Dc7 8. Sbd2 0-0 9. Sf1 Td8 10. h4 h6 

Herfra strikker hvid sig en lun trøje i form af en 

mønsterskøn hjælpemat. Når kommentatorer bruger 

ordet selvmat om fænomenet er det galt, da der så 

godt som aldrig er tale om, at man tvinger 

modstanderen til at sætte mat. 

11. S1h2 e5 12. Kh1 Sg4 13. Sg1?? 

Hvad skal man kalde et sådant træk? Sort humor? De 

blinde plejer med deres sarkastiske selvironi at kalde 

det en blindebuk! I hvert fald fortjener sagen et 

diagram, da dette viser en stilling med samtlige 

brikker på brættet – lige før nådestødet. 

 
Stillingen efter hvids 13. træk 

Her skriver Bremer i SKAKLISTEN om det videre forløb 

om den store danskers reaktion: ”Nu rejste Jørgen sig 

i al sin magt og vælde og proklamerede med fast og 

kraftig røst: ”Springer Felix zwei MATT!”  Der lød et 

voldsomt sus gennem salen og den stakkels bulgarer 

var sønderknust. Jeg (skriver den blinde Bremer) ville 

gerne have set trænerens forbløffede ansigt!”  

Den bulgarske træner sendte omgående sin 

grædefærdige spiller i seng, men Bremer trøster sine 

læsere med sin slutbemærkning: ”Venko blev dog 

hverken henrettet eller sendt hjem!” 

Dette er blot en af mange gode historier fra dansk 

blindeskaks righoldige arkiv, der strækker sig fra 

Blindes Skakklubs stiftelse i 1947, sågar før da, til i 

dag. Historien inspirerede mig til at begå den 

følgende skakopgave. 

Kaare Vissing Andersen, tilegnet mindet om Jørgen 

Nielsen (1933-2009)

 
Hjælpemat i 3 træk                   C+ 2+5  
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STAMPARTIET TIL BODENS MAT  
Philidors Modangreb!  

Et venskabsparti, London 1953 

HVID: Schulder    SORT: Samuel Boden 

1.e4 e5 2. Sf3 d6 Philidors Forsvar, som ses sjældent 

blandt moderne mestre, fordi det synes lidet 

prætentiøst, det vil sige uden umiddelbare 

ambitioner om snarligt aktivt modspil. Til gengæld er 

det, spillet rigtigt, bundsolidt – og dermed et godt 

våben for den tålmodige forsvarsspiller.  

3. c3 f5!? Philidors opfindelse! Men mod hvids bedste 

3. træk, d2-d4, er det dårligt. Således nøjes Max Euwe 

i sit åbningsværk med at citere varianten 3. d4 f5? ”5. 

Lc4! (”gendrivelsen”) 4… fxe4 5. Sxe5! dxe5 6. Dh5+ 

Kd7 7. Df5+ Kc6 8. Dxe5 med vindende angreb” fra 

Collijns Lærebog. Den nævnte mulighed for hvid 

afskrækkede dog ikke Paul Morphy fra at bruge 

Philidors idé (mod 3. d4) – med nogle s kønne 

sejre til følge: H. Staunton & J. Owen – P. Morphy & 

T. W. Barnes, London 1958, 0-1, og T. W. Barnes – P. 

Morphy, London 1958, 0-1. I årene omkring 1970 

”opfandt” jeg, hvad jeg kaldte Philidors Angreb, 

inspireret af Philidor & Morphy.  

Pointen var den meget naturlige, at hvad der var 

risikabelt som sort dog i det mindste måtte kunne 

spilles med hvid, og det blev til 1. e4 e5 2. d3 med et 

snarligt f2-f4. Jeg spillede det i en snes 

turneringspartier fra ca. 1970-85 – og fandt senere ud 

af, at den mangeårige landsholdsspiller Th. Haahr 

(1910-95) omtrent samtidigt var kommet på samme 

idé! Se hans hustrus smukke sejr i Merete Haahr, 

Kampklubben – V. Lisner, Maribo, 2. division, 1970, 1-

0 (1. e4 e5 2. d3 Sf6 3. f4 d6), hvor E. Verner Nielsens 

kommentarer i Skakbladet, juli 1970, antyder, at der 

hermed var kommet nyt fra dynastiet Haahr. 

4. Lc4 Sf6 5. d4 fxe4 6. dxe5 exf3 7. exf6 Dxf6 8. gxf3 

Sc6 9. f4 Ld7 10. Le3 0-0-0 11. Sd2 Te8 12. Df3 Lf5 13. 

0-0-0? Rokerer lige ind i en potentiel ulykke. Bedre 

var 13. Ld5. 13… d5! Mit yndlingstema: 

Dobbelttruslen! 14. Lxd5? Den gode Schulder lever 

på bedste vis op til den tyske betydning af sit navn 

ved kun at se den mindst alvorlige af truslerne – han 

har vel betragtet d6-d5 som et noget vanvittigt 

fremstød!? Det mindste onde bestod i med 14. Tde1 

at lade løberen lade livet og skaffe sin konge et 

flugtfelt. 

 
Stillingen efter hvids 14. træk. 

Nu er tiden inde til en mat i to træk indledt med en 

eksplosion! 14… Dxc3+! 15. bxc3 La3 mat! Ren 

løberidyl – man hører skærslipperens muntre sang i 

det fjerne! 

Det var vel netop Bent Larsens beundring for Bodens 

Mat først i 1990’erne, der inspirerede mig til at begå 

den følgende ret simple opgave. 

Kaare Vissing Andersen, i bogen ”Dansk Skakproblem 

Kunst 1932-1992”, 1991 

 
Hjælpemat i 3 træk                   C+ 3+5 

Indsend løsningen på denne og/eller opgaven tilegnet 

Jørgen Nielsen til kaarevissing@mail.dk og vind en 

skakbog fra Vissings Forlag!  

mailto:kaarevissing@mail.dk
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Holdkamp: Dennis L. Rose - Søren M. Andersen 
Jeg bringer nedenfor et parti, som jeg spillede for 4. holdet tilbage i 2017 - det er et angrebs parti.  

Hvid:  Dennis L. Rose, FS 4, 1745, ELO: 1818 

Sort :  Søren M. Andersen, Brønshøj 3, 2070, ELO 2055 

Dato:  Den 18. januar 2017

1: e4, c5, 2: Lc4, e6, 3: Sc3, Sc6, 4: d3, Sf6, 5: a3, d5,  

 

Stille og rolig åbning 

6: exd5, exd5, 7: La2, Lg4, 8: Sge2, d4, 9: Se4, Sxe4, 10: 

dxe4, Ld6, 11: 0-0, Dh4, 

 

Sort presser ganske vist, samt truer mat med Dxh2#. 

Så det er på tide, med et forsvars træk, som også åbner 

f-linjen 

12: f4, d3, 13: Dxd3, 0-0-0, 14: Dg3, Dh5,  

 

Sort truer mange spændende ting, men heldigvis har 

hvid et svar med Lxf7 

15: Lxf7, g6, 16: Sc3, Sd4, 17: Le3, Sxc2, 18: Tac1, Sxe3, 

19: Dxe3, Thf8,  

 

Lf7 er truet, med hvids næste træk Sb5, kan sort ikke 

slå på f7, så vil der komme: 20: Sb5, Txf7, 21: Sxd6, 

Txd6, 22: Dxc5+ med dronning gevinst for tårnet. 

20: Sb5, Le7, 21: Ld5, Le2, 22: Txc5+, Kb8, 23: Tc7, 

Lxb5, 24: Txb7+, Kc8,  
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Der er faktisk mat i 3 med eks. 25: Dc3, Lc4, 26: Dxc4+, 

Lc5+, 27: Dxc5#, men det så jeg ikke.  

Med 25: Dc1, ville der også være mat i 3 

25: Tc1+, Lc6, 26: Dxa7, Lc5, 27: Dxc5, Txd5, 28: Dxc6+, 

Kd8, 29: Dc7+, Ke8, 30: De7# 

 

1 - 0 

Desværre tabte 4. holdet denne match med 6 -2, hvor 

Knud Larsen stod for det andet point.

 

 

 

Partier/stillinger/anekdoter/fotos søges 
Anfinn søger stadig efter materiale til bogen om de første 101 år. Det kan spændende partier, hvor du var i 

torvene, men alligevel fik hevet en remis eller måske endda en sejr hjem. Det kan også være et parti, hvor alt 

bare virkede for dig - du spillede alle de rigtige træk, og det er et parti, som du husker tilbage på med stolthed. 

Det kan også være stillinger, noget ala Bent Kølvigs bog 'Tag stilling' eller Bent Larsens 'Find kombinationen'. 

Alle medlemmer opfordres til at finde minimum 1 stilling (gerne flere), hvor man skal finde eks. mat i x træk, 

eller sort trækker og sætter remis. Det vil blive et godt supplement til bogen, med et afsnit om faktiske 

opgaver, som medlemmerne selv har siddet og grublet over :) 

Hvis du har nogle gamle billeder af klubben eller medlemmerne, så har det interesse. Det behøver ikke at være 

en speciel begivenhed, men kan være med til at dokumentere de første 100 år. 

Det kan også være, hvis du husker en pudsig eller sjov situation, som kan være med til at beskrive stemningen i 

klubben på det tidspunkt. Det kan også være, at du har været ude i en holdkamp, hvor der skete noget 

uventet.  

Alt materiale er velkomment, så du behøver ikke at holde dig tilbage. 

Materiale kan sendes til Anfinn: anfinn.niclasen@gmail.com, eller til redaktøren: bmedlem3@fsskak.dk.  

Vidste du at: 

 Araberne dyrkede spillet ihærdigt, og videreudviklede det, blandt andet ved at indføre 

den nuværende skaknotation. 

 Araberne begyndte også at konstruerede skakopgaver, de såkaldt mansubaer 

https://da.wikipedia.org/wiki/Arabere
https://denstoredanske.lex.dk/skak_(Historie)
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Uofficiel verdensmester 1843 - 1851,  Howard Staunton, England 
Vi er nu nået til Howard Staunton i Erik Bremers gennemgang er skakkens uofficielle verdensmestre.  

Nu om dage huskes hans navn mest i forbindelse 

med det design af skakbrikker, som han 

anbefalede, ”Staunton modellen”. Da Staunton 

besejrede den franske mester Pierre Amant i en 

spektakulær match i 1843, blev grunden lagt til 

hans ry som tidens førende skakspiller.  

Siden fulgte nye triumfer mod blandt andre 

Horwitz og Harrwitz, og han cementerede 

positionen som verdensetter.  

Staunton var den førende skikkelse i det engelske 

skakliv. Han stiftede landets første skaktidsskrift, 

han skrev til en fornem avis, skrev flere 

bemærkelsesværdige bøger og han fik også ideen 

til den første internationale turnering, London 

1851.  

Staunton var specialist i så forskellige emner som 

Shakespeare og det engelske skolesystem. På 

brættet var han en af de første åbningsteoretikere. 

Han kom op med den giftige Stauntom-gambit mod 

Hollandsk: 1. d4 f5 2. e4!?.  

Howard Staunton blev født i 1810 i Westmorland, 

Nordengland. Lærte spillet i 1830, og begyndte at 

tage skakspillet seriøst i 1836, og det betød, at han 

så var blandt verdens bedste spillere i 1940. 

Efter nederlaget i en kort, men hårdt kæmpet 

kamp til franskmanden Pierre Amant (+2=1-3), 

krævede han en ny match. Denne kamp blev spillet 

i november/december 1843, og revancheopgøret 

blev overbevisende vundet af Staunton (+11=4-6), 

og han brød dermed hundrede års dominans til 

franske skakspillere.  

Efter Saint-Amants nederlag er der aldrig dukket 

nogen fransk spiller op, som kunne hævde den 

franske overlegenhed, som begyndte med Philidor, 

og i stedet blev London verdens skakhovedstad.  

Den eneste lille plet på denne pragtfulde spillers 

CV er, at han ikke stillede op til kamp mod den 

amerikanske mester Paul Morphy i 1858.  

Staunton døde i London i 1874. Der er opsat en 

mindeplade ved hans bolig på 117 Lansdowne 

Road, London W11, og på kirkegården 

Kensal Green Cemetery i London, er der på hans 

grav sat en smuk mindesten op med en indhugget 

springer. 

  

Vidste du at: 

 fra midten af middelalderen lader det til at skakspillet vandt betydelig udbredelse i 

Europa - også i Danmark 

 Spillet har således været almindeligt blandt vikingerne  

 i 'Gesta Danorum', som er skrevet af Saxo (kendes som middelalderen krøniken), 

beskrives, at Kong Svend, den dramatiske augustaften i 1157, som er gået over i 

Danmarks historien, som Blodgildet i Roskilde, pralede af sine færdigheder i 

skakspillet og forlangte at få bragt et skakbræt ind i gildesalen. 

 i operaen 'Liden Kirsten' af H. C. Andersen og J. P. E. Hartmann, hvis handling foregår 

i 1100 tallets Danmark, er det tavlebord, som Kirsten og ungersvenden Sverkel 

spiller på, måske et skakbræt 

 i slutningen af middelalderen så de første lærebøger dagens lys 

https://faktalink.dk/titelliste/middelalderen
https://da.wikipedia.org/wiki/Europa
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://da.wikipedia.org/wiki/Vikinger
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/saxo-grammaticus-og-gesta-danorum/
https://da.wikipedia.org/wiki/Saxo_Grammaticus
https://kongehuset.dk/monarkiet-i-danmark/kongerakken
https://da.wikipedia.org/wiki/1157
https://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/blodgildet-i-roskilde-1157/
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20100504145550/http:/www2.kb.dk/elib/noder/hcamusik/liden_kirsten/index.htm
https://da.wikipedia.org/wiki/H.C._Andersen
https://da.wikipedia.org/wiki/J.P.E._Hartmann
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarks_historie_(1047-1397)
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Parti: Howard Staunton - Bernhard Horwitz, London, 1851 
Hvid: Howard Staunton 

Sort: Bernhard Horwitz 

Sted: London, 1851 

1: c4, e6, 2: Sc3, f5, 3: g3, Sf6, 4: Lg2, c6, 5: d3, Sa6, 

6: a3, Le7 

 

7: e3, 0–0, 8: Sge2, Sc7, 9: 0–0, d5, 10: b3, De8, 11: 

Lb2, Df7, 12: Tc1, Ld7 

 

Stille og roligt, eller ? 

 Staunton vil have der skal ske noget 

 13: e4, fxe4, 14: dxe4, Tad8, 15: e5, Sfe8, 16: f4, 

dxc4, 17: bxc4, Lc5+, 18: Kh1, Le3, 19: Tb1, g6,  

 

Hvid har mest angreb, medens sorts løber på e3 

ikke gør meget væsen af sig 

20: Db3, Lc8, 21: Se4, Lb6, 22: Tbd1, Sa6, 23: Dc3, 

Txd1, 24: Txd1, Sc5, 25: Sd6, Dc7, 26: Dc2, Sg7, 27: 

g4, De7, 28: Ld4,  

 

Sort er vist lidt i tvivl, om hvordan der skal vindes 

terræn 

28: ..., Dc7, 29: a4, Sa6, 30: c5, La5, 31: Db3, b6, 32: 

Se4, bxc5,  



    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2021 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 24 af 26 
 

 

En løber er truet, men der er større fisk at fange 

33: Sf6+, Kh8, 34: Dh3, Se8, 35: La1, Sxf6, 36: exf6, 

Kg8, 37: Le5, Db7, 38: Le4, Df7, 39: Sg1, Ld8, 40: g5, 

Lb7, 41: Sf3, Te8, 42: Ld6,  

 

Hvis sort skal have en chance skal der ofres, men er 

det for sent? 

42: ..., Lxf6, 43: gxf6, Dxf6, 44: Sg5, Dg7, 45: Le5, 

De7, 46: Lxg6  

 

1-0. 

Der truer 47. Lxh7+ og mat i yderligere to træk 

(47... Kf8 48. Dh6+ Dg7 49. Dxg7# eller 47... Dxh7 

48. Dxh7+ Kf8 49. Df7#). Slår sort løberen på g6, 

sætter hvid straks mat i bunden: 46... hxg6 47. 

Dh8#. Faktisk kan sort ikke undgå mat i højst fire 

træk: 46... h5 47. Dxh5 Dg7 48. Lxg7 

Kxg7 49. Dh7+ Kf8 50. Df7# eller 46... Tc8 (eller et 

andet tårntræk som giver kongen et flugtfelt på e8) 

47. Lxh7+ Kf8 48. Dh6+ Ke8 49. Dg6+!  

Df7 50. Dxf7# eller 49... Kf8 50. Dg8#. 

 

 

  Vidste du at: 

 I renæssancen blev Italien det førende land med lærebøger 

 i begyndelsen af 1700-tallet blomstrede en skakkultur op i Frankrig, og der opstod et 

skakmiljø på Café de la Régence i Paris 

 de førende skikkelser i kulturlivet og de stærkeste skakspillere i verdenen satte 

hinanden stævne på denne café. 

 Nogle af de første store skikkelser var Légal de Kermur, og efterfølgende Franqois-

André Danican Philidor. 

 i 1800-tallet begyndte et egentligt internationalt skak liv at tage form 

https://faktalink.dk/node/1259
https://da.wikipedia.org/wiki/Italien
https://da.wikipedia.org/wiki/Frankrig
https://da.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_de_la_R%C3%A9gence
https://da.wikipedia.org/wiki/Paris
https://en.wikipedia.org/wiki/Legall_de_Kermeur
https://da.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Andr%C3%A9_Danican_Philidor
https://da.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois-Andr%C3%A9_Danican_Philidor
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Program frem til sommeren 2021 
Vi håber på, at kunne lukke op igen til marts, som du kan se nedenfor. Desuden håber vi, at holdturneringen i 

KSU regi, kan afvikles efter plan 1. Første holdets kampe er ikke skrevet i i programmet, da vi ikke kender 

afviklingsdatoerne i skrivende stund. Det kan være, at turneringen i DSU regi bliver aflyst. Vi ved heller ikke på 

nuværende tidspunkt, om vi kan have 2 hold hjemme på samme aften. 

Men som alle ved, så er der ikke noget, som er sikkert i denne tid. Af samme grund har vi ikke indbudt til en 

turnering, men så snart vi kender spille dage, samt, hvornår vi kan lukke op igen, skal der nok komme skak på 

programmet. 

Så opfordringen er at holde øje med vores hjemmeside FSSKAK, samt din indbakke. 

Dato Uge Aktivitet 

3. mar 9  

10. mar 10  

17. mar 11 Generalforsamling 2021 

Mandag 
22. mar 

12 FS 3 spiller ude mod Nørrebro 3 
FS 4 spiller ude mod Ishøj 2 

24. mar 12 FS 2 spiller hjemme mod Ishøj 1 

31. mar 13 Lukket på grund af påske 

7. april 14 Frederiksberg lyn mesterskab 2021 

14. april 15 FS 3 spiller hjemme mod FS 2 
FS 4 spiller hjemme mod Hvidovre 2 

21. april 16  

28. april 17 FS 2 spiller hjemme mod Øbro 5 

Torsdag 
29. april 

17 FS 3 spiller ude mod Tåstrup 1 
FS 4 spiller ude mod Valby 3 

5. maj 18  

12. maj 19  

Mandag 
17. maj 

20 FS 2 spiller ude mod Nørrebro 3 

19. maj 20 FS 3 spiller hjemme mod Musik 1 
FS 4 spiller hjemme mod Amager 3 

26. maj 21  

Mandag 
31. maj 

22 FS 3 spiller ude mod Ishøj 1 

2. juni 22 FS 4 spiller hjemme mod Øbro 7 

Torsdag 
3. juni 

22 FS 2 spiller ude mod Brønshøj 4 

9. juni 23  

Tirsdag 
15. juni 

24 FS 4 spiller ude mod Amager 4 

16. juni 24 FS 2 spiller hjemme mod Tåstrup 1 
FS 3 spiller hjemme mod Brønshøj 4 

Mandag 
21. juni 

25 FS 2 spiller ude mod Musik 1 
FS 4 spiller ude mod Øbro 6 

http://www.fsskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
https://nbskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
http://www.ishoej-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://www.ishoej-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
https://www.hvidovre-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://oebroskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
http://www.valbyskakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
https://nbskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/7
http://amsf.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://www.ishoej-skakklub.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
http://oebroskak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
https://www.bsf-skak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
http://amsf.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
https://www.bsf-skak.dk/
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=309&teamTourId=66
http://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/7
http://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=311&teamTourId=66
http://oebroskak.dk/
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Dato Uge Aktivitet 

23. juni 25 FS 3 spiller hjemme mod Øbro 5 

30. juni 26 Afslutning på den mærkelige sæson 2020/2021 

Juli  Sommerferie lukket 

4. aug 31  

 

Forslag til TV underholdning 
Som nogle af jer måske har set, så er der en serie på Netflix, som hedder DronningGambit og er baseret på en 

novelle af Walter Tevis fra 1983. Serien foregår i 50'erne og 60'erne. 

Den handler om Beth Harmon, som kommer på børnehjem i en tidlig alder. Her møder hun pedellen (mr. 

Shabel), som åbner hendes øjne for skakkens mysterier. Lad os bare nøjes med at konstatere, at hun bliver 

'relativ' god til skak - ellers var det næppe blevet til en serie:) 

Hvis du ikke allerede har set den, kan den kun anbefales. Det er 7 episoder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redaktion 
Hvis du har nogle partier, anekdoter, historier eller andet, som du synes kunne være sjovt eller interessant at 

dele med klubbens medlemmer, så send det til Dennis L. Rose (mailto:bmedlem3@fsskak.dk). 

Tak til Kaare Vissing Andersen for indsendelse af spændende artikler i denne udgave af nyhedsbrevet. 

Vidste du at: 

 den første store turnering blev afviklet i London 1851, Vinderen var Adolf 

Anderssen 

 den første egentlige VM match datere man til 1886 

 denne match blev spillet i USA og blev vundet af østrigeren Wilhelm Steinitz 

 vinderen blev den spiller, som først vandt 10 partier - remis talte ikke med, hvis 

matchen endte 9-9 var det uafgjort 

 matchen blev spillet flere steder: 

 5 partier i New York, hvor Zukertort førte 4 - 1  

 4 partier i St. Louis, hvor Steinitz fik 3½ - ½ 

et karneval medførte at matchen måtte udsættes et par dage 

 de sidste partier i New Orleans , hvor Steinitz vandt de sidste 3 partier 

 Steinitz vandt efter en 3 måneder lang dyst ved at besejre russeren Johannes  

Zukertort  

 matchen endte med 10 sejre til Steinitz, 5 remis og 5 sejre til Zukertorf 

 taberen fik 500 USD, hvilket svarer til ca. 220.000 kroner i dag 

 vinderen fik 750 USD, hvilket svarer til ca. 330.000 kroner i dag 
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