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 Frederiksberg pre-efterårsferie turnering 2021  

 

 

Fra venstre er det 

 På delt 2. plads  Dan H. Andersen 

 Turneringsvinder  August Jalving 

 På delt 2. plads  Peter Lautrup Larsen 

 Bedst under 1800  Bjarke Rosenborg Winther 
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Indbydelse til generalforsamling 
Selv om det kun er 7 måneder siden at vi sidst holdt ordinær generalforsamling, skal vi igen til at afholde 

ordinær generalforsamling. Vi satser på at komme ind i en normal gænge igen, så derfor indkalder vi til 

generalforsamling i februar.  

Frederiksberg Skakforening 

Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg 

Onsdag den 23. februar kl. 19:30 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Formandens beretning  

3. Kassererens reviderede regnskab  

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

5. Fastsættelse af kontingent.  

6. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

7. Eventuelt 

Det afhænger naturligvis af Corona-situationen, om vi bliver nødt til at udskyde generalforsamlingen. 

 

Status på holdskak i 2021 / 2022 
Så kom holdturneringen endelig for alvor i gang, men desværre viste det sig at være for godt til at være sandt, 

idet den 4. runde blev udsat i både divisions & KSU turneringen - naturligvis grundet Corona-restriktioner. 

Hold Placering Topscorer 

1 Nr. 7-8 i DSU's 2. division 
9 point & 1 matchpoint 

Erik André Andersen 2 / 3 

På holdturneringens hjemmeside for 2. division kan man se, at i hver fald 2 kampe har været præget 
af Corona, nemlig Esbjergs kamp mod Herning, hvor Esbjerg ikke dukkede op, samt vores kamp mod 
Bornholm, hvor vi kun var 7 mand. Begge kendelser er anket, med begrundelse i Corona-situationen. 
Man kan undres over de hårde domme, når Corona'en på ingen måde har forladt landet.  
Man kan jo se på 1. holdets placering på 2 måder, dels en negativ, som siger, at holdet har fået en 
hård start og scoret under deres forventede score.  
Men vi kan også vælge en positiv vinkel, som siger at holdet har mødt de hold, som p.t. ligger på de 3 
første pladser. Så selv om holdet p.t. ligger til nedrykning, er intet således afgjort, da 6. pladsen kun 
er ½ point væk. 
August Jalving, som vandt vores hurtigturnering, som du kan læse om længere fremme, fik debut for 
1. holdet, hvor han i skrivende stund har spillet 2 kampe.  

Vidste du at: 

 verdens 10. dyreste skaksæt er et middelalderligt venetiansk skaksæt, som er lavet i hånden  

https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/68
https://www.pianki.com/veneziani-medioevali-medieval-venice-gold--silver-themed-chess-set_p2873.html
https://da.wikipedia.org/wiki/Middelalderen
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=venetiansk
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2  Nr. 5 i KSU's 2. række 
10 point & 2 matchpoint 

John Laurids Hansen 2 / 3  

Da både FS 2 og FS 3 rykkede ned i sidste spillede sæson, mødte de hinanden i første runde. Den 
forventede score sagde at FS 2 skulle vinde, hvilket de også gjorde med 5 - 3. Desværre blev 
resultatet ikke fulgt op i de næste 2 runder, hvor især den sidste kamp mod Øbro 5 sagde sejr til FS, 
men Øbro var for stærke på dagen. Du kan se Allans gevinstparti i denne udgave af nyhedsbrevet. 
Bortset fra FS 3 har de mødt nr. 1 (Ishøj 1) & 2 (Øbro 5), så lige som for 1. holdet - er intet afgjort. 

3 Nr. 6 i KSU's 2. række 
10 point & 0 matchpoint 

Ole Schøller Larsen 1,5 / 3 
Steen Nielsen  1,5 / 2 
Erik Jarlnæs (R) 1,5 / 2 

Sæsonen blev indledt med et nederlag mod FS 2, medens de 2 efterfølgende bød på knebne 
nederlag på 3½ til henholdsvis Tåstrup 1 & Gentofte 1. Der mangler desværre at blive spillet en 
kamp. Hvis denne kamp spilles 4 - 4 ligger FS 3 på 8. pladsen og FS 2 på 7. pladsen.  
Den positive vinkel er naturligvis at der kun er 0,5 point op til næste placering, samt 1 point videre 
op. Desværre mangler holdet at møde nummer 1 & 2. Men der er muligheder for FS 3 at blive i 
rækken. 

4 Nr. 5 i KSU's 6. række 
2,5 point & 1 matchpoint 

Ole Gjelstrup   1 / 1 
Anfinn Niclasen 1 / 1 
Kim Foss (R)  1 / 1 

Der er kun 5 hold i denne række med 4 spillere på hvert hold,  så holdet har kun spillet 2 kampe på 
nuværende tidspunkt.  Nu lyder en 5. plads ikke af meget, men det er faktisk meget tæt, idet der kun 
er 2 point op til første pladsen. Hvis man kigger på gennemsnits rating, så ligger holdet faktisk til at 
vinde gruppen.  
Næste kamp er på hjemmebane mod Skak for sjov 2 - det vil jo reelt sige, at begge hold har 
hjemmebane. Holdet mangler at spille 2 kampe, så der er alle muligheder for en topplacering.  

 

Du husker det ganske givet, men husk at sætte kryds i kalenderen til lørdag den 26. marts, hvor sidste runde i 

KSU's holdturnering spilles. Traditionen tro sker det i Tapeten i Ballerup. 

Men også det afhænger naturligvis 100% af Corona-situationen, hvorvidt det bliver relevant at overveje en 

eftermiddag i Ballerup. 

 

 

Blå ord/sætninger 
Du har måske bemærket, at der i nyhedsbrevene hist og her er nogle ord, som er skrevet med blå - og måske 

tænker du, at det er meget underligt, at et ord midt i en sætning skal have blå skrift - det kan jeg godt forstå :) 

Men det er faktisk et link til en hjemmeside, som er relateret til emnet, så hvis du klikker på eks. lørdag,  

Tapeten, Ballerup eller onyx, så kan du lære noget  om disse emner. En detalje er, at samme ord forskellige 

steder i nyhedsbrevet, kan godt pege på flere forskellige links... 

Hvis du printer nyhedsbrevet, så skal du nok ikke regne med, at linkene virker :)

Vidste du at: 

 hver brik er lavet af massiv bronze og belagt med 24 karat guld og sølv - højde 18 cm. 

 brættet er lavet af onyx, som også er belagt med guld og sølv 

 prisen er ca. 213.855 kroner 

https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8rdag
https://da.wikipedia.org/wiki/Marts
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/72
https://ballerup.dk/forenings-og-frivilligcenter-tapeten
https://da.wikipedia.org/wiki/Ballerup
https://www.sst.dk/da/corona
https://da.wikipedia.org/wiki/Ballerup
https://da.wikipedia.org/wiki/L%C3%B8rdag
https://ballerup.dk/forenings-og-frivilligcenter-tapeten
https://da.wikipedia.org/wiki/Ballerup
https://da.wikipedia.org/wiki/Onyx
https://da.wikipedia.org/wiki/Bronze
https://da.wikipedia.org/wiki/Karat_(renhed)
https://da.wikipedia.org/wiki/Guld
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8lv
https://da.wikipedia.org/wiki/Onyx
https://denstoredanske.lex.dk/guld
https://denstoredanske.lex.dk/s%C3%B8lv
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Indbydelse til pre-påske spil-når-du-vil turnering 
Med lidt held kan vores kommende koordinerede turnering  blive afviklet uden afbrydelser, men det må tiden 

vise, om nye Corona-varianter igen vil lukke samfundet mere eller mindre ned. Og dermed naturligvis klub 

livet. Men foreløbigt satser vi på en normalisering, og indbyder til en spil-når-du-vil turnering, som spilles på 

følgende onsdage: 

1. runde 9. februar  

2. runde 16. februar 

3. runde 16. marts 

4. runde 23. marts 

5. runde 30. marts  

6. runde 6.april 

 

Der spilles med 90 minutter til hele partiet, 

samt 30 sekunder i tillæg pr. træk. 

 Grundet den udsatte holdkamp i KSU's 

holdturnering spille turneringen ikke den 9. 

marts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Spil-når-du-vil 

Indskud 50 kroner 

Præmier Vin & chokolade til  

 Vinder af turneringen 

 Bedst under 1800 

 Bedst under 1400 

Deadline Du skal blot møde op senest kl. 18:45 

 på spille aftenen 

Vidste du at: 

 verdens 9. dyreste skaksæt hedder 'Renault F1 Team Collection Chess Set'  

 det er lavet af rustfrit stål, aluminium og titanium, som er de samme materialer, der 

indgår i at lave en F1 Renault racer 

 hver brik er formet som elementerne i F1 raceren: 

 affjedringen 

 navene 

 stolperne 

 vingerne 

 Cockpit indretningen 

 brættet er lavet af kulfiber  og designet med trækkraft for øje 

 sættet er primært for de hurtige og aggressive spillere 

 prisen er ca. 294.051 kroner 

https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Index/72
https://www.luxuo.com/business/collectibles/renault-f1-team-collection-chess-set.html
https://www.luxuo.com/business/collectibles/renault-f1-team-collection-chess-set.html
https://da.wikipedia.org/wiki/Rustfrit_st%C3%A5l
https://da.wikipedia.org/wiki/Aluminium
https://da.wikipedia.org/wiki/Titan_(grundstof)
https://en.wikipedia.org/wiki/Renault_in_Formula_One
https://www.formula1.com/
https://denstoredanske.lex.dk/affjedring
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=nav
http://www.formula1-dictionary.net/wings.html
https://www.gettyimages.dk/photos/f1-cockpit
https://da.wikipedia.org/wiki/Kulfiber
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=tr%C3%A6kkraft
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Find Hamann-Hivet! II (løsninger side 22) ved Kaare Vissing Andersen 
Nr. 1 Hamann – Jacek Bednarski, Polen,  

IBM, Amsterdam 1970, 21. Juli 1970 

                                  
Hvid trækker og vinder! 

Nr. 2 Jan Timman, Holland – Hamann,  

DK. Landskamp i Glostrup, maj 1974

                                         
Sort trækker og vinder! 

Nr. 3 Payet, Spanien – Hamann, DK,  

San Feliu, Spanien, 12. september 1974 

                                            
Sort trækker og vinder! 

Nr. 4 Hamann – Eric Brøndum, Kbh. Skakforenings 

110-års-jubilæumsturnering, 4. oktober 1975 

                                      
Hvid trækker og vinder! 

Nr. 5 Hamann – Peter Gallmayer,  

Københavns Mesterskabet 1980, 21. januar 

                                   
Hvid trækker og vinder! 

Nr. 6 Mogens Moe, Studenternes Skf. – Hamann, 

Frederiksberg Skf., klubmatch 30. januar 1980 

                                      
Sort trækker og vinder!  
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FS lynmesterskabet 2022 - indbydelse
Desværre blev en god tradition brudt sidste år, hvor 

Corona kom på tværs. Vi håber naturligvis ikke på en 

Corona gentagelse, men indbyder til vores 

traditionsrige lynmesterskab, hvor titlen (FS 

lynmester) endnu engang sættes på spil.  

Det er onsdag den 20. april. 

Som altid i et lynmesterskab, gælder det om at være 

hurtig med både brikker og ur, men naturligvis ikke 

for hurtig. Næsten mere vigtigt er naturligvis at 

holde hovedet koldt i tidnøden. Det er før set, at folk 

er gået 'mat' efter de første kampe, men man jo skal 

holde koncentrationen igennem hele turneringen.  

For at holde formen ved lige, kan det anbefales at 

spille noget lyn på nettet, eller måske komme en tur 

ned i klubben. Der er jo altid mulighed for at spille et 

parti.  

Forrige år, var det Frode B. Nielsen, som tog titlen 

hjem, men mon ikke der er et par førsteholdspillere, 

som godt vil gøre krav på titlen? Så er det jo bare at 

bevise ved brættet at både hurtighed, sikre / 

risikable træk, kan fører til hjemtagelse af titlen.  

Afhængig af deltager antal, deles alle i 2 grupper, 

hvor gruppe vinderne går videre i en semifinale. De 2 

vindere af semifinalerne mødes over 2 lynpartier, 

hvis der ikke er fundet en afgørelse efter disse 2 

partier, spiller de et Armegeddon parti. Her har hvid 

6 minutter, medens sort har 5 minutter, til gengæld 

skal hvid vinde, medens sort kan nøjes med remis. 

Alle kan spille med, men FS lynmester 2022 bliver 

højst placerede i turneringen, som samtidigt er 

medlem af FS. 

 

 

 

 

 

  

Frederiksberg lynmestre siden 1999 
1999 Dan H. Andersen 2011 Dan H. Andersen 

2000 Per D. Jørgensen 2012 Henrik Sørensen 

2001 Dan H. Andersen 2013 Per D. Jørgensen 

2002 Frode B. Nielsen 2014 Frode B. Nielsen 

2003 Ole Schøller Larsen 2015 Frode B. Nielsen 

2004 Dan H. Andersen 2016 Dan H. Andersen 

2005 Frode B. Nielsen 2017 Thorbjørn Rosenlund 

2006 Frode B. Nielsen 2018 Bjørn Olsen 

2007 Lars Foldager Pedersen 2019 Dan H. Andersen 

2008 Morten Agervig Helles 2020 Frode B. Nielsen 

2009 Frode B. Nielsen 2021 Corona 

2010 Per D. Jørgensen 2022 ? 

 

 

 

 

Vidste du at: 

 verdens 8.dyreste skaksæt hedder 'Silver Jubilee Chess Set'  

 sættet blev lavet i 1977 af Geoffrey Parker til dronning Elizabeths 25 års jubilæum som 

dronning 

 sættet blev godkendt af United State Chess Federation og vandt design rådets pris i London 

https://www.geoffreyparker.com/silver-jubilee-chess-cabinet/
https://www.geoffreyparker.com/silver-jubilee-chess-cabinet/
https://da.wikipedia.org/wiki/1977
https://www.geoffreyparker.com/
https://da.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_2._af_Storbritannien
https://da.wikipedia.org/wiki/Dronning
https://new.uschess.org/
https://www.designcouncil.org.uk/
https://da.wikipedia.org/wiki/London
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Frederiksberg pre-efterårsferie hurtigturnering 2021 
FS havde indbudt til en hurtig turnering, som optakt 

til efterårsferien. Turneringen blev spillet over 2 

onsdage, med 3 partier hver onsdag - i alt 6 partier, 

med betænknings tid på 25 minutter til hver. 

Når vi kigger på deltager listen, så var 5 første holds 

spillere mødt frem for at vinde turneringen. Når vi 

kigger på favoritter, så måtte følgende påtage sig 

favoritværdien i ratingorden: 

 Dan H. Andersen 2196 

 Allan Poulsen 2161 

 Erik André Andersen 2069 

 Kim N. Andersen, Seksløberen 2055 

 Peter Lautrup Larsen 1981 

 Erik Holstein 1979 

Turneringen fik også deltagelse af en ung spiller 

nemlig August Jalving fra Skak for sjov, som med sine 

1632, naturligvis primært var med for at lære, troede 

alle nok  - men August ville det anderledes :) 

August tabte ganske vist i første runde til Jens Fejø, 

som jo til hver en tid, kan drille alle, men med gevinst 

i de 2 næste partier, var stillingen i toppen efter den 

første onsdag følgende: 

 Peter Lautrup Larsen  3 

 Bjørn Olsen  2,5 

 Kim N. Andersen, Seksløberen 2 

 Allan Poulsen  2 

 August Jalving, Skak for sjov 2 

 Ahmed Morat, Skak for sjov 2 

 Anker Muller, Skak for sjov 2 

Da der blev budt op til dans onsdagen efter, var 

vinderkandidaten Peter klar til kamp mod Kim, som 

han vandt over. Længere nede i rækkerne kæmpede 

Dan for at følge trop, hvilket lykkedes med sejr over 

1. holds kollegaen Erik Holstein. 

Hvis Dan skulle hænge på, var alle muligheder for det 

i 5. parti, hvis Peter og Dan skulle mødes. Da støvet 

havde lagt sig, kom Dan ud af tågerne som sejrherre.  

Alt imedens havde August vundet sine 2 første 

kampe, så i sidste runde der var lagt op til top opgør 

mellem Peter & August, medens Dan med en sejr 

over Erik André Andersen for alvor ville blande sig i 

top striden. 

Peter og August spillede remis, og var dermed a 

point, med hver 4,5. Samtidigt havde Dan vundet 

over Erik, og havde derfor også sneget sig op på 4,5 

point.  

Med til historien hører, at August blev mesterspiller, 

kort tid efter i Amager mesterskabet. Han er den 

yngste danske mesterspiller nogensinde - flot gået :) 

Der blev benyttet korrektion, så den endelige stilling 

blev: 

1. August Jalving, Skak for sjov 4,5 

2. Dan H. Andersen 4,5 

Peter Lautrup Larsen (samme korr) 4,5 

3. Allan Poulsen 4 

4. Bjarke Rosenborg Winther 4 

5. Kim N. Andersen, Seksløberen 3,5 

6. Anker Muller, Skak for sjov 3,5 

7. Jens Fejø 3 

8. Peter Køhler 3 

9. Orla Ellegård Jørgensen, Amager 3 

Du kan se alle resultaterne her. 

John L. Hansen var dommer i turneringen, medens 

Jens Fejø tog forside billedet.

 

Turneringsvinder 

August Jalving 

Skak for sjov 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=26974
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Skakopgaven ved Kaare Vissing Andersen 
Løsningerne finder du i 'Skakopgaven' længere fremme i 

dette nyhedsbrev. 

Nr. 55 Ole Balslev, Skakbladet 1968, nr. 6

                                 
Mat i 2 træk                             C+ 9+9 

Nr. 56 Ole Balslev, Thema Danicum, April 1979

                                    
Mat i 2 træk                             C+ 9+9 

Nr. 57 Kaare Vissing Andersen,  

Caïssa, marts 2021 – medlemsblad for Caïssa Gladsaxe

                                      
Mat i 2 træk     B) Tg4 til e4   C+ 6+7 

Nr. 58 Kaare Vissing Andersen, ”fribonden”, oktober & 

december 2021 – Damhus Skakklub.  

Frit efter Ole Balslev, Thema Danicum , okt. 1979. 

                                      
Mat i 3 træk     2 løsninger       C+ 5+3 

Nr. 59 Kaare Vissing Andersen,  

Problemskak, nr. 53, 1. kvartal 2021 

                                   
Mat i 4 træk                               C+ 5+2 

Nr. 60 Ole Balslev, Thema Danicum, juli 1978

 
Mat i 4 træk                               C+ 6+5



    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2022 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 10 af 32 
 

Indbydelse til alle-mod-alle og spil-når-du-vil - forår 22 
FS indbyder til 2 koordinerede forårs turneringer, en alle-mod-alle og en spil-når-du-vil turnering. Alle kan 

forhåbentligvis gå en sommer i møde, dels for at få stillet den værste skaksult, men også uden nogle Corona 

restriktioner, som stort set fjernes den 1. februar - kan nogle mon huske tiden før brugen af mundbind? 

Vi kan jo desværre ikke udelukke 100% at det ikke sker, men meget tyder i skrivende stud på, at vi har set de 

sidste Corona-restruktioner - i denne omgang, det vil nok sige før sommerferien, men vi kan kun håbe, at vi i 

det hele taget har set det sidste til restriktioner. 

Turneringen spilles på følgende onsdage: 

1. runde 27. april  

2. runde 4. maj 

3. runde 11.maj 

4. runde 18. maj 

5. runde 25. maj 

6. runde 1. juni  

7. runde 8. juni 

I begge turneringer spilles med 90 minutter til hele partiet, samt 30 sekunder i tillæg pr. træk. Turneringerne 

vil blive åbnet inden for få uger på skak.dk. Der kan forekomme ændringer i forhold til nedenstående 

beskrivelser, men de vil naturligvis fremgå af indbydelsen på skak.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

Citat: Viktor Korchnoi: 

"Husk, kære børn, læs endelig ikke 

uhyggelige eventyr inden I skal 

sove. Og I skal heller ikke læse 

Nimzowitsch". 

 

Citat: Viktor Korchnoi: 

I sine kommentarer til sin gevinst i det 21. matchparti imod Karpov i 

Moskva i 1974:  

"Den tidligere verdensmester Botvinnik sagde endda, at jeg havde 

forberedt stort set hele partiet hjemmefra. Altså, hvordan skulle jeg 

dog kunne have forberedt mig på, at Karpov ville spille så mange 

dårlige træk efter hinanden?

Alle-mod-alle (8-mands grupper efter DK rating) 

Indskud 100 kroner 

Præmier 1. præmie 300 kroner 

 2. præmie 100 kroner 

 Deles ved ligestilling 

 

Deadline Mandag den 25. april via 

 indbydelse på skak.dk 

Spil-når-du-vil 

Indskud 50 kroner 

Præmier Vin & chokolade til  

 Vinder af turneringen 

 Bedst under 1800 

 Bedst under 1400 

Deadline Du skal blot møde op senest kl. 18:45 

 på spille aftenen 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllInvitations
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllInvitations
https://da.wikipedia.org/wiki/Viktor_Kortjnoj
https://da.wikipedia.org/wiki/Aaron_Nimzowitsch
https://en.wikipedia.org/wiki/Viktor_Korchnoi
https://chess24.com/en/watch/live-tournaments/karpov-korchnoi-1978/1/1/21
https://da.wikipedia.org/wiki/Anatolij_Karpov
https://da.wikipedia.org/wiki/Moskva
https://da.wikipedia.org/wiki/1974
https://da.wikipedia.org/wiki/Mikhail_Botvinnik
https://en.wikipedia.org/wiki/Anatoly_Karpov
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/AllInvitations
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Frederiksberg efterår 2021 
Så blev FS's første koordineret turnering efter den ufrivillige Corona-pause afviklet. Turneringen blev spillet i 

perioden fra den 25. august til onsdag den 29. september.   

Lidt statistik fra turneringen: 

 Antal deltagere 19 

 Ikke FS'ere: 5 

 Antal partier spillet  39 

 Rating vinder: August Jalving, 'Skak for sjov'  198 

 Gennemsnitlig rating tilgang 6,47 

 

Slut stillingen, hvor der blev benytte korrektion: 

1. Peter Køhler  5 / 6 

2. August Jalving, Skak for sjov 4 / 5 

3. Silas Lorenzen, ikke medlem 4 / 6 

4. Erik Jarlnæs 3,5 / 5 

5. Almed Morat, Skak for sjov  3,5 / 6 

6. Bjørn Olsen 3 / 6 

7. John L. Hansen 3 / 5 

8. Jens Fejø 2½ / 4 

9. Ole Gjelsturp 1½ / 4 

10. Anfinn Niclasen 1½ / 4  

bedst < 1400 

På billedet til højre ser vi turneringsvinderen Peter 

Køhler til venstre, samt John L. Hansen, som var 

dommer i turneringen. 

Bemærk i øvrigt skærmen bagved, som kan bruges til 

partigennemgang. 

 

 

  

15 

19 

5 

Hvid gevinst 

Sort gevinst 

Remis 

Turneringsvinder 

Peter Køhler 
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Parti: August Jalving - Peter Køhler 
Turneringen 'Frederiksberg efterår 2021', blev vundet af Peter Køhler med 5 / 6, som er en overbevisende sejr, 

men på en flot 2. plads kom August Jalving, som tjente knapt 200 rating point. Det er rigtigt flot gået - August 

fik 4 / 5 point med kun et enkelt point tab, nemlig til turneringsvinderen Peter. Du skal have fornøjelse af et 

parti, som er velspillet fra begge sider, indtil det lykkedes Peter at finder en vej igennem en spændende stilling. 

Hvid :  August Jalving, Skak for sjov 

Sort:  Peter Køhler 

Turnering:  Frederiksberg efterår 2021, 3. runde 

Dato:  8. september 2021 

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e5 

6. Scb5 d6 7. Lg5 a6 8. Sa3 b5

 
Som du måske husker, så var Sveshnikov tema'et i 

'Vidste du at' fra Oktobermåneds nyhedsbrev. 

Dette er åbningen: Sveshnikov. 

9. Sd5 Le7 10. Lxf6 Lxf6 11. c3 0-0 12. Sc2 Tb8 13. 

Le2  

 
Her spillede Kasparov h4 i stedet for Le2, for at 

forhindre Lg5. 

13. ... Lg5 14. 0-0 f5 15. f4 exf4 16. Sxf4 Se7 17. 

Sh3 Lh6 18. exf5 Lxf5 19. Lg4 Db6+ 20. Kh1 Le4 21. 

Sd4 Sg6 22. Le6+ Kh8 23. Sf2 

 
Løberen er angrebet - skal den i sikkerhed, eller 

findes der et sjovere træk? 

23. ...  Lxg2+ 24. Kxg2 Sf4+ 25. Kg3  

 
Kg1 er bedre, da det giver lige spil. Men hvid skal 

stadig passe på, da kongen ikke har mange bønder 

at gemme sig bag, til gengæld hvid har en officer 

mere. 

25. ..., Sxe6 26. Dg4 Sxd4 27. Dxd4 Lf4+ 28. Kh3  
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Sort kan bytte dronninger, vinde d-bonden og 

få et vundet slutspil. Men det er selvfølgelig 

sjovere at gå efter kongen. 

28. ..., Db7 29. Sg4 Df7 30. Kh4 De7+ 31. Kh3 Dg5 

32. Sf2 Le5 

33. Dg4 Dh6+ 34. Dh4 Tf3+ 35. opgivet 

 
Dronningen er tabt, på Kg4 kommer Tf4+, med 

dronningegevinst.  

Endnu bedre er 35 ..., Df4+, 36. Kh5, g6 mat. 

Mange tak til Peter for indsendelse af et spændende 

parti, hvor der bliver givet og taget fra begge sider. 

Frederiksberg klar-til-jul 2021 
Vi havde jo håbet at denne koordinerede turnering kunne spilles uden at blive ramt af Corona, det blev den 

også - næsten. Da den 4. holdkamp i holdturneringen blev aflyst, flyttede vi lidt rundt på runderne, så 

turneringen blev afsluttet en uge før planlagt. 

Lidt statistik fra turneringen: 

 Antal deltagere 15 

 Ikke FS'ere: 1 

 Antal partier spillet  31 

 Rating vinder: Erik André Andersen 28 

 Gennemsnitlig rating tilgang -0,8 

 

Slut stillingen, hvor der blev benytte korrektion: 

1. Erik André Andersen  5 / 6 (ingen tab) 

2. Bjørn Olsen 4 / 6 

3. Dan H. Andersen 3,5 / 4 

4. John Laurids Hansen 3,5 / 6 

5. Allan Astrup Jensen 2 / 6 

6. Erik Jarlnæs 2 / 5 

7. Jens Fejø 2 / 4 

8. Morten E. Schiøler 2 / 4 

9. Steen Nielsen 2 / 2 

  

0 

10 

20 

Hvid gevinst 
Sort gevinst 

Remis 

13 14 

4 

Turneringsvinder 

Erik André Andersen 
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Nachspiel til en skakopgave – mit møde med Verner Johnsen  

ved Kaare Vissing Andersen 
Mange gamle skakspillere kan i deres otium nyde 

en særlig glæde, som ikke er andre forundt: deres 

egne partier – især gevinsterne – fra en tid, hvor de 

spillede bedre skak! Intet kan lyse op i et ellers gråt 

”slutspil” som de kære træk i hæfterne med de 

håndskrevne partier på de gulnede sider. Adskillige 

danske mesterspillere, der som jeg selv 

eksempelvis aldrig nåede den højeste tinde i deres 

ellers så flade fædreland, kan muntre sig med 

mindet om remiser mod en og anden 

landsholdsspiller, når en sådan havde en dårlig dag, 

eller med gevinster mod mere jævnbyrdige, som 

man i en inspireret stund kunne præstere et 

glansparti mod – en etiket, der retfærdiggøres af, 

at alt jo er relativt. 

Som regel har man lige inden et turneringsparti 

vidst, hvem man havde med at gøre – i hvert fald 

når man var rimeligt højt placeret i systemet. Men 

da jeg som 22-årig mødte en midaldrende herre i 

KSU’s holdturnering i det gryende forår 1971, 

sagde hverken hans navn eller udseende mig noget 

– heller ikke i mange år efter. 

Til historien hører, at jeg lige inden vort møde 

havde debuteret i Eliteklassen med et rimeligt 

resultat i Frederiksberg Skakforenings såkaldte 

Forårsturnering 1971 (egentlig var det vel en 

vinterturnering, eftersom den blev afviklet i 

dagene 20. januar – 3. marts). Ganske vist blev jeg 

med kun 2½ point af 7 mulige nr. 6-7 (af 8) på 

deling med Allan Poulsen, som dengang var 

medlem af Gladsaxe Skakforening, men snart 

meldte sig under fanerne i FS! Jeg fik bank af Allan 

Jensen, som blev en flot nr. 2 med 5½ og af Per 

Auchenberg, som ved DM i 1972 (blandt andet 

takket være en sejr over Jens Enevoldsen) fik et 

brag af et gennembrud ved at blive nr. 2 – efter 

Svend Hamann, som dermed vandt karrierens 

eneste danmarksmesterskab. Højst overraskende – 

ikke at han vandt, men at han kun gjorde det 

denne ene gang. Endelig tabte jeg til Steffen 

Zeuthen, FS, som med seks sejre og et enkelt 

nederlag (til Allan Jensen) opnåede sin karrieres 

vist nok flotteste resultat. Mine tre nederlag blev 

dog rigeligt opvejet af tre remiser mod velkendte 

navne: John Tornerup, Palle Ravn og Erik Jarlnæs – 

alle FS. Med bare 1½ point i de seks første runder 

så det ikke for godt ud. Men i sidste ”sekund” blev 

det endelig til en sejr – over Allan Poulsen i et parti, 

som det frarådes folk med svage nerver at 

gennemspille!?  

Erik Jarlnæs blev sidst med 2 point, hvilket efter 

min mening har sin helt særlige forklaring. Han var 

nemlig også leder af turneringen, som blev spillet i 

Studenterforeningen, der dengang havde sit eget 

hus på H. C. Andersens Boulevard. Og da der også 

blev spillet i lavere klasser – højere oppe i huset – 

løb og sprang den adrætte herre mere op og ned 

ad trapperne, end han passede sit igangværende 

turneringsparti!? Måske trænede han for at kunne 

forbedre den danmarksrekord i 400 meter 

hækkeløb, han havde sat i august 1970! Herom kan 

man læse i et fiktivt interview, ”Skakspiller sætter 

danmarksrekord”, med ham i Skakbladet, januar 

1971, side 13 af ”Skvak” (mit alias til nogle artikler 

dengang). Hans Rasmussen, Skakbladets 

daværende redaktør, havde sakset artiklen fra 

Brønshøj Skakforenings klubblad (september 

1970), som jeg redigerede i 1969-70.  

Artiklens pointe var, at Erik Jarlnæs som ”løber” og 

”springer” kunne præsenteres ved symbolerne for 

de to tilsvarende skakbrikker. Hov, det får mig til at 

tænke på, at tiden ”løber”, når en gammel 

fortæller foretager for mange lange sidespring!? 

Derfor til sagen!
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Parti: Kaare Vissing Andersen - Verner Johnsen 
Dronningeindisk 

KSU’s holdturnering 1970/71,  

Mesterrækken, 5. runde, 2. bræt,  

på Tuxensvej 2, Brønshøj, den 11. marts 1971. 

Hvid: Kaare Vissing Andersen, Brønshøj Skf. I 

Sort: Verner Johnsen, Københavns Skf. II 

1.Sf3 Sf6 2. c4 b6 3. d4 Lb7 4. Sc3 e6 5. Lg5 Lb4 6. a3 

Lxc3+ 7. bxc3 En klassisk byttehandel som især er 

kendt fra Nimzoindisk: Sort lader sit løberpar betale 

for en svækket hvid bondestilling. 

7… h6 8. Lh4 d6 9. e3 Sbd7 10. Sd2 e5?! Sort må have 

gang i sit spil om centrum, men trækket er ikke helt 

logisk, fordi det lægger op til en åbning af spillet, før 

han har rokeret, og fordi hvid har løberparret, der 

som bekendt generelt gør sig bedre end springerne i 

åbne stillinger. Hvid gør med sine to næste træk brug 

af en metode, som netop er velkendt fra Nimzoindisk.   

                             
Stillingen efter 10… e6-e5?! 

11. f3 De7 12. e4 g5 13. Lf2 Kf8 14. Le2!? Løberen 

skal jo ud, men helst ikke til d3, hvor den vil spærre 

for dronningens indirekte dækning af d4. 

14… Kg7 15. Sf1! Sf8 Sort er lærenem! Springerne 

står godt på e3 respektive e6 med mulighed for at 

komme ind på huller i modstanderens stilling, f5 

henholdsvis f4. 

16. Se3 Lc8 En noget trist retræte, men der  truede 

en fatal familieskak på f5 ! 

 17. Sd5! Sxd5?! Fører til en afvikling, som åbner 

spillet for hvids løbere, taber yderligere terræn og 

udjævner dobbeltbonden. Retræten 17… Dd8! 

efterfulgt af c7-c6 var nok det bedste. 

18. cxd5 Ld7 19. dxe5 dxe5 20. c4 Sg6 21. g3 Tab8 

22. Dc2 c5?! Jeg forsynede i sin tid dette træk med et 

spørgsmålstegn, da det giver hvid en garderet 

fribonde på d5, men det var nok lidt hårdt dømt, da 

sort heller ikke kan se passivt til, at hvid efter 

passende forberedelser udfører fremstødet c4-c5.  

                             
Stillingen efter 22… c7-c5?!                    

23. a4 Dd6 Dronningen anses med rette for i 

almindelighed at være den mindst egnede brik til at 

blokere en bonde. Blandt officererne er den bedst 

egnede springeren, men det har lange udsigter med 

at få ført Sg6 til d6 (Sg6-e7-c8-d6 tager sin tid). Dertil 

har sort med teksttrækket fået en noget ulykkelig idé. 

24. Le3! Peger med sit nyskabte tryk på g5 nu mod 

begge fløje, et ideal for en løber, og skaffer kongen et 

felt på f2, så der skabes forbindelse mellem tårnene. 

Så vidt kommer det for øvrigt ikke. 

24… a5?! Hindrer gennembruddet a4-a5 for en stund. 

Trækket svækker ganske vist bonden på b6, men 

giver en begrundelse for dronningens placering på 

d6, hvorfra den dækker bonden. Den dermed 
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dobbelte begrundelse for dronningens placering på 

d6 (blokering af hvids bonde på d5 og dækningen af 

bonden på b6) skal dog snart vise sig at være 

skæbnesvanger. 

25. Tg1!? Et snedigt træk, der sætter tårnet på 

samme linje som den sorte konge. Derved lægger 

trækket lidt lumskt op til et snarligt fremstød f3-f4. 

25… f6 Dermed har sort besat samtlige sorte felter på 

5. og 6. række. Denne smukke arabesk skæmmes dog 

af, at det ikke er en bonde, men en dronning, der står 

på d6. Nægtes kan det i øvrigt ikke, at hans officer på 

d7 med rette kan kaldes et pragteksemplar af ”den 

gode løber” – men også dette er et fata morgana. 

26. Ld1! Dermed peger nu også hvids anden løber 

mod begge fløje. Det nye er en overdækning af 

bonden på a4, så Ta1 frigøres fra denne passive 

opgave. Nok så vigtigt er det, at løberens retræte 

åbner 2. række, så dronningen kan operere langs 

denne.  

26… Se7?! Et led i den nævnte omplacering af 

springeren til d6, men så langt kommer den aldrig, 

idet trækket kommer hvids plan om en åbning af 

kongefløjen i møde. 

27. f4! Dette fremstød med mulighed for åbning af 

stillingen (f4xe5) eller mere terrænovervægt (f4-f5) 

gennem indsnævring er en konsekvens af hvids i 

forvejen større bevægelsesfrihed. Med den nævnte 

indsnævring må hvid dog passe på med ikke at lukke 

stillingen så meget til, at han ikke kan bryde igennem 

den. 

27… Tbg8 Tropperne kaldes til den betrængte 

kongefløj – men nu er dronningen ene om at være 

plaster på såret b6. 

28. Db2 Kf8 29. fxe5 

                             
Stillingen efter 29. fxe5  

29…fxe5 På 29… Dxe5 synes sort efter 30. Dxe5 fxe5 

lige akkurat at kunne holde begge sine svage bønder 

(b6 og e5), f.eks. efter 31. Ld2 Kg7! 32. Lc3 Sg6 33. 

Tb1 Tb8. Hvid bør dog efter 31. Tb1 Sc8 vinde med 

kvalitetsofferet 32. Txb6! Sxb6 33. Lxc5+ Kg7 34. 

Lxb6, der vinder en springer og to bønder for tårnet 

og med truslen 35. Lc7 endda en tredje bonde (e5). 

Bemærk, at det sorte modspil indledt med 34… Tb8? 

er håbløst: 35. Lc7 Tb1 36. Lxe5+ Kh7 37. Lxh8 Kxh8 

38. c5 Lxa4 37. Kd2, og lavinen af tre hvide bønder i 

centrum løber sort overende.  

30. Tb1! Sc8 31. Df2+ Ke7? Den helt afgørende fejl! 

Efter 31. Ke8 og 31. Kg7 ser jeg på kort sigt intet 

afgørende for hvid, som dog står klart bedst 

positionelt – måske er stillingen endda strategisk 

vundet. 

                        
Stillingen efter 31… Kf8-e7? 

32. Txb6! opgivet!  



    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2022 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 17 af 32 
 

Bundpropproppen i sorts stilling er trukket ud med 

trussel på dronningen. Sørgeligt for sort er det, at 

hans kongepar står på samme sorte diagonal som 

offerkombinationens tematiske felt, c5.  

Slår sort på b6, uanset om det sker med springeren 

eller dronningen, vinder hvid med 33. Lxc5(+) både 

dronning og to bønder for en favørpris på løber og 

tårn. Værre går det for sort, hvis dronningen flygter 

til det eneste respektable felt: 32… Dc7 33. Df6+ Ke8 

34. Lh5+ og mat i næste træk.  

Endelig nytter det heller ikke noget med en 

modtrussel: 32… Tf8 33. Txd6 Txf2 34. Txd7+ Kxd7 35. 

Kxf2, og hvid kommer i et simpelt slutspil med en 

officer mere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Set i bakspejlet, nu hvor jeg har lært den gode 

Verner Johnsen at kende  – mange år efter hans 

død – så tror jeg, at den unge fyrs hug 32. Txb6! 

har moret den ”gamle” problemskakmand! Med 

lidt god vilje kan man vel sige, at det var noget af et 

”problemtræk”!? 

Og selv om partiet blev spillet, længe inden jeg  

stiftede bekendtskab med hans fremragende 

skakopgaver, ikke mindst den man kan se i dette 

nummer af Nyhedsbrevet (nr. 51), så betragter jeg 

det i dag som et hyggeligt nachspiel til disse. Han 

fortjener bestemt at få ristet en rune – her frit 

efter en nekrolog ved Dansk Skakproblem Klubs 

daværende formand Jan Mortensen, bragt i DSK’s 

blad Thema Danicum, april 1980: 

Verner Johnsen (17/11-1918 – ca. 13/11-1979) 

blev født i Munkeby på Fyn. Hans første opgave 

blev trykt i Skakbladet, juni 1961. Siden blev det til 

godt og vel 70 skakopgaver, mest direkte, altså 

med fordringen ”mat i n træk”. Han var i en 

årrække en meget flittig deltager i DSK’s møder. 

Partiskak dyrkede han i Københavns Skakforening 

på mesterspillerniveau, hvor han scorede to 

skønhedspræmier – givetvis inspireret af hans 

indsigt i problemskakkens spektakulære træk og 

idéer!  

Jeg har ikke kunnet finde nogen nekrolog over ham 

i Skakbladet!? 

Men jeg hører meget gerne mere om dette helt 

sikkert fortrinlige skakmenneske!    

  

Vidste du at: 

 brikkerne i verdens 8.dyreste skaksæt er lavet af ren sterling sølv og belagt med 18 karat 

guld på toppen 

 hver brik har et sølv jubilæumsmærke 

 man kan selv vælge om sættes skal laves med: 

 sterlingsølv 

 sterling sølv-overfalde 

 guld belægning 

 andet end standard, koster naturligvis ekstra 

 prisen er ca. 546.103 kroner 

https://www.geoffreyparker.com/silver-jubilee-chess-cabinet/
https://www.karat24.dk/hvad-er-sterling-soelv
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=karat
https://da.wikipedia.org/wiki/Guld
https://da.wikipedia.org/wiki/S%C3%B8lv
https://da.wikipedia.org/wiki/Sterlings%C3%B8lv
https://da.wikipedia.org/wiki/Sterlings%C3%B8lv
https://da.wikipedia.org/wiki/Guld
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=bel%C3%A6gning
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Holdturneringen FS 3: Hasan Yildiz - Allan Astrup Jensen 
Allan har tidligere været medlem af FS, men har holdt en skakpause. Hans første parti for FS viser, at han ikke 

har glemt, hvordan man vinder et parti. Allan har sendt mig partiet, så du også kan får fornøjelsen af en flot 

gevinst.

Hvid:  Hasan Yildiz, Tåstrup 1, 1945 / 1976 

Sort:  Allan Astrup Jensen, FS 3, 2034 / 2171 

Turnering:  Holdturnering 2021 / 2022 

Dato:  Onsdag den 24. november 2021 

Sted:  FS, Falkoner Alle 36 

1. Sf3 Sf6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. 0-0 0-0 5. d3 d5  

 

Åbningen er Kongeindisk i forhånden. 

6. Te1?! Sc6 7. h3?! e5 (bedste træk) 8. Lg5 h6 9. 

Lxf6 Lxf6?! 10. e4 d4 11. Sbd2 Le6 12. Sb3 De7 13. 

Dd2  

 

c3 skulle være bedre her, eks. 13. c3 dxc3 14. bxc3 

Dd6 15. d4 exd4 16. Sbxd4 

13. ... Lg7 14. c3 dxc3 15. Dxc3 Tfd8 16. Sc5 Lc8 17. 

Tac1 a5 18. a3 a4 19. Dc4 Sd4! 20. Sxa4?  

 

Hvids sidste træk Sxa4 er en fejl,  som fører til tab 

af løberen på g2. 

20. ... b5 21. Dc5 Sxf3+ 22. Lxf3 Df6 23. Sc3 Dxf3 

(så blev det løberens tur til at indtage en 

udsigtspost uden for brættet, men hvid har stadig 

muligheder, da b5 & c7 ikke ser for sikre ud) 24. 

Te3 Dh5 25. g4 Dg5  

 

Så begynder slagudvekslingen, hvor sorts bønder er 

udsatte, men har til gengæld en officer mere. 

Bemærk at hvids tårne ikke er forbundet. 
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26. Dxc7 Le6 27. Kh2?! Tac8 28. Qb7 Txd3! 29. 

Txd3 Dxc1 30. Dxb5? Lc4 31. Db7 Lxd3 32. Dxc8+ 

 

Så er røgen lettet efter slagudvekslingen. Der er 

byttet en stribe brikker, hvor sort har stadig en 

officer, til gengæld har hvid 2 fribønder. Der er 

gode muligheder for sort. 

32. ... Lf8 33. Db7 Df1 34. Db6 De1 35. Sd5 Lxe4 

36. Sf6+ Kh8 37. Sxe4 Dxe4 38. b4 Kg8 39. Da7 Dd4  

 

Sort er interesseret i at bytte dronninger, mon ikke 

at løberen er nok til at vinde partiet for sort. 

40. Dxd4 exd4 41. Kg2? f5!! 42. Kf3 Kf7 43. gxf5 

gxf5  

 

Det er svært for hvid at vinde, eller håbe på remis... 

44. Ke2 Ke6 45. Kd3 Kd5 46. f3 Le7 47. h4 Ld6 48. 

h5 Be7 49. f4 Ld6 50. Kc2 Kc4  

 
0-1 

Det er umuligt for hvid at trænge fremmed 

bønderne, og bonden på f4 er også på vej i sækken. 

Den afgørende fejl var hvids 20. træk, hvorefter 

sort kunne spise en officer med en gaffel (20... b7-

b5).

 

  
Vidste du at: 

 verdens 7. dyreste skaksæt hedder Carolingians and Moors Chess Set 

 sættet sælges af Pianki, som sælger luksus gaver i verdens klasse 

 sættet er designet af Piero Benzoni 

https://www.pianki.com/carolingi-vs-mori-gold-and-silver-themed-chess-pieces_p2963.html
https://www.pianki.com/carolingi-vs-mori-gold-and-silver-themed-chess-pieces_p2963.html
https://www.pianki.com/
https://chess-planet.com/why-we-love-chess-smarter/piero-benzoni/
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Fra problemkomponistens værksted – Bundne heste i stalden 

ved Kaare Vissing Andersen 
Nærværende artikel er en studie i patophævelse og 

eliminering af dualer. 

I november 2020 læste jeg i Kristeligt Dagblad en 

nekrolog over en vis Ole Balslev. Grundet afdødes ret 

sjældne efternavn og civile meritter tænkte jeg, at 

der nok var tale om den Ole Balslev, som især i 1978 

ydede en solid indsats for Dansk Skak Union i 

almindelighed og dansk problemskak i særdeleshed. 

Da jeg fik tanken bekræftet, kunne jeg trygt skrive en 

nekrolog over ham i Dansk Skakproblem Klubs 

kvartalsblad Problemskak, nr. 53 (2021, 1. kvartal) – 

inklusive nogle af hans opgaver (Se portrættet af Ole 

Balslev sidst i artiklen samt nr. 55, 56 og 60 i 

”Skakopgaven”, ligeledes i dette nummer af 

Nyhedsbrevet). Under arbejdet med nekrologen fandt 

jeg også den følgende opgave, hvis desværre mange 

dualer fik mig til at bearbejde hans inspirerende idé 

med de to bundne sorte heste i ”stalden” b4 & b5. 

Nr. 1 Ole Balslev, Thema Danicum, oktober 1978 

                                      
#3                                                 C+ 5+3 

Løsning: 1. Sc3! Ophæver patstillingen og truer 2. 

Txb5#. 1… Sd5 Desværre er der nu alt for mange 

dualer (mere end én hvid fortsættelse) 2. Sa2+! Sbc3 

3. Txd5#, 2… Sb4 3. Lxb4#, 2… Sdc3 3. Lxc3# Eller 2. 

Sxb5+ Kxb5 3. Txd5#, 2… Sb4 3. Sa3# eller 3. Sd4# 

eller 3. Sd6# eller 3. Sc7# eller 3. Sa7# og 2… Sc3 3. 

Lxc3#.  

Dualerne fjernes let ved at erstatte hvid bonde på b3 

med hvid løber på d1 og sætte hvids Sd1 på e2. 

Derved bliver opgaven endda bondefri, men den 

mister til gengæld sin vel nok smukkeste variant: 1… 

Sd5 2. Sxb5 Kxb5 3. Txd5#, hvortil kommer, at den 

bliver lige simpel nok. 

Skitse 1 Kaare Vissing Andersen FRIT efter                                               

Ole Balslev, Thema Danicum, oktober 1978

                                          
#3                                                 C+ 5+3           

Løsning: 1. Sc3! Ophæver patstillingen og truer 2. 

Txb5#. 1… Sd5 2. Sa2+ Her går 2. Sxb5? som i Nr. 1 

ikke, da sort nu efter 2… Kxb5 3. Txd5+ har flugtfeltet 

c4. Dette hindrede bonden på b3 i Ole Balslevs 

opgave, men det gør løberen på d1 ikke her i Skitse 1. 

Varianterne er 2… Sbc3 3. Txd5#, 2… Sb4 3. Lxb4# og 

2… Sdc3 3. Lxc3#. Der kan endda skabes en tvilling til 

denne skitse, altså en ny opgave ved blot at foretage 

en enkelt ændring: Se2 står i stedet for på f1.  

 

 Ole Balslev 1935 - 2020 
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Skitse 2 Kaare Vissing Andersen FRIT efter Ole 

Balslev, Thema Danicum, oktober 1978 

                                         
#3                                                   C+ 5+3 

Løsning: 1. Sd2! Ophæver patstillingen og truer 2. 

Sc4#. 1… Sc2 2. Sc4++ Ka4 3. Lxc2#. Der er med Skitse 

1 & 2 skabt en tvilling, som jeg godt kunne være 

tilfreds med – dualerne er jo elimineret. Jeg mente 

dog, at det var bedre med én opgave med to 

løsninger. Dermed kom den endelige opgave til at se 

ud som følger (Se Nr. 58 i ”Skakopgaven” i dette 

Nyhedsbrev). 

Kaare Vissing Andersen, ”fribonden”, oktober & 

december 2021 FRIT efter Ole Balslev, Thema 

Danicum, oktober 1978

 
#3                2 løsninger              C+ 5+3 

Løsninger: 1) 1. Sc3! Ophæver patstillingen og truer 

2. Txb5# 1… Sd5 2. Sa2+ Sbc3 3. Txd5#, 2… Sb4 3. 

Lxb4# og 2… Sdc3 3. Lxc3#. 2) 1. Sd2! Ophæver 

patstillingen og truer 2. Sc4#. 1… Sc2 2. Sc4++ Ka4 3. 

Lxc2#. Nogle vil nok forundret spørge: Hvornår er der 

tale om en kassabel opgave, fordi der er en biløsning? 

Og hvornår er en opgave attraktiv, fordi den har to 

løsninger? Kunne man så ikke bare i det første 

tilfælde tale om en opgave med to løsninger? 

Forskellen er – indrømmet – papirtynd! Men i 

tilfældet med det gode (acceptable) i en opgave med 

to løsninger er, at der er tale om en tilstræbt analogi! 

Nogle vil nok også undre sig over, at opgaven 

åbenbart har været originalopgave i to forskellige 

numre af det nævnte blad ”fribonden”. Dette har en 

ganske særlig forklaring, som skyldes enhver 

problemkomponists skræk: En redaktørs fejl ved 

opgavens første offentliggørelse. Således har 

redaktøren åbenbart haft et par dårlige dage på 

kontoret, da han lavede bladets oktobernummer.  

I juni-nummeret (2021) bragte han korrekt en af mine 

originalopgaver med #2 (siden gengivet i FS’ 

Nyhedsbrev som opgave nr. 47). I oktober-nummeret 

er den også trykt korrekt, men nu har han med 

kuglepen fejlagtigt rettet fordringen til en #3. 

Denne rettelse skulle være sket ved den her bragte 

#3, som han har trykt som en #2. Ved opgavens 

løsning i decembernummeret har han så endelig 

bragt opgaven med sin rette fordring!  

Til sidst et par ord om artiklens hovedperson, som jeg 

meget gerne ville have kendt personligt! Portrættet 

er baseret på den nævnte nekrolog. 

Ole Balslev (11/2-1935 – 10/11-2020)  

Stod i spidsen for det største arrangement i dansk 

problemskak til dato, FIDEs Problemkommissions 19. 

møde, der fandt sted i Ribe den 23.-28. september 

1978. Officielt stod Dansk Skak Union for 

begivenheden – med gedigen støtte fra Dansk 

Skakproblem Klub.  

Da Ole Balslev var medlem af DSU’s forretningsudvalg 

(1973-79), var et aktivt medlem af DSK og havde stor 

erfaring som leder inden for skolevæsenet og 

militæret, overlod DSU ham trygt ansvaret for 

begivenheden – som blev en stor succes. Hele 18 af 
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kommissionens tyve medlemslande var 

repræsenteret, og 20 ikke-medlemslande sendte 

observatører.  

At det komplekse arrangement blev så vellykket, 

skyldtes først og fremmest, at Balslev ikke var nogen 

hr. hvem-som-helst. Han blev da også pænt og fyldigt 

omtalt for en række af sine meritter i nekrologer i 

flere af landets aviser.  

Hans produktion af skakproblemer er ret beskeden. 

Skakhistorikeren Leif C. Schmidt anslog engang 

antallet til mellem 20 og 30, hvoraf de 14 (alle direkte 

opgaver, de fleste med fordringen #2) blev bragt i 

årene 1978-82 i DSK’s daværende kvartalsblad Thema 

Danicum. Siden blev det vist ikke til stort mere.  

Der er dog ingen tvivl om, at den begavede mand 

kunne have drevet det vidt på området, hvis ikke en 

krævende civil karriere havde ”stået i vejen”. Jeg har 

ikke kunnet finde nogen nekrolog over ham i 

Skakbladet!? 

 

 

Find Hamann-Hivet - løsninger! ved Kaare Vissing Andersen 
En bog på 523 sider om en af Danmarks bedste 

skakspillere gennem tiderne byder naturligvis på et 

væld af smukke træk og kombinationer. Så de seks, 

som Nyhedsbrevet saksede fra bogen til sit 

oktober-nummer 2021 fra Svend B. Hamann: 

”Hamann”, må bestemt følges op af lige så mange i 

dette nummer.  

I øvrigt bør vel ethvert medlem af FS – ligesom 

også ethvert medlem af Lyngby Skakklub – være i 

besiddelse af en bog af & om en skakmester, der i 

så høj grad har bidraget til de respektive klubbers 

resultater i holdturneringer og bragt dem ære på 

anden vis! 

Svend B. Hamann: ”Hamann”, 523 sider, skrevet i 

samarbejde med Dan H. Andersen og med mange 

af partierne kommenteret af stormesteren Peter 

Heine Nielsen, er udgivet i et meget smukt layout 

på Løfbergs Forlag i 2020.  

Hvad angår de nedenstående kombinationer, så 

henviser tallet i parentes til den side i Hamann-

bogen, hvorfra det viste eksempel er taget. 

Det skal også betones, at de bragte eksempler kun 

viser glasuren af den lækre lagkage, som bogen 

byder på. De dybereliggende lag i form af Hamanns 

solide positionsbedømmelse og strategi får 

smagsløgene kun glæde af ved at spille partierne 

igennem og tage ved lære af de dertil knyttede 

kommentarer. Først derved får man det rette 

indtryk af hans betydelige styrke!    

* 

I 1970 vandt Svend Hamann 2. præmien i den 

stærkt besatte mestergruppe i IBM’s turnering i 

Amsterdam – kun et halvt point efter ungareren 

Adorjan. Hamann var åbenbart i et voldsomt 

kamphumør, for det blev til syv sejre og fire 

nederlag samt helt unikt: ingen remiser!  

Hans kompromisløse spil gik blandt andet ud over 

Jan Timman og Heiki Westerinen – som få år efter 

var veletablerede stormestre – og Jacek Bednarski 

(1939-2008), der lige som Hamann aldrig nåede at 

få den attraktive titel.  

De måtte begge ”nøjes” med IM-titlen, fordi en 

akademisk karriere skulle passes – i Bednarskis 

tilfælde filosofi. 

Vidste du at: 

 brikkerne i verdens 7. dyreste skaksæt er omkring 30 cm høje 

https://www.pianki.com/carolingi-vs-mori-gold-and-silver-themed-chess-pieces_p2963.html
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Nr. 1 Hamann – Jacek Bednarski, Polen, 

IBM, Amsterdam 1970, 21. Juli 1970

                                  
Hvid trækker og vinder! 

(Side 225) Løsning: 1. Se8!! Sort kan derefter ikke 

hindre, at hvid får et let vundet bondeslutspil eller 

erobrer hans sølle randspringer med g3-g4 – og har 

en bonde tilbage til overhovedet at sikre sig sejren. 

Der fulgte 1… Kxd5 Eller 1… Sf6 2. Sxf6 Kxf6 3. Kf4, 

og merbonden på d5 sikrer sejren. 2. g4 fxg4+ (Den 

berømte hævnskak?) 3. Kxg4 opgivet. 

* 

Hamann havde åbenbart krammet på den senere 

superstormester Jan Timman, for han nøjedes ikke 

med at slå den i 1970 ganske unge og da titelløse 

hollænder, men gjorde det også i maj 1974, hvor 

han var blevet IM og senere på året blev udnævnt 

til stormester.  

Nr. 2 Jan Timman, Holland – Hamann, DK. 

Landskamp i Glostrup, maj 1974. 

                                         
Sort trækker og vinder! 

(Side 325) Løsning: 1… Te1+! Et magnetoffer, der 

trækker kongen væk fra c-linjen, så sorts forreste c-

bonde kan gå i dronning (2. Kxe1 c2). På 

alternativet går den bagerste c-bonde frem (2. Kc2 

c4! og hvids konge spræller hjælpeløst i et matnet. 

Hvid kan højst forsinke sorts trussel Te1-c1# med 

tre tårnskakker). Derfor 2. Opgivet. 

*  

Bemærk, at sort i det næste eksempel har en løber 

for to bønder, hvorfor han uden større risiko kan 

foretage et offer. Merofficeren kan siges at være 

løberen på d7, som kun træder ud af kulissen i en 

af scenerne – endda så sent, at publikum har 

forstået slutningen på komedien.  

Nr. 3 Payet, Spanien – Hamann, DK,  

San Feliu, Spanien, 12. september 1974

                                            
Sort trækker og vinder! 

(Side 337) Løsning: 1… Txa3! Smadrer hvids 

kongestilling ved både at åbne b-linjen og 

diagonalen f6-a1. Der er ikke tale om noget 

positionelt kvalitetsoffer, men om indledningen på 

en helt afgørende kombination. 2. bxa3 Sxc2 Truer 

allerede 3. Sxa3#, da c-linjen dermed også er åbnet 

for tårnet på c8. Hvid må derfor ty til det følgende 

dronningeoffer. 3. Dxc2 Txc2 4. Kxc2 Hvid må jo 

have noget for sin dronning og bonde – nøjagtigt er 

det to tårne. Der er altså stort set materiel 

ligevægt, men hvids konge befinder sig i en ruin. 

4… Dc7+ 5. Kb1 Eller 5. Kd2/Kd3 Dc3+ 6. Ke2 Lb5+ 

og mat i få træk. 5… Dc3 6. Opgivet. Det koster et 
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tårn (6. Td2 Dxd2), at værge sig mod truslen Db2#, 

og kongen spræller stadigvæk i nettet.  

* 

Nr. 4 Hamann – Eric Brøndum, Kbh. Skakforenings 

110-års-jubilæumsturnering, 4. oktober 1975

                                      
Hvid trækker og vinder! 

(Side 352) Løsning: 1. Kf1!! Et yderst instruktivt 

træk! Kongen går ud af et Springer-Tårn-Batteri for 

blot at gå ind i et andet. Det kan man da kalde et 

problemtræk! 1… Th2 2. Kg1! Th1+ 3. Kg2 Og sort 

overskred tiden. Han taber enten en kvalitet og 

bonden på g7 eller springeren og bonden på a5 – 

et klart tabt slutspil. En sand klassiker! Hamanns 

”kongeangreb” er smuk humor på skakbrættet! 

Eller skal vi med en vis Henrik Andersen sige ”skak 

for sjov”!? 

Eric Brøndum (født 1941) har i et halvt hundrede 

år tilhørt den absolutte elite i Dansk Skak Union. 

Han har ofte deltaget i Landsholdsklassen – med en 

delt 2. plads i 1975 som bedste resultat. Han har 

spillet med endnu flere gange i kampen om 

københavnsmesterskabet, som han har vundet to 

gange – først i 1976 efter at have besejret Jens 

Kristiansen i en omkamp med 2-1, og anden gang 

så sent som i 2005, 64 år gammel! Han har været 

med i utallige andre turneringer, ikke mindst 

holdturneringer, og hans flid er blevet belønnet 

med titlen som FIDE-master. Efter sin præstation 

ved DM i 1975 blev han udtaget til landsholdet til 

den første ”EF-turnering”, som fandt sted samme 

år i Ostende. Her scorede han 4 ud af 5 mulige, 

blandt andet takket være en remis mod den senere 

superstormester John Nunn. Endvidere er 

Brøndum med bøgerne: ”Bent Larsen – the 

Fighter”, 1978 + ”Garri Kasparov – The Chess 

Prodigy from Baku”, 1980 + ”Karpov – Korchnoi 

1978”, 1978 + ”Owens Forsvar”, 1981, en flittig og 

god skakskribent.   

*   

Nr. 5 Hamann – Peter Gallmayer, 

Københavns Mesterskabet 1980, 21. januar

                                  
Hvid trækker og vinder! 

(Side 421) Løsning: 1. e5! Kan man mon med dette 

og hvids næste træk tale om temaet Hamann-

blokade!? I hvert falder minder manøvren lidt om 

Hamann-Hivet 17… Le5! som fik den ungarske 

stormester Lengyel til at opgive mod ham i 1973 

(se Hamann-bogen, side 316 og omslagets forside, 

samt FS Nyhedsbrev, oktober 2021, artiklen ”Find 

Hamann-Hivet”): En løber blokerer en modstanders 

bonde i centrum. 1… dxe5 2. Le4 opgivet. Der truer 

både LxTa8 og Ld5 med binding af tårnet på f7. 

Sort taber ikke bare en kvalitet, men får også den 

klart mest luftige kongestilling. Manøvren 2… Da1+ 

3. Kc2 Da4+ 4. Kb1 fører ikke til noget. 

*    

Til det sidste eksempel bemærker vi, at sort fører 

med et tårn, men også at han har ikke færre end 

tre officerer i slag. Hvid skal altså nok vinde en af 
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dem. Først og fremmest skal sort vel flytte sin 

dronning væk fra f3-bondens trussel, og så kan 

springeren slå tårnet på b3, mens løberen på f1 

stadigvæk er i slag. Det er noget af en knude at 

skulle løse for vor ven, ergo må der et Hamann-Hiv 

til – eller skal vi kalde det et Alexander den Store-

Hug!? 

Nr. 6 Mogens Moe, Studenternes Skf. – Hamann, 

Frederiksberg Skf., klubmatch 30. januar 1980

                                     
Sort trækker og vinder!  

(Side 480) Løsning: 1… Td3! Et magnetoffer, hvis 

modtagelse trækker den hvide dronning væk fra 

dækningen af g2 (2. Dxd3? Dxg2#). Viger den hvide 

dronning vinder sort med 2… DxSd4(+). Bedst for 

hvid er afviklingskombinationen 2. fxg4 Txd2 3. 

Kxf1 Txd4 4. dxc7 Tc8 efterfulgt af 5… Td7, og 

bonden på c7 falder. Derfor 2. Opgivet. 

Af Svend Hamanns selvbiografi fremgår det, at han 

har et solidt åbningsrepertoire – og endda har 

taget fusen på nogle stormestre med gedigne 

hjemmeforberedelser. Dette alene skaber dog – 

heldigvis! – ikke en stor skakmester. Men, som vi 

har set, kan manden altså også kombinere! 

   

    

 

 

 

 

 

 

Et view ud over 

turneringslokalet i 

Esbjergs efterårs 

skakturnering. 

 Stående til venstre 

ser vi Erik Jarlnæs 
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Turen går til Esbjerg 
Esbjerg har de senest år afholdt en efterårsturnering. I år var den 4. turnering. Erik Jarlnæs og Frank Dybdahl, 

tog turen til Esbjerg for at få banket lidt rust af skak kundskaberne før holdkampene tog deres begyndelse. 

Turneringen bestod af 7 runder, men de 3 første runder spilles den sidste fredag i efterårsferien og består af 3 

partier med 20 minutter + 5 sekunder til hver.  De sidste 4 runder er mere traditionelle partier med 90 

minutter + 30 sekunder til hver. Der blev spillet 2 runder lørdag og 2 runder søndag. 

Turneringen opdeles efter rating, hvor Erik og Frank kom i hvert sit seednings lag. Så de bedste præmie 

chancer måtte tillægges Frank, som var nummer 2 i sin gruppe, medens Erik var nummer 8 i sin gruppe med 

knapt 400 rating point op til gruppens rating favorit. Efter fredagens 3 hurtig partier havde Erik 2 point, 

medens Frank havde 1 point. Erik spillede 3 remiser i de 4 traditionelle runder. Og det er et af disse partier, 

som du skal have fornøjelsen af.

Parti: Henrik Jensen - Erik Jarlnæs 
Hvid:  Henrik Jensen, Esbjerg Skakforening, 1960   

Sort:  Erik Jarlnæs, 1952 

Turnering:  Esbjerg Efterår 2021 -  

Dato:  Lørdag den 23. oktober 2021, kl. 16:00 

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 c5 5. Lg5  

 
Afslået dronningegambit.  

Begge sider har lyst til kamp. 

5. ... cxd4 6. Sxd4 Le7 7. g3 Sc6 8. Lg2 0-0 9. 0-0 h6 

10. Lf4 a6 11. Tc1 Ld6  

 
Så skal der åbnes for slagudvekslingen og det er hvid, 

som lægger for. Hvid har 1 time og 10 minutter 

tilbage, medens sort har 40 minutter tilbage 

12. cxd5 Lxf4 13. dxc6 Lxc1 14. cxb7 Lxb7 15. Lxb7 

Tb8 16. Dxc1 Txb7 17. Td1 Dc7 18. Sb3 Tc8  
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Så blev der ryddet lidt op, hvor hvid har en ekstra 

bonde, men sort har til gengæld et tårn for en 

springer.  Det store spørgsmål er naturligvis, hvordan 

vindes det? 

Sort har 24 min tilbage, hvid 1 time & 3 min 

19. Dd2 Tcb8 20. Tc1 Dd7 21. Dc2 Tc8 22. Td1 Dc7 

23. Dd3 Db6 24. Df3 Td7 25. e4 Txd1+ 26. Dxd1 Td8 

27. De2 a5 28. h3 Db4 29. e5 Se8  

 
Nu ender det jo remis,  

men hvad kunne planen være her? 

Sort har 9 minutter, hvid har 40 minutter 

30. Da6 a4 31. Dxa4 Dxa4 32. Sxa4 Td5 33. f4 Sc7 34. 

Kf2 Sa6 35. Ke2 Sb4 36. Sc3 Td8 37. Sc1 remis 

 
Jævnfør Fritz er remis et ok resultat, men man kan 

naturligvis kun overveje, om de hvide bønder på a & 

b, kunne blive til noget....  

Da partiet slutter har Erik 5 minutter & 56 sekunder 

tilbage, medens hvid har 24 minutter og 34 sekunder 

     

 

 

Både Erik & Frank endte med 3½ 

point, hvilket betød, at Frank fik en 

delt 2. plads i sin gruppe. Erik tog 

billedet til højre i forbindelse med 

præmieoverrækkelsen. 

Det er Frank yderst til venstre, som 

venter på at få sin præmie. 
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Skakopgaven ved Kaare Vissing Andersen 
Løsning på opgaverne i FS Nyhedsbrev, oktober 2021 

Nr. 49 Bo Raaschou, Problemskak, nr. 56,  

4. kvartal 2021, forsiden (debut)  

                               
Mat 2 træk                                  C+ 8+8 

Løsning: 1. Db8! Truer ikke mat i næste træk, men 

med oprettelsen af det hvide batteri (sKe5 + hSc7 + 

hDb8) bringes sort i en højst overraskende 

træktvang! Flytter han springeren på b4 til et 

vilkårligt felt, hvilket skrives 1… Sa2/Sc2/Sd3/Sc6 

eller for de rutinerede 1… Sb4~, svarer hvid 2. 

S(x)c6#. Det samme gælder ”stort set” den anden 

springer: 1… Sc3/Sd2/Sf2/Sg3/Sg5/Sf6/Sc5, hvilket 

”stort set” svarer til 1… Se4~, svarer hvid 2. Sb5#. 

Udtrykket ”stort set” skyldes, at sort har et træk 

mere med sin Se4, nemlig 1… Sd6, hvorpå 2. Sb5 ikke 

sætter sort mat! Dette fænomen, tema, at hvid kan 

sætte mat med det samme træk, fordi en og samme 

sorte brik flyttes til et ”vilkårligt” felt, men må finde 

et andet træk, hvis den sorte brik sættes på et ganske 

bestemt alternativt felt, kalder vi fortsat forsvar!  

Denne definition lyder lidt kringlet, men kan nok 

forstås ud fra det konkrete eksempel: Hvis sort flytter 

sin Se4 til et felt, som ikke spærrer batterilinjen b8-

e5, så sætter hvid mat ved at åbne denne med 2. 

Sb5#. Det kan han ikke, hvis sort med 1… Sd6 spærrer 

batterilinjen. Til gengæld hindrer dette træk en 

kongeflugt til d6 – temaet selvblokade, og så har hvid 

i stedet for det overraskende 2. Dh8#. Dertil kommer 

varianterne 1… d4 2. Sc4# Selvblokade på d4 + 1… 

Kd4 2. Sxe6# + 1… Kd6 2. Sxa6#. En meget fornem 

debut! 

Nr. 50 Bo Raaschou, Problemskak, nr. 56,  

4. Kvartal 2021, side 13 

                                   
Mat i 2 træk                           C+ 12+12  

Løsning: 1. Se1! Atter en højst overraskende 

træktvang af Bo Raaschou! 1… Kxe5 2. Sf3# Temaet 

Selvbinding! 1… Sf4~ 2. Sc2# Temaet linjeåbning – 

ved at springeren går fra f5, åbnes der for Lg3’s 

dækning af e5. 1… Le6~ 2. Sc2# Temaet linjeåbning – 

ved at løberen går fra e6, åbnes der for De7’s 

dækning af e5. 1… Sd8~ 2. S(x)c6# – ved at gå fra d8, 

svigter springeren garderingen af c6. 

Nr. 51 Verner Johnsen, Skakbladet, marts 1973

  
Mat i 2 træk                                C+ 8+5 
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Løsning: 1. Da2! En overraskende træktvang! 1… Ke4 

2. Dd5# Selvbinding af Tf5. 1… Kf2 2. Tf1# Og nu 

selvbinding af Be2. 1… Lh3 2. Dxe2# Linjeåbning for 

Th4, som nu fratager den sorte konge sit lige før 

mulige flugtfelt e4. 1… Tf5~ (altså et vilkårligt træk 

med det sorte tårn) 2. Dxe2# Linjeåbning for Lg6, som 

nu fratager den sorte konge sit lige før mulige 

flugtfelt e4. Da løsningen blev bragt i Skakbladet et 

par måneder efter (maj 1973), blev den med rette 

rost af tre løsere: K. S. (?): ”Sværest at løse.” + V. J. 

Olesen: ”Månedens bedste totrækker.” + Per 

Grevlund: ”Morsom træktvangsopgave med gode 

bindingsmatter.” Mange år efter, da jeg for alvor var 

blevet draget ind i problemskakkens univers, fandt 

jeg ud af, at en mig i 1971 ukendt mand, som jeg da 

vandt over, var Verner Johnsen, som med den her 

bragte opgave demonstrerede, at han nok forstod at 

kombinere med stor fantasi i skak. Og dermed blev 

partiet et af mine kæreste minder (Se artiklen 

”Nachspiel til en skakopgave” i nærværende nummer 

af Nyhedsbrevet).  

Nr. 52 Eugen Ferber, 1925 (Ukendt kilde – her sakset 

fra Skakbladet, juli 1973, forsiden) 

                                
Mat i 3 træk                               C+ 7+3 

Løsning: 1. Db2! Truer både 2. Lf7 fulgt af 3. Tg8# og 

2. Tg7~ (altså et vilkårligt træk med tårnet) 2… axb2 

3. g7#. 1… axb2 2. Ta7! Hvid må forhindre, at 2… 

a1(D/T) kan ske med skak mod kongen på a8. Den 

sorte bonde på b2 hindrer på lignende vis en nybagt 

dronning på a1 i at gardere g7. Ergo kan sort nu ikke 

hindre truslen 3. g7#. 1… a1(D/T/L/S) 2. Dxa1 a2 

(uden denne nye trækmulighed ville sort være pat) 3. 

Tg7~#. Dette variantnet er desværre skæmmet af for 

mange dualer, altså flere måder for hvid at sætte mat 

på, hvorfor den ellers interessante opgave aldrig ville 

kunne opnå præmie eller anden udmærkelse. 

Nr. 53 og 54: Løsningen på disse to opgaver blev 

allerede bragt i FS’ Nyhedsbrev, oktober 2021, s. 30, 

hvor de indgik i fortællingen ”Den bortførte 

dronning – Et eventyr”. 

Løsning på opgaverne i dette nummer 
 

Nr. 55 Ole Balslev, Skakbladet 1968, nr. 6

                                 
Mat i 2 træk                                C+ 9+9 

Løsning: 1. Tc4! Truer 2. Df3#. 1… Tf5 2. Te4# 

Udnytter, at sorts tårn på f5 spærrer for løberen på 

h7. 1… Lf5 2. Dxg5# Udnytter, at sorts løber på f5 

spærrer for tårnet på e5. Temaet for de her to viste 

varianter med gensidig spærring af to sorte officerer 

uden hvidt offer på skæringspunktet (her f5) kaldes 

Grimshaw (var den gensidige spærring fremtvunget 

ved et hvidt offer på f5, ville der være tale om temaet 

Novotny. De øvrige varianter er 1… g4 2. Df4#. 1… 

Le4 2. dxe4#. 
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Nr. 56 Ole Balslev, Thema Danicum, april 1979 

                                    
Mat i 2 træk                                C+ 9+9 

Løsning: 1. Ke6! Træktvang! Ambitionen har helt klart 

været at skabe en opgave med så mange sorte 

bondetræk som muligt, idet varianterne er disse: 1… 

a3 2. Sxb3#, 1… a5 2. Sb5#, 1… b2 2. Sc2#, 1… b6 2. 

Sc6#, 1… b5 2. Sc6#, 1… c4 2. Lb6#, 1… gxh2 2. Tg4#, 

1… g6 2. Lf6#, 1… g5 2. Lf6# og 1… hxg2 2. Th4#. 

Altså ti varianter I alt. Nøgletrækket er dog alt for 

bastant, idet det fratager den sorte konge to 

flugtfelter uden at give den nogen nye. Dette strider 

mod en af problemskakkens æstetiske regler.  

Nr. 57 Kaare Vissing Andersen, Caïssa, marts 2021 – 

medlemsblad for Caïssa Gladsaxe

                                      
Mat i 2 træk     B) Tg4 til e4     C+ 6+7 

Løsninger: A) Forførelse: 1. f4? Truer 2. Ld4#. Men 

efter 1… b3! kan hvid ikke sætte mat i næste træk. 2. 

Ld4+ besvares med 2… b2. Løsning: 1. f3! Truer 2. 

Ld4#. 1… b3 2. Ta4#. Bemærk, at sorts træk ud over 

at åbne linjen for tårnet tillige lukker linjen d1-a4 for 

løberen på d1 og dermed dennes gardering af feltet 

a4. B) Forførelse: 1. f3? Truer 2. Ld4#. Men efter 1… 

g4+! får hvid ikke tid til at udføre sin trussel. Løsning: 

1. f4! Truer 2. Ld4#. 1… b3 2. Ta4#. Det er opgavens 

pointe – pædagogik – at demonstrere betydningen af 

”den lille forskel” – at det ikke er ligegyldigt, hvordan 

fremstødet med f-bonden sker. I A-opgaven er det 

tårnets styrke, at det på g4 blokerer for den sorte 

afdækkerskak g5-g4+. I B-opgaven er det tårnets 

styrke, at fremstødet f2-f4, som hindrer sort i at give 

skak med sin løber på h6, kan ske, uden at f-bonden 

kommer til at spærre for tårnets adgang til a4. 

Nr. 58 Kaare Vissing Andersen, ”fribonden”, oktober 

& december 2021 – Damhus Skakklub. Frit efter Ole 

Balslev, Thema Danicum, okt. 1979. Løsningen 

bringes særskilt i artiklen ”Fra problemkomponistens 

værksted – Bundne heste i stalden” i nærværende 

nummer af Nyhedsbrevet. 

Nr. 59 Kaare Vissing Andersen,  

Problemskak, nr. 53, 1. kvartal 2021 

                                   
Mat i 4 træk                                C+ 5+2 

Læsning: 1. Se8! Træktvang! 1… Kxe8 2. Te5 Ny 

træktvang! 2… Kd8 3. Tc5 Ke8 4. Tc8# eller 2… Kf8 3. 

Tg5 Ke8 4. Tg8#. Eller 1… Kg8 2. Te5 Truer 3. Th5 

Træktvang! 3… Kf8 4. Th8#. 2… Kh7/Kh8 3. Kf7 og 4. 

Th5#. Eller 2… Kf8 3. Tg5 Kxe8 4. Tg8#. 
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Nr. 60 Ole Balslev, Thema Danicum, juli 1978 

                                     

Mat i 4 træk                                C+ 6+5 

Løsning: 1. g8(L)! Underforvandling & træktvang! 

Derimod ikke 1. g8(D) pat? 1… Sa6 2. Ld5+ Kb8 3. Lb7 

Træktvang! 3… Sc7 4. dxc7#. Eller 1… Sc6 2. Sxc6 

Træktvang! 2… dxc6 3. d7 og 4. d8(D/T)#
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Vidste du at: 

 brikkerne i verdens 7. dyreste skaksæt er håndlavet af massiv bronze 

 hver brik er belagt med 24 karat guld og sølv 

 brættet er lavet af onyx med bronze og marmor belægninger 

 prisen er ca. 672.828 kroner 

https://www.pianki.com/carolingi-vs-mori-gold-and-silver-themed-chess-pieces_p2963.html
https://natmus.dk/historisk-viden/danmark/oldtid-indtil-aar-1050/bronzealderen-1700-fkr-500-fkr/svaerdene-fra-roerby/hvor-fik-man-bronzen-fra/
https://da.wikipedia.org/wiki/Karat_(renhed)
https://en.wiktionary.org/wiki/gold
https://en.wikipedia.org/wiki/Silver
https://da.wikipedia.org/wiki/Onyx
https://da.wikipedia.org/wiki/Bronze
https://da.wikipedia.org/wiki/Marmor
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Program frem til sommeren 2022 - forbehold for Corona-ændringer 

Dato Uge Aktivitet 

Søndag 
30. jan 

4 FS 1 spiller hjemme mod Allerød 

2. feb 5 FS 3 spiller hjemme mod Ishøj 1 

Torsdag 
3. feb 

5 FS 2 spiller ude mod Brønshøj 4 

9. feb 6 FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 1. runde 

16. feb 7 FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 2. runde 

23. feb 8 Generalforsamling 

Søndag 
27. feb 

8 FS 1 spiller ude mod Brønshøj 3 

Mandag 
28. feb 

9 FS 4 spiller ude mod Nørrebro 4 
FS 3 spiller ude mode Øbro 5 

2. mar 9 FS 2 spiller hjemme mod Tåstrup 1 

7. mar 10 FS 2 spiller ude mod Nørrebro 3 

9. mar 10 FS 3 spiller hjemme mod Brønshøj 4 
FS 4 spiller hjemme mod Skak for sjov 2 

Søndag 
13. mar 

10 FS 1 spiller ude mod Helsingør 

16. mar 11 FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 3. runde 

23. mar 12 FS påske-klar22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 4. runde 

Lørdag 
26. marts 

12 FS 2 spiller ude mod Gentofte 1 
FS 3 spiller 'hjemme' mod Nørrebro 3 

30. mar 13 FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 5. runde 

6. apr 14 FS påske-klar 22, alle-mod-alle & spil-når-du-vil, 6. runde 

13. apr 15 Lukke grundet påske 

20. apr 16 Frederiksberg mesterskabet i lyn 

27. apr 17 FS forår 22, alle mod alle & spil-når-du-vil, 1. runde 

4. maj 18 FS forår 22, alle mod alle & spil-når-du-vil, 2. runde 

11. maj 19 FS forår 22, alle mod alle & spil-når-du-vil, 3. runde 

18. maj 20 FS forår 22, alle mod alle & spil-når-du-vil, 4. runde 

25. maj 21 FS forår 22, alle mod alle & spil-når-du-vil, 5. runde 

1. jun 22 FS forår 22, alle mod alle & spil-når-du-vil, 6. runde 

8. jun 23 FS forår 22, alle mod alle & spil-når-du-vil, 7. runde 

15. jun 24 FS sommer grand prix, de første 3 runder a 25 min 

22. jun 25 FS sommer grand prix, de sidste 3 runder a 25 min 

29. jun 26 FS god-sommer-afslutnings lyn 

Juli  Sommerferie 

3. aug 31  

Redaktion 
Hvis du har nogen 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). 

http://www.fsskak.dk/
http://ask-skak.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.ishoej-skakklub.dk/
http://www.fsskak.dk/
https://www.bsf-skak.dk/
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27063
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27063
http://www.fsskak.dk/
https://www.bsf-skak.dk/
http://www.fsskak.dk/
https://nbskak.dk/
http://www.fsskak.dk/
https://oebroskak.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://www.taastrupskakforening.dk/
http://www.fsskak.dk/
https://nbskak.dk/
http://www.fsskak.dk/
https://www.bsf-skak.dk/
http://www.fsskak.dk/
https://skakforsjov.dk/
http://www.fsskak.dk/
http://helsingoer-skakklub.dk/
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27063
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27063
http://www.fsskak.dk/
https://gentofteskak.dk/?fbclid=IwAR3R5tfoR2ewAD3qGrOQvT1CmBuiRP5QvEh-vfUljYmIRjJGaGLweVr_Izw
http://www.fsskak.dk/
https://nbskak.dk/
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27063
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27063
mailto:bmedlem3@fsskak.dk

