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Ole Schøller Larsen 90 år 

 

Formanden takker af efter 8 år

  

  
Efter 8 år på posten som formand takker  

Dan H. Andersen  

af med et par flasker, som tak for indsatsen. 

I baggrunden ser vi Jens Fejø og bag ham skimter vi 

vores kasserer Bjarke R. Winther 

Søndag den 3. april 2022 fyldte  

Ole Schøller Larsen 90 år. 

Dan H. Andersen til højre holdt en tale for Ole, som 

har været medlem siden januar 1949 
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Resultatet af holdskak turneringen 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. Men heldigvis var det eneste ændring grundet Corona ,og resten af sæsonen 

forløb uden den slags problemer. 

Hold Placering Topscorer 

1 Nr. 5 i DSU's 2. division 
29 point & 9 matchpoint 

Erik André Andersen 5 / 7 
Dan H. Andersen 4 / 6 
Per Dorff Jørgensen 4 / 7 
Henrik Sørensen 4 / 7 

I de 3 første runder havde holdet fået 9 point, men det viste sig at være mod de hold, som 
endte som henholdsvis nummer 1 (Furesø), 2 (Hillerød 2) & 4 (Bornholm). Men efter den 
udsatte kamp den 16. januar, så holdet sig ikke tilbage - de efterfølgende 4 kampe blev alle 
vundet. 
Det viste sig hurtigt, at oprykning ikke var et emne, da gruppen blev  vundet suverænt af 
Furesø med 38 point og 5,5 point ned til nummer 2. Takket være slutspurten var nedrykning 
heller ikke et emne, da der var 9,5 point ned til nummer 7. 

2  Nr. 5 i KSU's 2. række 
26 point & 5 matchpoint 

John Laurids Hansen 5,5 / 7 
Bjarke R. Winther 5 / 7 

Det var i lang tid et emne, hvorvidt FS 2 skulle rykke ned (igen). Men sejre i den udsatte 
kamp, samt den sidste kamp i Tapetten, betød at holdet kunne forblive i rækken. 
 Ny lyder 26 point jo meget godt, men faktisk var der blot 3,5 ned til nummer 8 (Brønshøj 4), 
så holdet skulle ikke snuble alt for meget i sidste runde. Men holdet viste den nødvendige 
hold ånd i sidste runde med en sejr på 5½ - 2½ over Gentofte 1, som endte på 6. pladsen. 
Faktisk brugte holdet kun 2 reserver gennem hele sæsonen, flot opbakning af alle spillerne. 

3 Nr. 6 i KSU's 2. række 
27 point & 4 matchpoint 

Erik Jarlnæs (R) 4,5 / 5 
Steen Nielsen  3,5 / 4 

Det så længde ud til at enten FS2 eller FS3 stod til nedrykning (måske begge), men den 
udsatte kamp havde vist gjort holdet godt, idet den blev vundet med 6 - 2 over Brønshøj. De 
2 sidste kamp endte 4 - 4, samt en sejr på 5 - 3 over Øbro 5, som endte på 3. pladsen. Holdet 
endte 1 point foran FS 2, men til FS2's ros må sige at de vandt det indbyrdes opgør. 
Faktisk præsterede holdet klubbens bedste hold resultat, når vi kigger på forventet score. I 
kampen mod Brønshøj var den forventede score 4,78, men resultatet blev 6 -2 i FS's favør. 

4 Nr. 4 i KSU's 6. række 
7 point & 3 matchpoint 

Anfinn Niclasen 3 / 4 

Nu kan 7 point måske ikke lyde af meget, men der var kun 5 hold i gruppen, samt det var 
meget tæt, da der kun var 2 point op til nummer 1 (Nørrebro 4). Der er kun 5 hold i denne 
række med 4 spillere på hvert hold,  så holdet har kun spillet 4 kampe.  

 

Vi kan jo se på de samlede holdresultater på 2 måder, enten kan vi sige, at de alle har scoret under 

forventet, men på den positive side, er alle holdene forblevet i deres række. I ovenstående skema 

finder du naturligvis topscorerne pr. hold, men vi har faktisk en topscorer på tværs af holdene. Erik 

Jarlnæs har spillet for 3 hold, og scoret 7 point, så Erik går med titlen som årets hold topscore. 

 Hold topscore 2021 / 22 

Erik Jarlnæs 
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FS bestyrelsen og revisor 
Efter generalforsamlingen onsdag den 23. februar har vi følgende personer i de forskellige erhverv: 

 Formand John Laurids Hansen 

 Kasserer Bjarke Rosenborg Winther 

 Bestyrelsesmedlem Dan H. Andersen 

 Bestyrelsesmedlem Anfinn Niclasen 

 Bestyrelsesmedlem Erik Jarlnæs 

 Bestyrelsesmedlem Dennis L. Rose 

 Revisor Steen Nielsen 

 Revisor suppleant Frode B. Nielsen 

Dan trak sig tilbage som formand efter at have haft posten siden 2014, men fortsætter som 

almindeligt bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen havde indstillet, at John blev ny formand. I anledning af 

generalforsamlingen tog Erik Jarlnæs nogle billeder, som du kan se i dette nyhedsbrev.  

På forsiden ser vi Dan, som har fået et par flasker efter 8 år på posten som formand.  

            

 I baggrunden til venstre ser du vores nye 

formand John L. Hansen, medens Povl 

Jacobsen lytter til den afgående formand. 

Nedenfor har John indtaget sin nye  

formandspost. 
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Skakopgaven – Nye opgaver ved Kaare Vissing Andersen 
Nr. 61. Kaare Vissing Andersen,  

den ukrainske avis Ukrainske Slovo, den 9/3-1995 

                                     
Mat i 2 træk                               C+ 6+3 

Nr. 62. Kaare Vissing Andersen,  

den ukrainske avis Ukrainske Slovo, den 25/5-1995 

                                        
Mat i 2 træk                              C+ 10+3 

Nr. 63. S. Loyd, The British Chess Magazine, 1918.  

                                  
Mat i 2 træk                                C+ 6+5 

Nr. 64. Gerhard Kaiser, ”Der Tagesspigel”, 1955. 

                                        
Mat i 5 træk                                C+ 8+9 

Nr. 65. Stefan Schneider,  

”Deutsche Schachblätter”, august 1969, 1. præmie. 

                                       
Mat i 7 træk                               C+ 7+7 

Nr. 66. Kaare Vissing Andersen, Bornholms Tidende 

den 17. februar 2022. Tilegnet Kim Bjelstrands minde. 

  
Mat i 4 træk  B) Minus Ba4  C+ 11+10                                     

A-opgaven: Diagrammet + B-opgaven: Minus Ba4.
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Frederiksberg vinterferie-klar 2022 
Frederiksberg havde indbudt til en hurtigturnering 

over 2 onsdage, med 3 partier hver onsdag.  

Det var 6 partier i alt, hvor betænkningstiden var 25 

minutter + 10 sekunder pr. træk.  

Der blev benyttet korrektion, så resultatet i toppen 

blev: 

1. Erik Holstein 6 / 6 

2. Bjørn Olsen 4 

3. Bjarke R. Winther 4 

4. Erik Jarlnæs 3,5 

5. John L. Hansen 3 

6. Jens Fejø 2,5 

På billedet til højre, ser du turnerings vinderen 

 

 

 

 

Frederiksberg Lynmesterskab 2022 
Så er det onsdag den 20. april, at det går løs, når årets Frederiksberg lynmester skal findes. Afhængig af 

deltager antal, deles alle i 2 grupper, hvor 1. og 2. pladsen går videre til semifinalerne. De 2 vindere af 

semifinalerne mødes over 2 lyn partier. 

Betænkningstiden er 5 minutter til hver og titlen som Frederiksberg Lynmester 2022, går til den højst 

placerede spiller, som også er medlem af Frederiksberg Skakforening.  

Du kan se yderligere information, samt tilmelde dig her: Frederiksberg lynmester 2022.  
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Turneringsvinder 

Erik Holstein 

Vidste du at: 

 Clare Benedict Cup var en turnering for nationale hold fra vestlige og nordeuropæiske lande. 

 turneringen  blev spillet 23 gange i perioden fra 1953 til 1979 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27295
https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Benedict_Cup
https://da.wikipedia.org/wiki/Vesten
https://da.wikipedia.org/wiki/Nordeuropa
https://www.globalis.dk/Lande
https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Benedict_Cup
https://da.wikipedia.org/wiki/1953
https://da.wikipedia.org/wiki/1979
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Pause fra divisions skak - tilbage med gevinst 
Allan Astrup Jensen har jo holdt en skak pause, men som vi så i sidste nyhedsbrev, fik han gevinst i sit første 

holdturnerings parti i KSU regi. Nu har han også spillet sit første divisions parti for 1. holdet, men det ændrer 

ikke på resultatet, nemlig gevinst.

Parti: Hans Samuelsen, Allerød –  

Allan Astrup Jensen 
Hvid:  Hans Samuelsen, Allerød, 1886, 1862 

Sort:  Allan Astrup Jensen, 2034, 2162 

Turnering:  DSU Division 2 gr.1, 5.runde, bord 5 

Dato:  Søndag den 30. januar 2022 

Sted:  Øbros lokaler 

1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. e3 e6 4. Ld3 c5 5. b3 Sc6 6. 0-0 

Ld6 7. Lb2 cxd4 8. exd4 Dc7!? 9. Te1 Sb4!? 10. Sa3! a6 

11. Lf1 Sg4!? 12. g3 Ld7 

 
Måske 12. - h5!? 

13. c3 Sc6 14. c4 0-0 15. h3? Sxf2! 16. Kxf2 Lxg3+ 17. 

Kg1 Lxe1 18. Dxe1 f5! 19. Se5 Tf6 20. Lg2 Dd6 21. Td1 

Le8 22. Sc2 Lh5 23. La3 Dd8 24. Td3 f4! 25. Dh4 Le2 

 

 
 

26. Tc3 (Ellers 26.-f3!) 26...Tc8 27. De1 Lh5 28. Dh4 
Ld1 29. Sxc6 bxc6 30. c5? f3! 31. Lc1 Da5 32. b4 Dxa2 
33. Lg5 Tg6 34. Se3 De2?! Enklere er [34...Db2 35. 
Sxd1 Dxg2#] 35.Dg4?  
 

 
Stillingen er håbløs, men mere modstand gav:  

35.Lxf3 Dxf3 36.Sxd1 Dxd1+ 37.Kh2 De2+ 38.Kh1 Tf8 
39.Tc1 Tf2–+ 

 

35... De1+ 36. Lf1 Dxc3?? (36.- f2+! vinder damen.) 37. 
Sxd1 De1 38. Sf2 h6 39. h4 hxg5 40. hxg5 De3-+ 0-1 
[Noter af AAJ] 
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Siciliansk parti: Allan Astrup Jensen (1994) - Jens Fejø (1814) 
I det følgende parti ser at Allan er godt kørende, men denne gang er det i vores spil-når-du-vil turnering, hvor 

modstanderen er altid farlige Jens Fejø.

Hvid:  Allan Astrup Jensen 
Sort:  Jens Fejø 
Turnering: FS Spil når-du-vil, 2. runde 
Dato:  Onsdag den 16. februar 2022 
[Jensen,allan astrup] 
 

1. e4 c5 2.  Sc3 d6 3. f4 Sf6 4. Lb5+ Sc6 5. Sf3 a6 6. 

Lxc6+ bxc6 7. 0–0 g6 8. d3 Lg7 9. De1 0–0 10. Dh4 

 
 

10... e5? 11. fxe5 dxe5 12. Lg5 Dd6 13. Kh1 Sh5? 

 

 
 

14. Le7 Dd7 15. Lxf8 Kxf8  

[Eller: 15... Lxf8 16. Sxe5´+]  
16. Sg5!? [Tempogevinst giver: 16. Sa4! Tb8 17.Sg5 
f6 18. Sxh7+ Kg8 19. Sxf6+ Sxf6 20. Txf6 Lxf6 21. 
Dxf6 Dg7 22. ???? –] 

16...f6 17. Sxh7+ Kg8 18. Sxf6+ Sxf6 19. Txf6 Lxf6 

20. Dxf6 De6 21. Dd8+ Kg7 22. Tf1 Ta7! 23. Df8+ 

Kh7 24. Tf3 Dg8!  

 
 

25. Dxc5?!  

[For grådigt, giver Sort chancer. Bedre er: 25. Df6! 
Le6 26. Dxe5+–]  

25... Tf7 26. Dxc6 Df8? [Taber et træk! Bedre er: 26 
...Lg4 27. Txf7+ Dxf7 28. Kg1 Da7+ 29. Kf1 De3 30. 
Dc7+ Kh6 31. Dxe5 Dc1+ 32. Kf2 Dxc2+ 33. Ke3 
Dxg2 34. Df4+ Kg7 35. Df2+/-]  
 

27. Txf7+ Dxf7 28. Kg1 Da7+ 29. Kf1 Lg4 

 
 

30. Sd5! Df7+ 31. Df6 Le6 32. Dxf7+ Lxf7  
[Med 4 minusbønder er det håbløst.]  
33. b4 Kg7 34. c4 Kf8 35. Sc7 Ke7 36. Sxa6 Kd6 37. 
Sc5 Kc6 38. a4 Le8 39. a5 g5 40. Kf2 Lh5 41. Ke1 g4 
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42. g3 Lf7 43. Kd2 Le8 44. Kc3 Kd6 45. d4 Lc6 46. 
d5 La8 47. Sd3  

 
1–0 

 

 

 

 

Indbydelse til Frederiksberg Kommunemesterskab 2022 
Du har allerede nu muligheden for at tilmelde dig Frederiksberg Kommunemesterskab 2022, som spilles på 

følgende dage: 

 Onsdag den 10. august  

 Onsdag den 17. august 

Der spilles 3 partier hver aften med betænknings tiden 25 minutter + 10 sekunder pr. træk. Turneringen er en 

Schweizer turnering. Aftenens første partier starter kl. 19.00 (ca.), og du kan tilmelde dig på forhånd via 

skak.dk/indbydelser eller ved at møde frem kl. 18:45 på spilleaftenen.  

Titlen som Frederiksberg Kommunemester 2022 tilfalder den bedst placerede spiller, som opfylder en af 

følgende betingelser: 

1. Er medlem af Frederiksberg Skakforening 

2. Er bosat på Frederiksberg 

Du kan tilmelde via dette link.   

Vidste du at: 

 Clare Benedict blev født i 1871 i Cleveland, Ohio i USA 

 Clare var forfatter og protektor  

 hun flyttede til Schweiz i 1945, hvor hun grundlagde turneringen 

 

 at det er i 1871, at den britiske opdagelsesrejsende Henry Stanley møder David Livingstone i 

Ujiji ved Tanganyikasøen, med ordene: 'Dr. Livingstone, I presume?' 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27294
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27294
https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Benedict
https://da.wikipedia.org/wiki/1871
https://da.wikipedia.org/wiki/Cleveland
https://da.wikipedia.org/wiki/Ohio
https://da.wikipedia.org/wiki/USA
https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Benedict
https://da.wikipedia.org/wiki/Forfatter
https://da.wikipedia.org/wiki/Protektor
https://da.wikipedia.org/wiki/Schweiz
https://da.wikipedia.org/wiki/1945
https://www.365chess.com/tournaments/Clare_Benedict_Cup_12th_1965/26200
https://da.wikipedia.org/wiki/1871
https://da.wikipedia.org/wiki/Opdagelsesrejse
https://da.wikipedia.org/wiki/Henry_Morton_Stanley
https://da.wikipedia.org/wiki/David_Livingstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ujiji
https://da.wikipedia.org/wiki/Tanganyikas%C3%B8en
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Holdbillede - 4. holdet
Da 4. holdet 

spillede den 

sidste 

holdkamp 

ude mod 

Nørrebro, 

blev der 

taget 

holdbilledet, 

som du ser 

til venstre. 

Fra venstre 

er det: 

Morten E. 

Schiøler,  

Peter 

Frahm, Povl 

Jacobsen & 

holdleder 

Anfinn 

Niclasen 

Bemærk holdlederens fine skak butterfly. Rygtet siger, at Anfinn prøver at gøre det til standard i næste sæson.

 



    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, april 2022 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 12 af 53 
 

At holde stand mod Dan! - af Erik André Andersen 
Jeg vil gerne vise det følgende parti, som jeg spillede mod Dan Andersen i 1. runde af Spil-når-du-vil (okt. 

2021). Det lykkedes mig at holde remis i et vanskeligt slutspil med uligefarvede løbere og en bonde for lidt, ja 

til slut havde jeg to bønder for lidt, men fik opstillet en blokade. Det kan give anledning til bagefter at vise et 

par andre instruktive partier af kendte mestre med de samme temaer med uligefarvede løbere, blokade og 

gennembrud (Maroczy-Pillsbury og Ljubojevic-Karpov). 

 

Parti: Dan H. Andersen - Erik André Andersen
Hvid  Erik A. Andersen  

Sort Dan H. Andersen 

Åbning  Nimzoindisk 

Turnering  FS klar til jul spil-når-du-vil  

Dato Onsdag 27. oktober 2021 

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 0-0 5. Sf3 d6 6. 

Ld3 Sc6 7. Dc2 e5 8. d5 Sb8 9. e4 h6 10. a3 Lxc3+ 

11. Dxc3 Sbd7 12. b4 c6 13. 0-0 cxd5 14. cxd5 Sb6 

15. a4.  

 

Hvid er kommet godt fra åbningen med 

terrænovervægt og løberparret og er ved at tage 

initiativet på dronningfløjen. Sort vælger en 

tvivlsom afvikling. 

15 … Sbxd5 16. exd5 e4 17. Lc2! exf3 18. Dxf3. Sort 

havde overset det stærke 17. Lc2!, som 

muliggjorde Dxf3. Nu har hvid en meget lovende 

angrebsstilling. 

18 … Te8 19. Lb2 Ld7 20. Tfe1 Tc8 21. Dd3 Dc7.  

 
Under partiet havde jeg en stærk fornemmelse af, 

at 22. Txe8+ var den bedste fortsættelse, f.eks. 22 

… Txe8 23. Lxf6 gxf6 24. Dh7+ Kf8 25. Dxh6+, og 

hvid vinder, eller 22 … Sxe8 23. Dh7+ Kf8 24. Te1 f5 

25. Txe8+ fulgt af mat i få træk. Men efter 22 … 

Lxe8 kunne jeg ikke finde en god fortsættelse. At 

gå ind i en selvbinding med 23. Tc1 brød jeg mig 

ikke om, og 23. Lb3 forekom for passivt (selvom 

computeren påstår klar fordel for hvid). For ikke at 

bruge for meget betænkningstid besluttede jeg at 

afvikle, og hermed er partiets første fase slut. 

22. Lxf6 Dxc2 23. Dg3 Dg6 24. Dxg6 fxg6 25. Le7 

Lxa4 26. Lxd6. Bedre 26. h3 med lige spil. 

26 … Txe1+ 27. Txe1 Td8 28. Le5 Txd5.  
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Sort vandt altså en bonde, og nu er vi kommet 

frem til det for hvid vanskelige slutspil, som jeg 

omtalte i starten. Hvid må prøve at finde en god 

opstilling, hvormed han kan holde skansen og 

eventuelt skabe modchancer. Hvor skal løberen 

stå, og hvordan skal bønderne stå på kongefløjen? 

29. f4 ser ”aktivt” ud, men svækker de hvide felter 

og anden række. Bedre er: 

29. Lb8. Tvinger bonden frem og mindsker 

bønderne offensivkraft. 29 … a6 30. h3 Kf7 31. La7 

Ld7 32. Lc5 Le6 33. Te3! Nu har hvid fået en aktiv 

stilling. 

33 … g5 34. Tf3+ Kg6 35. Te3 Kf7 36. Tf3+ Kg6 37. 

Te3.  

 

Som man ser, er det foreløbig ikke nemt for sort at 

komme videre. Han skal forsvare bønderne på 

kongefløjen, og har svært ved at få kongen over til 

dronningfløjen, hvor den kunne hjælpe med at 

mobilisere bondemajoriteten. Men sort har god 

tid, og som bekendt er Dan ekspert i lidt efter lidt 

at forstærke sin stilling og til sidst nedgøre 

modstanderen. 

37 … Ld7 38. Lf8. En ny trussel (39. Te7). 

38 … Tf5 39. Lc5. Øv, jeg vidste godt, at den ikke 

skulle stå på c5, men trak hurtigt. 

39 … a5! En vigtig forstærkning af sorts stilling. 

Bonden kommer frem til a4. 

40. Td3 Lc6 41. f3. Der er ikke noget at gøre. Nu må 

kongen frem. 

41 … a4 42. Kf2 Td5.  

 
Hermed rækker Dan mig det halmstrå, som gør det 

muligt at holde remis. Sort skal beholde tårnene på 

brættet og havde i så fald sikkert vundet. Dan 

fortalte efter partiet, at han var nysgerrig efter at 

se, om slutspillet uden tårne var vundet! 

43. Txd5 Lxd5 44. b5! Vigtigt at holde kontrol med 

a-bonden. 

44 … Lc4 45. b6 Kf7 46. g3. Nu skal bønderne ikke 

stå på hvide felter længere for at begrænse sorts 

løber. Bønderne skal stå på sorte felter, hvor de 

kan blive dækket af løberen, og de skal helst byttes 

af. 

46 … g6 47. Ke3 Ke6 48. f4 Kd5 49. La3.  
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Et interessant moment. Sorts fribonde må ikke 

komme længere frem. Det betyder, at hvid ikke 

kan forsvare b6, og sort får altså forbundne 

fribønder (56 … Kxb6). Men hvid holder remis 

alligevel takket være kontrollen over de sorte 

felter. 

49 … gxf4+ 50. gxf4 Lf1 51. h4 Kc4 52. Kd2 Kd4.  

 

Et nyt interessant moment. Med 52 … Kb3 53. Lf8 

a3 kommer fribonden yderligere frem, men efter 

54. Kc1 kan den ikke komme ned til a1. Sort går 

derfor tilbage og henter bonden på b6, men det 

betyder, at hvids konge kommer op på 

blokadefeltet b4. 

53. Lf8 Kc4 54. Kc2 h5 55. Le7 Kb5 56. Kc3 Kxb6 57. 

Kb4 Lb5 58. Lc5+ Ka6 59. Ld4 Ld7 60. Lf6 b5 61. 

Le7 Kb6 62. Lf6 Kc6 63. Lg5 Kd5 64. Lf6 Ke4 65. 

Lg5. Løberen dækker begge bønder, mens kongen 

kan lave ventetræk på a3-b4. Hvid har bygget en 

fæstning. 

65 … Kd3 66. Lf6 Kc2 67. Ka3 Kb1 68. Lc3. ½-½  

En anden variant af fæstningen. Her enedes vi om 

remis.   

Slutstillingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vidste du at: 

 Clare mødte tidligt Max Euwe, som hjalp hende med at finde Alois Nagler (en Schweizisk skak 

spiller), samt skak miljøet i Zurich 

 de blev de ideale partnere til at tage del i hendes vision om en fredfuldt nations turnering i 

en spændt og sofistikeret atmosfære 

https://www.wikidata.org/wiki/Q5126122
https://da.wikipedia.org/wiki/Max_Euwe
http://worldcat.org/identities/lccn-no2008114307/
https://www.swisschess.ch/home-de.html
https://da.wikipedia.org/wiki/Z%C3%BCrich
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=nation
https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=atmosf%C3%A6re
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Men nu skal vi se nogle af de klassiske partier med uligefarvede løbere, hvor hvid i det første parti holdt remis 

med en yderst bemærkelsesværdig kongemanøvre, og hvor sort i det andet parti brød igennem, hvor det ikke 

syntes muligt. 

Parti: G. Maroczy – H. Pillsbury 
Hvid:  G. Maroczy 

Sort:  H. Pillsbury,  

Sted:  Paris 1900,  

Åbning:  Spansk parti 

1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0 Sxe4 5. d4 Sd6 

6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8. Dxd8+ Kxd8.  

 
Her ser vi Berliner-forsvaret præcis 100 år før, det 

blev relanceret af Kramnik mod Kasparov i VM-

matchen i London 2000! 

9. Td1+ Ke8 10. Sc3 h6 11. b3 Lb4 12. Lb2 Lxc3 13. 

Lxc3. Man kan godt spille Berliner-forsvaret, mener 

Bronstein. Man skal bare sørge for at få 

uligefarvede løbere (200 Open Games, 1973, s. 99). 

13 … Le6 14. Sd4 Sxd4 15. Txd4 c5 16. Td2 Td8 17. 

Tad1 Ke7 18. Kf1 Txd2 19. Txd2 b6 20. Ke2 a5 21. 

Ke3 Ta8.  

 
”Den interessante del af partiet begynder nu”, 

skriver Hoffer i The Field. ”Det er instruktivt at se, 

hvorledes Pillsbury får en fordel ud af en så simpel 

stilling”. 

22. a3 g6 23. Td1 Lf5 24. Td2 a4 25. b4 cxb4 26. 

Lxb4+ c5 27. Lc3 Td8 28. f3 Txd2 29. Kxd2 h5 30. 

Lb2 b5 31. c4 b4 32. Lc1 Ke6 33. Lb2 Lb1 34. g3 Kf5 

35. Ke2 La2 36. Kd3 Lb3 37. La1 bxa3 38. Lc3 Ke6 

39. La1 Ld1 40. Ke3 Lc2 41. h3 Kf5 42. h4 Lb3 43. 

Kd3 g5 44. hxg5 Kxg5 45. Lc3 h4 46. gxh4+ Kxh4.  

 
Her er det så, at Maroczy indleder sin 

bemærkelsesværdige forsvarsmanøvre. 

 47. f4 Kg4 48. Ke4! Lxc4 49. f5 Kg5 50. e6 fxe6 51. 

fxe6 Lxe6 52. Ke5  
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52. ... Lb3 53. Kd6 c4 54. Kc5 Kf5 55. Kb4 a2 56. 

Ka3 Ke4 57. Kb2 Kd3 58. Ka1! Remis.  

Vidunderligt spillet af Maroczy! Kongemanøvren 

d3-e4-e5-d6-c5-b4-a3-b2-a1 er ikke én af dem, 

man ser hver dag eller glemmer så nemt. 

Slutstillingen: 

 

 

 

 

Men at uligefarvede løberslutspil ikke altid er remis, fremgår af det følgende eksempel: 

Parti: L. Ljubojevic –A. Karpov  
Hvid  L. Ljubojevic  

Sort A. Karpov,  

Sted Milano 1975,  

Åbning Spansk parti 

1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0-0 Le7 6. 

d4 exd4 7. e5 Se4 8. Sxd4 0-0 9. Sf5 d5 10. exd6 

Lxf5 11. dxe7 Sxe7 12. Lb3 Dxd1 13. Txd1 Tad8.  

 
Hvids bestræbelser på at forenkle har givet sort et 

lille udviklingsforspring. Stillingen forbliver helt lige 

i lang tid, men sort samler minutiøst de små 

fordele op. 

14. Te1 Sc5 15. Sc3 Td7 16. Le3 Sxb3 17. cxb3. 

Nødvendigt, c-bonden stod I slag. 
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17 … Tfd8 18. Tad1 f6 19. Txd7 Txd7 20. Td1 Txd1+ 

21. Sxd1 Sd5 22. Ld2.  

 
Eller 22. Sc3 Sxe3 med lille fordel til sort. Hvid 

vælger altså at give en bonde for at beholde de 

uligefarvede løbere. Som vi har set i de forrige 

eksempler, er der store forsvarsressourcer for den 

svage part, men her sidder han overfor Karpov, 

eksperten i at udnytte de mindste fordele. 

22 … Lb1! 23. a3 Lc2 24. Se3 Sxe3 25. Lxe3 Lxb3. 

Merbonde til sort. Nu skal kongerne frem og 

bønderne stilles rigtigt. 

26. f3 Kf7 27. Lf4 c6 28. Ld6 Ke6 29. Lf8 g6 30. Kf2 

a5 31. Ke3 b6 32. h4 c5!  

 
Helt rigtigt. Sort afskærmer hvids løber fra 

dronningfløjen og forbereder gennembruddet b6-

b5-b4. Det kunne hvid eventuelt imødegå med 33. 

Lh6 med hensigten Lf4-c7. 

33. g4 Ld1. ”Naturligvis er dette slutspil remis”, 

skriver M. Dvoretskij i sin udmærkede Endgame 

Manual (2006, s. 199). ”Alt, hvad hvid skal foretage 

sig, er at fjerne bønderne på kongefløjen fra de 

hvide felter, så løberen kan forsvare dem. Dette 

frigør kongen til at modvirke sorts spil på 

dronningfløjen, hvor han ønsker at skabe en 

fribonde.” 

34. Ke4. Det nemmeste var 34. g5! f5 (34 … fxg5 

35. hxg5 og 36. f4) 35. f4 Kd5 36. Lg7 (Dvoretskij). I 

Informator anbefaler Matanovic 34. h5 gxh5 35. 

gxh5 Kd5 36. Lg7 f5 37. h6 Kc4 38. f4 med 

hensigten 39. Kd2. 

34 … a4 35. h5. ”Hvid gør alt, hvad han kan for at 

gøre livet mere besværligt for sig selv. Her ville 35. 

g5! f5+ 36. Ke3 igen have sikret en elementær 

remis.” (Dvoretskij). 

35 … gxh5 36. gxh5 f5+ 37. Ke3 Kd5 38. h6 Kc4 39. 

f4 Kb3 40. Lg7.  

 
Hvad kunne dog være mere naturligt end dette 

dækningstræk? Men det er den afgørende fejl. En 

studieagtig redning var 40. Kd2! Kxb2 41. Kxd1 

Kxa3 42. Kc2 Kb4 43. Kb2=, eller 41 … c4 42. Le7 b5 

43. Lf8 c3 44. Lg7 Kxa3 45. Kc2= (Matanovic). 

40 … Kc2! Hvids konge er afskåret! Nu skal det 

afgørende gennembrud forberedes. 

41. Le5 Lh5 42. Lf6 Lf7 43. Le5 Lb3! Det er vigtigt, 

at løberen står her (se næste note).  
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44. Lg7 b5 45. Lf8 c4 46. Lg7  

 

46 … b4! Det karakteristiske fremstød. Bonden 

ofres for at skabe en fribonde, f.eks. 47. axb4 c3 

48. bxc3 Lc4! – blokerer c-bonden, derfor skulle 

løberen stå på b3, fulgt af a4-a3 osv. 

47. Kd4 c3 48. bxc3 bxa3 49. c4 a2 50. Kc5 Kb1 51. 

Kb4 a1D 52. Lxa1 Kxa1 53. c5 Kb2 54. c6 a3.  

 
Hvor de gamle som faldt, er der ny overalt. I forrige 

parti var dobbeltbonden ikke til sorts fordel, fordi 

hvid kontrollerede forvandlingsfeltet, men her 

bruges dobbeltbonden til først at vinde hvids løber 

og dernæst rykke den anden frem til dronning. 

55. c7 Le6 56. Kc5 a2 57. Kd6 Lc8. Hvid opgav. 

 

Som Dvoretskij gør opmærksom på, er noget af det 

mest karakteristiske for slutspil med uligefarvede 

løbere, at man ikke så meget ”spiller” ligesom i 

andre slutspil, men at man ”konstruerer”.  

For eksempel er et af de vigtigste redskaber for 

den svage part at bygge en fæstning, som 

modstanderen enten skal forhindre på forhånd 

eller forsøge at nedbryde. 

Til sidst vil jeg nævne, at andre af de klassiske 

slutspil med uligefarvede løbere er f.eks. Smyslov – 

Botvinnik, 18. parti, VM-matchen Moskva 1957, 

Botvinnik – Smyslov, 4. parti, VM-matchen Moskva 

1958, og Kotov – Botvinnik, 22. sovjetmesterskab 

Moskva 1955. 

 

 

 

 

 

 

  

Vidste du at: 

 Clare Benedict Cup turneringen blev arrangeret, som en alle-mod-alle turnering 

 hvert hold bestod af 4 spillere, samt en reserve 

 til at starte med måtte kun 6 hold deltage 

 antallet af hold blev senere udvidet til 8 hold 

https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=49920
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Billeder fra holdafslutningen i Ballerup, Tapeten 
Erik Jarlnæs har taget nogle billeder fra holdafslutningen i Ballerup, som du også skal have fornøjelsen af. 

Det sidste billede har Erik dog næppe selv taget :)

FS 2 

Nederst i 

billedet  

med 

ryggen til 

ser vi: 

Jens Fejø 

Bjørn 

Olsen, 

samt 

Peter 

Køhler i 

samtale 

med Frank 

Dybdahl

 

 

FS 3 

Fra venstre ser 

vi Allan Astrup 

Jensen 

Torben Schøller 

Larsen, samt 

holdleder Ole 

Schøller Larsen 

Bagved kan vi 

skimte Ahmed 

Kazic og Ahmad 

Siyar Qasimi 

med ryggen til

Fo
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: E
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k 
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rl
n

æ
s 
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k 
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n

æ
s 
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FS 3: 

Ahmad Siyar 

Qasimi og 

Ahmed Kazic 

Bagved kan vi 

se Ole Schøller 

Larsen

 

FS 2 

Erik Jarlnæs 

John L. 

Hansen 

Frode B. 

Nielsen 

Jens Fejø 

Bjørn Olsen 

Peter Køhler 

Frank 

Dybdahl (kan 

ikke ses), 

samt vi kan se 

Bjarke R. 

Winther. 

Gætter på at 

Frank har 

taget billedet. 
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k 
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n
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s 
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k 
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n
æ

s 

 



    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, april 2022 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 21 af 53 
 

Min tur til Dubai af Peter Frahm 
Peter Frahm har været en tur i Dubai for at følge de første runde i VM, som jo blev spillet i perioden fra 24. 

november til 12. december 2021. Peter har efterfølgende skrevet følgende øjn vidne beretning.

Fra søndag d. 21. til søndag d. 28. november var jeg 

i Dubai for at se - desværre kun starten - på verdens 

mesterskabskampen mellem Magnus og Nepo. Til 

trods for, at jeg har spillet i klub siden Tal vandt 

over Botvinnik og blev verdensmester i 1959, har 

jeg aldrig før været tilskuer til en stor skakturnering 

eller match. 

Men her fik jeg chancen! Min ven Asger Palm skulle 

med familie, Mads Jacobsen (fra dansk skoleskak) 

m. fl. på deres årlige skakrejse - og jeg tog med. 

Både Asger og Mads havde hilst på Magnus og 

kendte Peter Heine Nielsen, men det hjalp ikke til at 

vi kunne komme ind og overvære lodtrækningen. 

Den foregik et helt andet sted end selve matchen, 

nemlig i operaen - så vi stod udenfor, og så 

‘pingerne’ gå forbi på den røde løber. 

 Vi var stort set de eneste, der stod og kiggede, men 

jeg var ikke utilfreds. Det var en stor oplevelse: Der 

kom en bil en Rolls Royce selvfølgelig (i det hele 

taget har jeg aldrig set så mange fancy biler som i 

Dubai. Byen består stort set af højhuse forbundet 

med motorveje, ca 7 spor - og der er mange 100 km 

af den slags ‘by’motorveje - fyldt med biler, der 

stort set alle ville koste millioner her i Danmark) 

med en nummerplade der viste, at fører og bil var 

hævet over loven!  

Sådanne biler er der ca. 1000 af!! Bilnummeret var 

lavt, så det var sandsynligvis en prins, der skulle stå 

for lodtrækningen!  

Nepo med følge kom slentrende forbi og til sidst 

kom Magnus med bl.a. Peter Heine Nielsen, ham 

tager man ikke fejl af! 

Første parti startede et par dage senere, og selvom 

vi mente, vi var i god tid, tog ‘indslusningen’ så lang 

tid, at der var spillet en 10 minutters tid, inden vi 

kunne sætte os tilrette i de bløde hvide lænestole 

ca. 6 m fra scenen i ‘Teatersalen’, som man kan se i 

Skakbladet 2022 nr. 1 s. 4-5.  

Det overraskede mig, hvor langt man allerede var 

nået, og der var ingen trækoversigt. Åbningsspillet 

var gået meget hurtigt.  

Jeg havde fået en ‘øresnegl’ - men det tog mig lidt 

tid, inden den kom til at virke. Det var Anand, der 

ikke alene kommenterede, men også, på den ene af 

2 store skærme - man kan ane dem bag Anand på 

side 34 i skakbladet - viste lange analyser af, hvad 

der kunne ske.  

Anand sad lige uden for ‘Teatersalen’. Jeg tror det 

var den kvindelige verdensmester i skak, Anand sad 

sammen med. De var utroligt underholdende og 

inspirerende.  

På det andet bræt - udenfor - så man stillingen. 

Stillingen så man også inde i salen, hvor der var 2 

ens brætter, derfor kunne man ikke inde i salen 

følge/forstå Anands analyser, for ofte sagde han 

bare: ‘her’ og ‘sådan’, og rykkede brikkerne. Men 

var man ikke ‘udenfor’, og så trækkene på 

skærmen, anede man ikke, hvad det gik ud på. Det 

endte med, at jeg gik frem og tilbage.  

Det, der slog mig mest ved spillet, var viljen til at 

holde ‘alle’ muligheder åbne. Men det var virkelig 

fascinerende, at se de 2 mestre spille/kæmpe så tæt 

på. Der var 7 faste kameraer rettet mod dem fra 

forskellige vinkler.  

Jeg så jo kun de første 2 partier, de var heldigvis 

meget spændende, men intet tydede her på 

Magnus’ totale overmagt, og det var naturligvis 

skuffende. Heldigvis rettede det sig jo senere.
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Billeder fra Dubai  
Peter  tog en stribe billeder fra Dubai, som du naturligvis også skal have fornøjelsen af. På det første billede ser vi 

Anad, som kommenterede matchen, vist nok sammen Anna Muzychuk, som er GM

 

Et view ud over tilskuer pladserne, hvor spillerne sidder bag skærmen 
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Kommentering efter kampen, hvor vi ser GM Ian Nepomniachtchi til venstre og GM & VM Magnus Carlsen til højre

 

 

Peter sørger naturligvis for at få Anand med i baggrunden

 

Lånt fra bogen 'Skakspillerne sagde' af Henrik Mortensen. Citat: Magnus Carlsen om at spille blindskak: 

"Det er meget værre end at spille fodbold med en støvle. Det er mere som at spille fodbold småskadet. Det går helt 

fint, indtil der er en, der sparker dig på det sted, hvor du er skadet. Når først noget går galt i blindskak, så går det 

hurtigt rigtigt galt." 
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Indbydelse til Frederiksberg forår 2022 spil-når-du-vil & alle-mod-alle 
Frederiksberg indbyder til 2 koordinerede turneringer, som begge spilles i perioden fra 27. april til 8. juni. I spil-

når-du-vil turneringen spilles seednings point, samt ½ point for ikke spillede runder - du får naturligvis ikke 

rating for ikke-spillede runder :) 

Begge turneringer 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 

For begge turneringer gælder: 

 Start kl. 19:00 

 Betænkningstiden er 90 minutter til hele partiet, samt 30 sekunder i tillæg pr. træk. 

 Du kan allerede nu tilmelde dig begge turneringer spil-når-du-vil, samt alle-mod-alle, men for spil-når-

du-vil turneringen, skal du stadig møde frem senest kl. 18:45 eller melde din ankomst på forhånd. 

 Du har mulighed for at betale indskud på forhånd ved indbetaling på klubbens konto: 1551 3160084 

 

 

 

 

 

 

  

Spil-når-du-vil 

Indskud 50 kroner 

Præmier 1. pladsen 

 2. pladsen  

 Rating præmier til 1., 2. & 3. klasses 

 spillere, hvis > 5 spiller i din klasse 

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

 eller melde din ankomst på forhånd  

Spil-når-du-vil 

Indskud 120 kroner 

Præmier 1. plads  500 kroner 

 2. plads 200 kroner  

 Ved ligestilling deles præmierne 

 

Deadline Senest mandag den 25. april 

Tilmelding FS: Forår 2020 alle-mod-alle 

Vidste du at: 

 Tyskland har deltaget 21 gange og vundet 12 gange, samt været vært for turneringen 2 

gange i 1965 (Berlin), samt i 1968 (Bad Aibling) 

 Holland har deltaget 21 gange, og vundet 5 gange 

 

 at 1965 er året, hvor den amerikanske rumsonde Mariner 4 flyver forbi Mars og tager 

dermed tager de første nærbilleder af en anden planet 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27304
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27303
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27303
https://da.wikipedia.org/wiki/Tyskland
https://da.wikipedia.org/wiki/1965
https://da.wikipedia.org/wiki/Berlin
https://da.wikipedia.org/wiki/1968
https://www.tripadvisor.dk/Tourism-g229473-Bad_Aibling_Upper_Bavaria_Bavaria-Vacations.html
https://da.wikipedia.org/wiki/Holland
https://da.wikipedia.org/wiki/1965
https://www.jpl.nasa.gov/missions/mariner-4
https://da.wikipedia.org/wiki/Mars_(planet)
https://mars.nasa.gov/mars2020/multimedia/images/
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Parti : Allan Poulsen - Noah Krug Wahlgreen, Brønshøj  
Allen Poulsen har spillet for vores første hold i mange år, og nogle gange behøver man ikke mange træk til at 

spille gøre et parti færdigt. Du husker måske en rubrik i skakbladet, med navnet: 20 træk til skafottet.  

Hvid:  Allan Poulsen, 2136 

Sort:  Noah Kryg Wahlgreen, Brøndshøj 3, 1951 

Turnering: 2. division gruppe 1 

Dato Søndag den 27. februar 2022 

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 dxc4 5. Lxc4 Sf6 
6. Sf3 e6 7. 0-0 Le7 8. Sc3 0-0 Vores åbning er Panov-
varianten i Caro-Kann eller modtaget 
Dronningegambit. Caro-Kann er for tiden populær 
fordi det spilles 1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4 Sxe4 
Sf6 5 Sxf6 exf6.  
Min modstander var ganske ung og endnu ikke 
igennem hele Caro-Kann repertoriet. Panov er 
nærmest antik og derfor et heldigt valg.   

9. Te1  

Jeg valgte teksttrækket for at afvente sorts opstilling. 
Hvid har muligheder med angreb mod h7, men også 

et d5 kan være en trussel. Sorts opgave er, at få Lc8 i 
spil på en fornuftig måde.  

9... Sbd7  

 
Sc6 eller Dc7 var bedre. Sdb7 tager for lang tid. 

10. Lb3 Sb6 11. Se5 Sbd5 12. Df3 Sxc3 13. bxc3 Dc7 
14. Lf4 Ld6 15. c4 Sd7 16. Dg3 Td8  

 
Taber. Eneste var Sxe5 17. Txe5 f6 18. Te4 Lxf4 

19. Txd4, som sort kan overleve. 

17. c5 Lxe5 18. Txe5 Dc6 (Sxe5 19. Lxe5 truer 
dronningen og mat.) 19. Lh6 g6 20. Tae1  

Så er alle hvide brikker ved fronten, enden er nær.  

20... Sxe5 21. Dxe5 f6 22. Dxf6 Dc7 23. Txe6  

 
med mat i 2. Sort opgav 1 - 0 
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Generalforsamling 

den 23. februar 

Fra højre ser vi: 

Erik André Andersen 

(tættest på væggen), 

Bjørn Olsen (tættest 

på fotografen),  

Erik Holstein,  

Anfinn Niclasen,  

Peter Køhler med 

brillerne, samt vist 

nok 

Frode B. Nielsen. 

 

 

 

 

Generalforsaml

ing den 23. 

oktober 

Forrest fra 

venstre ser vi 

Steen Nielsen 

Frank Dybdahl 

muligvis Frode 

B. Nielsen 

Peter Køhler 

Anfinn Niclasen  
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Fra problemkomponistens værksted ved Kaare Vissing Andersen 

En trist nyhed 
Med jævne mellemrum kommer jeg hos Søholm 

Pølser i Brønshøj – dels for at få den gode røde ret 

med brød og andet godt til, dels for at få en snak 

om fodbold med Per Bilde, som spillede på 

Brønshøj Boldklubs divisionshold i 1980’erne. Som 

dreng gik Per i klasse med Kim Bjelstrand på 

Tingbjerg Skole, og gennem en ven i boldklubben 

holdt Per kontakten ved lige – selv da Kim skabte 

sig en karriere inden for militæret på Bornholm og 

stiftede familie på solskinsøen. 

Selv kendte jeg Kim, der var 11 år yngre end jeg, 

som et usædvanligt stort skaktalent – det største 

på nær Carsten Høi af det dusin drenge, som jeg 

trænede i Brønshøj Skakforening fra 1969 til midt i 

1970’erne. Kim var lige så talentfuld som 

fodboldspiller – og så var han en altid glad og 

positiv dreng og ung mand. Sit gennembrud fik han 

i 1975, hvor han vandt 1. klasse ved Det åbne DM 

for juniorer og dermed blev ”dansk mesterspiller” 

og debuterede på Brønshøjs 1. hold, som han var 

med til at spille op i 3. og siden også 2. division. 

Sin trofasthed over for holdet viste han ved at 

fortsætte med at spille på det helt frem til 1986, til 

trods for at han var flyttet til Bornholm i 1979. Et 

godt eksempel på hans gode holdånd er den 

søndag, hvor han tog turen Rønne-København-

Munkebo(Fyn)-retur, hvor han sent på aftenen 

med nød og næppe nåede den sidste færge til 

Bornholm! 

Selv holdt jeg ikke forbindelsen med Kim vedlige, 

efter han stoppede med at spille på BSF’s 1. hold. 

Men jeg vidste, at han på Bornholm realiserede et 

andet af sine talenter – fodbold – og i det hele 

taget var en rask gut!  

Det var derfor et chok for mig, da Per Bilde engang 

i efteråret 2021 fortalte mig, at vor fælles ven var 

blevet ramt af den meget alvorlige og dødelige 

sygdom ALS. Efter at have sundet mig sendte jeg 

en mail til Kim den 8. november og allerede dagen 

efter fik jeg et langt og kærligt svar, som må have 

været fysisk svært for ham at skrive, da han sad så 

godt som totalt lammet i sin kørestol. Han nøjedes 

i øvrigt ikke med en enkelt mail den 9. november, 

men sendte – meget begejstret – en mere samme 

dag, fordi der i mellemtiden var sket det glædelige, 

at han havde fået overrakt en fornem udmærkelse 

fra DBU! 

Vi førte alt i alt en mailkorrespondance i dagene 8. 

november – 16. december 2021, og den vil altid stå 

som et af mine kæreste skakminder! Fra Brønshøj 

Skakforenings klubblade 1972 sendte jeg lidt om 

hans tidligste præstationer – da han var et ganske 

nyt 12-årigt medlem i klubben. 

Jeg sendte også en skakopgave, en mat i to træk, 

som han snart efter sendte mig løsningen på. Og 

den 16. december sendte jeg ham en mat i fire 

træk, hvis idé (tema) var inspireret af en smart 

fælde, han som 13-årig havde stillet sin 

modstander overfor i et vigtigt turneringsparti.  

Men jeg vil nok aldrig få svar på, om han nåede at 

se opgaven!? For sidst, jeg fik en mail fra Kim, var 

den 6. december, hvor han beklagede ikke at have 

ladet høre fra sig længe. Det skyldtes, at han havde 

været igennem en række krævende og trættende 

undersøgelser.  

Da Kim var meget pligtopfyldende, er det mit gæt, 

at han fra midt i december ikke har orket ret 

meget.  
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En 13-årig inspirerer 
Hvad var det egentlig, der inspirerede mig til at skabe den #4, som udgør opgave nr. 66 i dette nummer af FS’s 

Nyhedsbrev (April 2022)? Det var såmænd et snedigt træk, som Kim Bjelstrand spillede i Finalen om 

københavnsmersterskabet i skoleskak 1972, gruppe 2 (13-14-årige), i øvrigt mod en klasse- og klubkammerat. 

Parti: Siciliansk, Kim Bjelstand - Klaus Jørgensen 
Hvid:  Kim Bjelstrand, Tingbjerg Skole                          

Sort:  Klaus Jørgensen (Yssing), Tingbjeg Skole 

1.e4 c5 2. Lc4 Sc6 3. Sf3 d6 4. 0-0 Sf6 5. Sc3 Lg4 6. 

Lb5 Tc8 7. Sd5? Hovsa! Kim fortalte efter partiet, at 

han havde “glemt” bonden på e4. Set i bakspejlet 

kan man lidt frækt sige, at der er tale om et 

bondeoffer, der skal tjene til at åbne e-linjen!? 

7… Sxe4 8. h3 Ld7 9. d3 Sf6 10. Sxf6 exf6? Det var 

bedre at slå ind mod centrum og holde e-linjen 

lukket, men sort har vel ikke villet ødelægge sin 

fremtidige rokadestilling. 

11. Te1+ Le7 12. De2! Ved yderligere at trykke på 

e7 hindres sort i at rokere, da dette vil koste en 

officer: 12… 0-0? 13. Lxc6 efterfulgt af 14. Dxe7.  

12… a6!? Hvid er nu nødt til at slå på c6, ellers 

følger 13… Se5! Lukker e-linjen, konsoliderer 

stillingen og hævder merbonden. 

13. Lxc6 Lxc6 14. Sh4 Ld7 15. Ld2!  

                                        

 Stillingen efter Kims uskyldigt udseende og 

naturlige udviklingstræk 15. Lc1-d2! Men det 

rummer den usædvanligt lumske trussel 16. Ld2-

a5! med dronningefangst! 16… Dd8xa5 strander jo 

på 17. De2xe7#. Den eneste hage ved truslen er, at 

sort ikke behøver at se den for at undgå dens 

realisering!? Det helt naturlige træk for sort er 

nemlig at lukke e-linjen med 15… Ld7-e6, som sort 

da også spillede. Partiet blev remis efter 36 træk, 

men Kim Bjelstrand vandt alligevel mesterskabet! 

Og gav mig idéen til en ”mat i fire træk” 49 år 

efter! 

I det hele taget er den gensidige inspiration mellem 

partiskak og problemskak en af mine 

yndlingsbeskæftigelser – et slægtskab som 

desværre selv mange mesterspillere ikke gør sig 

klart – det kunne ellers åbne deres øjne for et og 

andet spektakulært træk i partiskak! 

Som nævnt rummer Kims træk, 15. Lc1-d2!, truslen 

15. Ld2-a5, temaet magnetoffer! Ved at ofre sig 

trækker løberen på a5 den sorte dronning væk fra 

dækningen af løberen på e7, som hvids dronning så 

kan slå med mat! 

Men hvordan nu transformere en sådan idé fra en 

”noget upræcis gevinst i partiskak” til ”en eksakt 

mat i et bestemt antal træk i problemskak”? Ja, 

blandt andet må man hindre, at sort kan komme 

ud af diverse hvide matmuligheder for eksempel 

ved at rokere. Når så en korrekt opgave er 

konstrueret, og forfatteren dermed har bevist over 

for sig selv, at den givne ambition har kunnet 

opfyldes, så må opgaven renses for overflødige 

brikker og på anden vis ændres, så den fremstår så 

æstetisk som muligt. 

Efter at have fået min ambition (Kims idé) opfyldt 

(A-opgaven), afprøvede jeg diverse stillinger, som 

hver især manglede en og kun en brik. Det gjaldt 

især bønderne – det var ret sikkert, at ingen af 

officererne kunne undværes. Undersøgelsen viste 
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minsandten, at fjernelsen af sorts a-bonde ville give 

en frugtbar tvilling (B-opgaven), idet de to opgaver 

A og B korresponderer eksemplarisk med hinanden: 

forførelsen i den ene er løsningen i den anden og 

vice versa! 

Hvad tvillinger angår, får man normalt B-opgaven 

ud fra A-opgaven ved at tilføje en brik, men her er 

det omvendt, for opgaven med sort bonde på a4 

præsenterer Kims manøvre-idé!  

Det betød meget for mig at få opgaven bragt som 

originalopgave i Bornholms Tidende, og jeg kan 

ikke takke avisens redaktør, Kristoffer Gravgaard, 

nok for at have stillet sig positiv over for idéen! 

Opgaven blev således bragt den 17. februar 2022 i 

en stort opsat artikel, inklusive min nekrolog over 

Kim med tilføjet foto – 2/3 af en avisside! 

Nr. 66. Kaare Vissing Andersen, Bornholms Tidende 

den 17. februar 2022. Tilegnet Kim Bjelstrands 

minde.  

                                     
Mat i 4 træk  B) Minus Ba4  C+ 11+10 

A-opgaven (Diagrammet): Forførelse: 1. Lb2? Truer 

2. Lxd4, 3. Lxg7 og 4. Sf6#. Men strander på 1… a3! 

2. Lxd4 a2 3. Lxg7 a1(D) eller 3… a1(L), og sort har 

garderet feltet f6. Løsning: 1. Ld2! Truer med 

magnetofferet 2. La5! (Kim Bjelstrands idé: Lader 

dronningen sig trække væk fra d8, f.eks. 2… Dxa5, 

sker 3. Dxe7#, og lader tårnet sig trække væk fra 8. 

række, f.eks. Txa5, følger endnu et magnetoffer: 3. 

Tc8! og truslen 4. Dxe7# kan ikke hindres. Den 

direkte trussel er naturligvis 3. Lxd8 efterfulgt af 4. 

Dxe7#. 1… Tb8 2. La5! Truer 3. Lxd8 efterfulgt af 4. 

Dxe7#. 2… Tb2 3. Tc8 med dobbelttruslen 4. Txd8# 

& 4. Dxe7#. Sort kan ikke parere begge trusler: 3… 

Tb8 4. Dxe7# eller 3… Txe2 4. Txd8#. Eller (efter 

1… Tb8 2. La5) 2…Tb1 3. Tc8 Tb8/Txe1 4. 

Dxe7#/Txd8#. 

B-opgaven (Diagrammet minus den sorte bonde 

på a4): Forførelse: 1. Ld2? Truer 2. La5, 3. Lxd8 og 

4. Dxe7#. Men 1… Ta1! 2. La5/Tc8 Txe1! og 3… 

Th1+!  Løsning: 1. Lb2! Truslen 2. Lxd4, 3. Lxg7 og 

4. Sf6# kan kun pareres ved, at det sorte tårn straks 

søger modspil ved at forlade 8. række, men på 1… 

Ta4 spiller hvid 2. Tc8, og truslen 3. Dxe7# kan ikke 

pareres, og på 1… Ta2 skærmer løberen på b2 for 

dronningen, så hvid kan spille 2. Tc8, hvorefter 

truslen 3. Dxe7# ikke kan pareres.  

Endelig kommer sort i træktvang efter 1… Ta1 2. 

Lxa1! Den sorte dronning må gå fra d8 og dermed 

dækningen af springeren, og så spiller hvid 3. 

Dxe7#. Bemærk dog 1… Tc8!?, hvorefter hvid 

endelig ikke må udføre sin oprindeligt påtænkte 

trussel, idet 2. Lxd4? Txc4 3. Lxg7 med truslen 4. 

Sf6# strander på 3… Txf4+! Hvid har jo selv med sit 

slag på d4 åbnet vejen for denne skak. Hvid har dog 

en anden vej til mat: 2. Txc8! Træktvang! 2… Dxc8 

3. Dxe7#. 

En skakspiller, der som 13-årig kan inspirere en 

gammel gubbe til en opgave 49 år efter, må 

naturligvis have et par ord med på vejen – 

nærmere bestemt lidt om, hvordan det gik ham på 

Bornholm. 
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Kim Bjelstrand (3/10-1959 – 12/2-2022) 
På Bornholm nøjedes Kim ikke bare med at få en 

solid militær karriere og stifte familie. I sin fritid 

ydede han en stor indsats inden for fodbold, først 

som spiller og siden som leder.  

Han meldte sig ind i Nyker Boldklub i 1981, 22 år 

gammel, og blev anfører for 1. holdet i 1983. I 1989 

var han med til at vinde Bornholmsmesterskabet 

og dermed spille sin klub op i danmarksserien. 

Siden fulgte en stor karriere som fodboldleder, idet 

han blev medlem af DBU’s bestyrelse og formand 

for ungdomsfodbolden i hele Danmark. 

Sideløbende hermed oprettede han sit eget 

outdoorfirma og konsulentfirma i ledelse og 

organisation med rådgivning og undervisning for 

Bornholms kommune. 

Som en travl herre måtte Kim gerne takke nej, når 

de lokale skakledere – som havde hørt, at der var 

kommet en stærk skakspiller til øen – bønfaldt ham 

om at deltage i Rønne Skakklubs mesterskab eller i 

Bornholmsmesterskabet. Og dog: to gange lod han 

sig overtale – til det førstnævnte mesterskab i 1997 

og det sidstnævnte i 2003 – han vandt dem begge! 

I 2016 blev Kim ramt af en blodprop og kunne ikke 

mere være fysisk aktiv. Han tog derfor skakspillet 

op igen – på nettet – indtil han fik sygdommen ALS, 

som førte til en stadig øget lammelse af kroppen, 

men som dog bevarer hjernen intakt.  

Trods denne hårde dom bevarede Kim sit gode 

humør – han var enormt livsbekræftende for sine 

omgivelser. Og stor var opmuntringen for ham selv, 

da Frank Granlyst fra DBU Bornholm kom på visit 

midt i november 2021 og overrakte ham DBU 

Bornholms Guldnål for hans syv år som formand 

for bornholmsk fodbold.  

Da nålen var sat i Kims bluse på det sted, hvor man 

normalt sætter en sådan udmærkelse, udbrød han 

rørt og med sit velkendte smil: ”Det stak mig dybt i 

hjertet!” Tre måneder senere, den 12. februar, 

døde han. 

Ud over sin familie og talrige venner efterlader Kim 

sig en skatkiste af smukke skakpartier. Lad os her 

se et par eksempler på, hvor hårdt og hurtigt han 

kunne slå til allerede i sine helt unge år!  

 

Partiglimt fra Kims unge dage 
I marts 1975 deltog Kim Bjelstrand 

(15 år) på Københavns hold i en 

firstadsmatch inden for Skoleskak, 

som blev vundet sikkert af Göteborg 

foran Århus, København og Hamborg.  

Det interne danske opgør blev dog 

vundet af København (10½ – 9½), 

hvilket det følgende parti bidrog til. 

Det bringes med en let bearbejdning 

af vinderens kortfattede 

kommentarer.  

  
Kim Bjelstrand, Bornholms tidende torsdag den 17. februar 2022 

Arkivfoto: Jens-Erik Larsen 
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Parti: Engelsk, Kim Bjelstand - Lasse Holst 
Hvid:  Kim Bjelstrand, København 

Sort:  Lasse Holst, Århus 

1.Sf3 Sf6 2. g3 e6 3. Lg2 c5 4. 0-0 Sc6 5. c4 a6 Et 

noget blødt træk. 

6. Sc3 Le7 7. e3 d5 8. cxd5 exd5 9. d4  

 
Andre muligheder er 9… Lf5 og 9… c4. 

9. ... Le6, 10. b3 Tc8 11. Lb2 0-0 12. Tc1 Bedre er 

12. dxc5 med åbning af den lange sorte diagonal. 

12… b6 Eller 12. b5. 

13. Se5 cxd4 Eller 13… Sxe5 14. dxe5 Sg4 15. Sxd5, 

og løberen på b2 dækker bonden på e5. 

14. exd4 b5? 

                             
Stillingen efter sorts 14. træk. 

15. Sxd5!! Et nøje beregnet og lærerigt skinoffer, 

der indbringer en bonde. 

15… Lxd5 Hverken 15… Sxd5 16. Sxc6 eller 15… 

Sxe5 16. Sxe7+ Dxe7 17. dxe5 evner at genvinde 

den materielle balance. 

16. Sxc6 Txc6 17. Txc6 Lxg2? Koster en kvalitet. 

Efter 17… Lxc6 18. Lxc6 kunne sort nøjes med at 

være en bonde bagud. 

18. Kxg2 Dd5+ 19. Df3 Dxf3+ 20. Kxf3 Ta8 21. Tfc1 

h6 22. Tc8+ Txc8 23. Txc8+ opgivet. 

 
Slutstillingen 

Af turneringens i alt 120 partier tilkendtes dette 1. 

skønhedspræmie! 

At den unge Kim ikke bare kunne spille åbninger i 

den hypermoderne stil med fianchettering af en 

eller flere løbere, men også kunne spille i den 

romantiske stil, som den bedst kendes fra midten 

af 1800-tallet, viser det følgende parti, som 

stammer fra hans debutsæson 1975/76 på 

Brønshøjs 1. hold, som vandt den københavnske 

mesterrække og dermed rykkede op i 3. division.  
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Parti: Kongegambit, Kim Bjelstand - J. V. Bækgaard 
Hvid:  Kim Bjelstrand, Brønshøj SF, 1. holdet                                  

Sort: J. V. Bækgaard, Studenternes SF, 3. holdet 

1.e4 e5 2. f4 exf4 3. Sf3 d6 4. d4 g5 5. Lc4 Lg7 6. c3 

Sc6 7. 0-0 Sh6 8. h4! f6? Svækker fatalt den hvide 

diagonal h5-e8, hvilket i samspil med den ligeledes 

hvide diagonal a2-g8 (brændpunktet f7!) via et 

officersoffer giver hvid afgørende angreb. 

                       
Stillingen efter sorts 8. træk. 

9. Sxg5! fxg5 10. Dh5+ Kd7 Eller 10… Ke7 11. Dxg5+ 

Kf8 12. Txf4+, og sorts stilling bryder sammen. 

11. hxg5 Sg8 Eller 11… De8 12. Dxe8+ Txe8 13. 

gxh6 Lxh6 14. Lxf4 med bondeovervægt og klart 

udviklingsforspring til hvid. 

12. Txf4 Sge7? Tillader en kvælningskombination, 

men sort var under alle omstændigheder færdig, 

f.eks. 12… Lf8 13. Df7+ De7 14. Le6+ Kd8 15. Dxf8+. 

 
Stillingen efter sorts 12. træk 

13. Le6+! Kxe6 14. Dg4+ opgivet. Alternativet var 

14… Sf5 14. Dxf5+ Ke7 15. Df7#. 

Den daværende redaktør af Brønshøjs klubblad, 

Preben Boldt, skrev meget rigtigt: ”Så hurtig en 

gevinst styrker holdmoralen!” Ja, mon ikke! 

Brønshøj vandt matchen 7-1 og få runder efter den 

københavnske mesterrække og rykkede op i 3. 

division. 

  Skak i fjernsynet - for knapt 60 år siden 
I dag går der lang tid mellem, at man kan se skak i fjernsynet - i hver fald i Danmark. Men det var anderledes i 

1963, hvor man kan læse følgende i Skakbladet nummer 4, april 1963: 

Fjernsynet udsender i påskeugen 11 film om skakspillet og programmet ser således ud: 

8. april  22:15 Hvordan spiller man skak 

  Umiddelbart efter: 

  Den forslugne løber 

9. april  22:00 Forræderen 

10. april  22:15 Den ærgerrige bonde 

11. april  18:00 Den frygtelige tyrk 

11. april  22:10  Den kvalte mat 

12. april  17:55 De utrættelige heste 

12. april  22:15 Konge på fodtur 

13. april  ? Den forspildte chance 

13. april  22:35 Lokkemaden 

14. april  18:00 Med dronningen på rundrejse 

14. april  22:05 Den rette vej til målet

 

Det er vist mange år siden, at skak har været så intensivt på programmet i fjernsynet - desværre. 
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Kommentar til Dennis Roses indlæg  

”Skak i fjernsynet – for knapt 60 år siden” ved Kaare Vissing Andersen 
Det var helt vemodigt under korrekturlæsningen til FS’s 

Nyhedsbrev, april 2022 at læse Dennis Roses indlæg om 

skak i fjernsynet for knapt 60 år siden – om dengang 

dette vidunderlige spil havde dansk fjernsyns 

bevågenhed frem for de utallige quizzer, der diskes op 

med ud fra devisen ”alt skal være for alle”! Endelig ikke 

noget med fordybelse – endelig ikke noget med at give 

de få en virkelig oplevelse – hellere give de mange en 

overfladisk oplevelse! Indlægget bragte mig tilbage til 

foråret 1963, hvor jeg som 14-årig kunne se tilbage på 

halvandet år i de laveste klasser i Brønshøj Arbejder 

Skakklub (fra 1967 kaldet Brønshøj Skakforening). Bent 

Larsens succeser var da den ene af to inspirationskilder – 

den anden var netop de animationsfilm, som hver især 

viste et kort, romantisk skakparti, som fjernsynet viste i 

påsken 1963. De var ikke kun til glæde for os i klubberne, 

men for mange andre – endda for folk, der ikke kunne 

spille skak – men som her fik et indblik i den verden, som 

vi jo er nogle, der ved, er den rigeste overhovedet! 

Hver film varede kun 5-10 minutter, men dagens 

hjernedøde programlæggere, der producerer og 

prioriterer et utal af overfladiske tv-serier på bekostning 

af gamle kvalitetsfilm, synes heller ikke at kunne afse 

den nævnte tid til at bringe disse godbidder om verdens 

bedste spil. Godt er det så i det mindste, at Bent Kølvig, 

der var blevet danmarksmester i 1962, fik udgivet en bog 

med de sjove partier med de dramatiske titler, muntre 

kommentarer og korte, hårdtslående afgørelser. Bogen 

hedder ”TV-SKAK i påsken 1963”. Lad os her se partiet, 

dog uden de kommentarer, som var møntet på 

begyndere udi det kære spil. 

Den forslugne løber                                                
Wienerparti Hvid: H. N. Pillsbury (blindspiller)                                                    

Sort: N.N. (verdens mest berømte taber). 

1.e4 e5 2. Sc3 Sc6 3. f4 d6 4. Sf3 a6 5. Lc4 Lg4 6. fxe5 

Sxe5?  

Bogens kommentarer i kursiv er identiske med dem, der 

ledsagede animationsfilmenes træk, men dertil bringer 

Bent Kølvig nogle, som er mere relevante for 

klubspillere. Teksttrækket kalder han ”en stor fejl, som 

taber mindst en officer, skønt man skal være lidt af en 

skak-troldmand for at se det. Rigtigt var det at slå med 

bonden, for hvis hvid som i partiet prøver at slå, 7… 

Sxe5, så kan sort bruge sin springer, 7… Sxe5, og dermed 

dække løberen på g4.”

 
7. Sxe5! Hvis sort slår tilbage på e5, så går Lg4 tabt. Men 

hvad med den hvide dronning? 7… Lxd1? Den forslugne 

løber! 8. Lxf7+ Ke7 9. Sd5#. Den smukke slutstilling 

fortjener et diagram! 

                                
Kølvig: ”Denne matkombination kendes under navnene 

”Operettematten” eller ”Søkadet-matten”. Forklaringen 

er, at man i en gammel operette, ”Søkadetten”, skulle 

vise et skakparti med levende brikker – dvs. med 

udklædte personer som brikker – og så valgte man 

denne flotte og i hvert fald kortvarige matsætning. 
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”Og så vil jeg i øvrigt gerne vide, hvordan Erik André overlevede sin 

forfærdelige stilling efter Sd5!”, spørger Dan.  
Erik André Andersen har sendt mig et remis parti, hvor vi kan se et eksempel på, hvorfor man aldrig skal 
opgive, selv om man står næstbedst. Der kan ligge et halvt point og lure - for enden af partiet. 
 
 
Hvid:  Jesper Museus, 1976, Nørrebro 
Sort:  Erik A. Andersen, 2005 
Åbning:  Siciliansk/Paulsen-variant 
Turnering:  2. division, gruppe 1 
Dato:  Søndag den 16. januar 2022 
 
1.e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 5. g3 Sf6 6. Sc3 
Dc7 7. Lg2 Sc6 8. Sb3 Le7 9. 0–0 0–0 10. Lf4 d6 11. a4 
b6 12. De2 Tb8 13. Tfd1 Td8 14. Td2 Sd7 15. Dc4 
Sde5 

 
En fejl. Bedre 15 … Sc5 eller 15 … Lb7. 

16. Lxe5 dxe5 17. Sd5! Nu kommer der stærkt pres 
på den sorte stilling. 

17 … exd5 18. exd5 Ld7 19. dxc6 Tdc8 20. Tad1 

 

Den naturlige fortsættelse. Computeren kan godt lide 
kvalitetsofret 20. Txd7! Dxd7 21. Ld5 Dc7 22. Lxf7+ 

med stor fordel. 

20 … b5 21. axb5 axb5 22. Dc3 b4 23. Dc4 Le8! Hvid 
havde sikkert glædet sig til 23 … Lxc6 24. Lxc6 Dxc6 
25. Td8+ Lxd8 26. Txd8+ Txd8 27. Dxc6. Men nu har 
sort i første omgang konsolideret sig. Hvid kan ikke 
holde bonden på c6, hans dronning står på et 
udækket felt, og springeren på b3 står dårligt. Hvid 
tænkte i lang tid og valgte at omplacere springeren til 
d3 med fornyet tryk på e5 og b4. 

24. Sc1 h6 25. Sd3 Tb6 26. Ld5 Lf8 27. De4 Ld6 28. 
Te1.  
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Her havde jeg 20 minutter tilbage og brugte 10 
minutter på at beslutte, om jeg bare skulle slå 

bonden på c6 med løberen eller ofre kvaliteten med 
uklare angrebschancer. Jeg valgte at tage chancen. 

28 … Txc6?! 29. Lb3. Hvid svarede næsten a tempo. 
Han skulle ikke nyde noget. 

29 … Ta6 30. Sxe5 Lxe5 31. Dxe5 Dxe5 32. Txe5 Ta1+ 
33. Kg2 Tb1 34. Td4.  

 

Sort er kommet ud af vanskelighederne næsten med 
skindet på næsen, og her skulle jeg have fortsat med 

det planlagte 34 … Txb2 35. Txb4 Kf8 med gode 
remischancer. Men jeg fornemmede, at min 

modstander virkede lidt urolig, og jeg prøvede igen at 
give ham problemer med kongestillingen. 

34 … g5?! 35. h4 gxh4 36. Txh4 Lc6+ 37. f3 Kg7 38. 
Tf4 Le8 39. Te7 Td8.  

 

Ind på den åbne linje, og nu sker der noget helt 
utroligt. Hvid havde 9 minutter tilbage og skyndte sig 

at give kongen et flugtfelt: 

40. g4? Hvorefter jeg med 30 sekunder tilbage 
spillede: 

40 … Td2+. Min modstander rakte begge arme i 
vejret og udbrød højlydt: ”Hvad er nu det? Nu bliver 
jeg jo mat!” (efter 41. Kg3 Tg1+ 42. Kh4 Th2+). Men 
ak, komedien varede desværre ikke længere. Han 
besindede sig, og efter: 

41. Kg3 Tg1+ 42. Kh3 Th1+ enedes vi om remis. 
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Your move 

  

 

 

 

 

Erik Jarlnæs har 

sendt mig 

billedet til 

venstre.  

Modstanderen 

ser overrasket 

ud over 

trækket.

Turnering klar-til-påske 22 
Som optakt til påsken, indbød Frederiksberg til en koordineret turnering med 6 runder. Den var oprindeligt 

planlagt til 7. runder, men 'takket' være Corona, hvor en holdkamp i januar måtte udskydes, blev turneringen 

kun på 6 runder. 

Resultat, hvor der blev benyttet korrektion: 

1. Allan Astrup Jensen 4 / 6 

2. Jens Fejø 4 / 6 

3. Dan H. Andersen 2½ / 3 

4. Erik Andrë Andersen 2½ / 3 

5. Peter Køhler 2½ / 6 

6. Søren Christian Krogh  2½ / 4 

7. Erik Jarlnæs 2 / 5 

8. Bjørn Olsen 2 / 3 

Vinder klar-til-påske 22 

Allan Astrup Jensen 

Vidste du at: 

 Danmark har deltaget 4 gange i Clare Benedict Cup 

https://da.wikipedia.org/wiki/Danmark
https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=68065
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Parti: Steen Hulthiu Rasmussen, Brønshøj 4 - Allan Astrup Jensen, FS 2  
Jeg mødte samme modstander for en uge siden på FS 3. hold og tabte klart, fordi han spillede så utraditionelt i 

åbningen. Det gør han igen, så jeg blev overrasket igen.  

Hvid  Steen H. Rasmussen, Brønshøj 4, 1960 

Sort Allan Astrup Jensen, FS 2, 2034 

Turnering KSU holdturnering 

Dato 9. marts 2022 

1. d4 d5 2. Sc3 Lf5 3. Lf4 c6 4. e3 e6?!  [4...Sf6 er 

sikrere.] 5.g4!? Meget aktivt. Overraskede mig!  

5. .. Lg6 6. h4 h5 7. g5 Lb4 8. Ld3 

 

8. .. Se7 [8. .. Lxc3+ 9. bxc3 Da5 10. Dd2 Se7 er måske 

bedre. Så kan Hvid ikke rokere til nogen side.]  

9. Sge2 Sd7 10. a3 La5 11. f3? 

 

Svækker kongestillingen yderligere. 

11. .. b5!? For at provokere Hvid til hans næste træk, 

så hans mulighed for at bringe kongen i sikkerhed på 

damefløjen mindskes, men kort rokade havde været 

solidere. 12. b4 Lc7 13. a4! 

 

Sort har nu to forsvarsmuligheder eller et modangreb 

i centrum. jeg valgte det sidste! 

13. .. e5! [Enten: 13. .. Lxf4 14. Sxf4 a6+/=; Eller: 

13...bxa4+/=]  

14. dxe5 Sxe5 [Eller: 14. .. Lxe5 15. axb5+/=]  

15. Lxe5 Lxe5 16. axb5 Db6! 17. Kf2 d4! 18.exd4 

Lxd4+ 19.Kg2 Td8!? Et træk jeg var meget glad for, 

men efter partiet er jeg kommet i tvivl. Det er måske 

sikrere at slå springeren på c3 først: [19. .. Lxc3 20. 

Sxc3 Td8 21. Ta6 Dd4 22. Se2 Dxb4]  

20. Ta6 Db8 21. bxc6! 0-0?! 
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Bringer kongen i sikkerhed, og jeg var meget tilfreds 

under partiet, men havde overset noget, så jeg skulle 

have indskudt slag på c3:[21. .. Lxc3! 22. Sxc3 Lxd3 

23.cxd3 Dxb4 24. Dc2 Sf5 (Eller: 24. .. 0-0 25. c7 Tc8 

26. Txa7 Sf5=/+ med angreb.) 25.Te1+ Kf8-/+ 26. c7 

Tc8 27. Txa7 Dxh4 (27. .. Sxh4+! 28. Kh3 Sxf3-+) 28. 

Df2 Dxg5+ 29. Kh1~~] 

22. Sb5?  

I tidnøden fejler Hvid.  

[Jeg havde overset et mellemtræk, som Jarlnæs fandt 

ved vore efteranalyser: 22. c7!! Dxc7 23. Sb5 De5 24. 

Sbxd4+- Hvid vinder kvalitet.] 

22. .. Lb6 23. c7 Lxc7 24. Txa7 Lxd3 25. Txc7 Lxb5  

 

Mere held end forstand! 0-1 

 

 

 

Indbydelse til Frederiksberg sommerskak 22 
FS indbyder til hurtigskak i 

sommervarmen, bevares vi kan kun 

håbe på varmen, men sommer bliver 

det i hver fald - jævnfør kalenderen. 

Turneringen er en hurtig turnering 

med 25 minutter + 10 sekunder pr. 

træk. Turneringen spilles over 2 

onsdage, hvor der spilles 3 partier 

hver aften. 

 

 

 

 

 

Frederiksberg sommerskak 2022 

Indskud 20 kroner 

Præmier 1. pladsen 

 2. pladsen  

 Rating præmier til 1., 2. & 3. klasses 

 spillere, hvis > 5 spiller i din klasse 

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

 eller via indbydelsen 

Vidste du at: 

 Danmark har deltog første gang i 1973, hvor blandt andet Svend Hamann deltog på 1. 

brættet, hvor han scorede 4 af 6 point 

 Danmark deltage igen i 1974, hvor Svend denne gang var på 2. brættet, medens Bent Larsen 

indtog 1. brættet 

 Danmark deltog i den sidste turnering i 1979, hvor turneringen blev spillet i Cleveland i 

England 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27296
https://en.wikipedia.org/wiki/Denmark
https://da.wikipedia.org/wiki/1973
https://en.wikipedia.org/wiki/Svend_Hamann
https://travelmore.dk/ferie-i-danmark/
https://da.wikipedia.org/wiki/1974
https://www.williamdam.dk/hamann__298813
https://da.wikipedia.org/wiki/Bent_Larsen
https://www.visitdenmark.dk/danmark/destinationer
https://www.amazon.co.uk/Clare-Benedict-Cup-1979/dp/B0007APXCI
https://da.wikipedia.org/wiki/1979
https://en.wikipedia.org/wiki/Cleveland,_Yorkshire
https://da.wikipedia.org/wiki/England
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Et stort tillykke med en rund dag: Ole Schøller Larsen - 90 år 
Søndag den 3. april fyldte Ole Schøller Larsen 90 år. Ole har næppe lyst til at gøre et stort væsen af dagen, men 

der skal alligevel lyde et stort tillykke her fra, samt et stort tak for hans indsats for FS igennem mange år. 

Til jer, som ikke kender ham, som har han følgende 

organisatoriske skak meritter på CV'et: 

 1949 Ole bliver medlem af FS 

 1958 - 1959 Formand for FS 

 1964 - 1966 Formand for FS 

 1964 - 1965 Medlem af KSU's bestyrelse 

 1965 - 1966 Formand for KSU 

 1966 - 1976 Formand for DSU 

 1976 Æresmedlem af DSU 

 1985 - 1998 Formand for FS 

 1993 Æresmedlem af FS 

 1998 - 2018 Kasserer for FS 

 

Det kan endvidere nævnes at: 

 Ole har været turneringsleder til utallige FS 

turneringer og holdkampe 

 Ole har være holdkaptajn for familie holdet i 

mange år, hvor 3 af sønnerne i dag spiller 

 Ole var kantinebestyrer i mange år - frem til 2018 

 Ole var i mange år redaktør på klubbladet 

 Ole's kone Annette tog sig 'naturligvis' af 

formandsposten i FS, medens Ole var formand for 

DSU 

 Ole var medarrangør af Clare Benedict Cup i 1977

  

 

 

Ole var gennem mange år en meget 

værdsat kantine bestyre i FS.  

Til venstre ser du Ole i fuld gang med 

kaffe brygningen før en klubaften. 

Billedet et taget af Kaare Vissing 

Andersen i Stormly i 2013.

 

https://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=1454
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Da Ole var landsholdsspiller  
Kaare Vissing Andersen har i SKAKBLADET 1957-58 fundet følgende omtaler af Ole Schøller Larsen (OSL), 
dengang han i en alder af 25-26 år spillede sig op i og året efter deltog i landsholdsklassen samt 
repræsenterede Danmark (2. bræt) i en landskamp mod Norge. 
 

I 1957-1958, hvor Ole Schøller Larsen (OSL), dengang 25-26 år, formentlig var på toppen af sin karriere, kan 

man læse følgende om ham i Skakbladet: 

Maj 1957, side 68-69: Ved DM i Odense i påsken 

1957 bliver OSL nr. 2 i mesterklassen (24 deltagere) 

med 5 point af 7 mulige, modtager "Isenkræmmer 

Harald Brandt, Ålborgs ærespræmie" og rykker op i 

Landsholdsklassen. Han vinder 4 partier, blandt andet 

over så kendte folk som P. Korning og Sigfred From, 

og han spiller to remis. Også Per Møller får 5 point, 

men OSL har bedre korrektion. Mesterklassen bliver 

vundet af Victor Juul Hansen, Aarhus, med 5½ point. 

Han var allerede i årene omkring 1940 en af 

Frederiksberg Skakforenings stærkeste spillere, men 

flyttede til Aarhus. I forbindelse med OSL's oprykning 

til Landsholdsklassen bringes der et foto af ham på 

side 69 og denne omtale:  

 

"Schøller Larsen har ikke spillet i landsholdsklassen før. I Horsens 1953 

spillede han sig op i mesterklassen og deltog i denne året efter i 

Aarhus, hvor han besatte sjettepladsen med 5 points.  

Siden har han ikke deltaget , så det er et fint resultat allerede nu at 

rykke op i landsholdsklassen. Da han er en ung spiller, har man nok lov 

at vente en pæn debut næste år." (formentligt skrevet af SKAKBLADETS 

daværende redaktør Axel Nielsen). 
 

Maj 1958, side 66-67: Ved DM i Herning i påsken 

1958 bliver OSL nr. 6 i landsholdsklassen (12 

deltagere) - lige efter de fem præmietagere.  

Han scorer 6 point af 11 mulige. Sine fire sejre får han 

mod koryfæerne Evald Laursen, I. E. W. Gemzøe 

(danmarksmesteren fra 1928), Th. Haahr og Hartvig 

Nielsen.  

Hans præstation omtales med disse ord: "Af ikke-

præmietagerne er der grund til at nævne Schøller 

Larsen for hans gode indsats som debutant i klassen. 

At komme over de 50 pct. første gang var fint." 

(formentligt skrevet af SKAKBLADETS daværende 

redaktør Axel Nielsen). 

November 1958, side 161-162: I landskampen 

Danmark - Norge, der finder sted i 

Studenterforeningen, København, den 27. og 28. 

september 1958 med ti mand på hvert hold og to 

runder, spiller OSL på 2. bræt! Hans modstander er 

Aage Vestøl mod hvem OSL taber i 1. runde og spiller 

remis i 2. runde.  

Det giver denne omtale: "Schøller Larsen kunne i 1. 

runde ikke klare den altid farlige Vestøl (som i 

München blandt andet spillede remis mod 

Reshevsky!), men forsvarede sig fint i 2. runde." 

(formentligt skrevet af SKAKBLADETS daværende 

redaktør Axel Nielsen).  

Med München menes der den 13. skakolympiade, 

som ligeledes fandt sted i efteråret 1958. Og 

amerikaneren Samuel Reshevsky, født i Polen 1911 

var en af verdens allerstærkeste skakspillere, som 

blev nr. 3 i VM-turneringen 1948, hvor Botvinnik blev 

verdensmester, og han blev nr. 2 i 

Kandidatturneringen i 1953. 
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Lydoptagelse 
Jeg har fundet en lydoptagelsen fra Clare Benedict Cup turneringen, hvor du kan høre Ole byde velkommen på 

engelsk, samt får Svend Hamanns datter til at tække lod om rækkefølgen til turneringen, hvor Bent Larsen 

bliver top scorer for Danmark.  

Det er den første lydfil fra 14. februar 1977: Indledning til Clare Benedict. Du skal et par minutter ind i 

optagelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ole blev student i 1950 

' 

 

 

 

 

Ole havde 60-års klubjubilæum i 2009 

Vidste du at: 

 Danmark har deltog for 3. gang i 1977, hvor holdet vandt turneringen med 18½ point af 28 

 turneringen blev spillet i Brøndby og Ole Schøller Larsen var medarrangør af turneringen 

 Bent Larsen spillede 1. bræt og scorede 5½ / 7 uden nederlag 

 Svend Hamann spillede 2. bræt og scorede 4½ / 6 ligeledes uden nederlag 

 Ulrik Rath, Jørn Sloth & Jens Kristiansen spillede holdholdvis 3. & 4. bræt, samt reserve 

 set på bræt point tabte holdet kun en kamp, medens der var 17  remis og 10 gevinster  

 der blev udgivet en bog om turneringen: Clare Benedict turneringen 1977 

 bogen var på 36 sider og blev udgivet af Skakhuset 

https://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=1454
https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Benedict_Cup
https://en.wikipedia.org/wiki/Svend_Hamann
https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Benedict_Cup
https://www.chess.com/players/bent-larsen
https://en.wikipedia.org/wiki/Clare_Benedict_Cup
https://www.dst.dk/da/
https://da.wikipedia.org/wiki/1977
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=1454
https://brondby.com/
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=1454
https://www.brahde.dk/klummer/bent-larsen-et-portraet/
https://www.365chess.com/players/Svend_Hamann
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulrik_Rath
https://da.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8rn_Sloth
https://da.wikipedia.org/wiki/Jens_Kristiansen
https://bedretilskak.dk/boger/skak-turneringsboger/
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I 2010 udgav Dansk Skoleskak en jubilæumsbog, der finder man blandt andet 

ovenstående billede, hvor vi ser Bent Larsen med hvide brikker mod Ole Schøller Larsen.  

Stående til venstre ser vi Lizzie, som var Bent Larsens kone. Billedet 'optræder' i afsnittet 

'Traditionerne indstiftes - 1970'erne', som er skrevet af John Dahlberg.  

Billedet er taget fra skoleskaklejren i Tranum i samme periode. 

Tak til Anfinn Niclasen for at finde frem til billedet, samt få tilladelse til at bruge det. 

 

Billeder fra receptionen 
I forbindelse med Ole's fødselsdag afholdt FS en reception, hvor Dan H. Andersen talte om den uvirkelige verden, 

hvor muren faldt, samt den virkelige verden, hvor Ole har været en solid støtte til alle i klubben gennem mange år.  

Efterfølgende fortalte Ole om minder fra hans tid i skak, blandt andet, at Annette og Ole var 3 år i Frankrig, og efter 

hjemkomsten udtalte Bent Larsen: 

Før turen til Frankrig var Ole en rebel, men han vendte hjem som en diplomat.  

Der blev taget en stribe billeder, som du kan se på de næste sider.  

K
ild

e:
 D

an
sk

 S
ko

le
sk

ak
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Billede 2 
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Billede 3  

Billede 4    
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Billede 5

 

Billede 6 
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Billede 7 

 

 

Billede 8 
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Billede 9 

 

 

Billede 10 
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Hvem ser vi på billederne? 
På billederne ser vi blandt andet: 

 Billede 1 fra venstre: Peter Frahm, Allan A. Jensen, Anfinn Niclasen (næsten gemt bag Ole), Ole Schøller 

Larsen, Erik Holstein, Kaare Vissing Andersen, Dan H. Andersen, Annette Schøller Larsen (Oles kone) & 

Thorbjørn Rosenlund 

 

 Billede 2 fra venstre: Thorbjørn Rosenlund med ryggen til, Erik André Andersen (stående bag Ole), Ole 

Schøller Larsen, Povl Jacobsen (siddende),  Anfinn Niclasen, Erik Holstein, Dan Terkildsen, Kaare Vissing 

Andersen, Erik Jarlnæs, Jens Fejø med telefonen, Dan H. Andersen, Peter Køhler og forrest Søren Krogh 

siddende tættest på kameraet. 

 

 Billede 3 fra venstre: ?, Kjeld Andreasen, Frank Dybdahl (bag Kjeld), Thorbjørn Rosenlund, Annette Schøller 

Larsen, Povl Jacobsen (siddende), Peter Frahm, Allan A. Jensen 

 

 Billede 4 fra venstre: Svend Hamanns nabo og chauffør, Ole Schøller Larsen,  Erik André Andersen, Anfinn 

Niclasen, Dan H. Andersen & Kaare Vissing Andersen 

 

 Billede 5 fra venstre: Anfinn Niclasen, Dan Terkildsen (gemt bag Kaare), Kaare Vissing Andersen, Erik 

Jarlnæs & Dan H. Andersen. 

 

 Billede 6 fra venstre: Svend Hamann, Ole Schøller Larsen, Povl Jacobsen (med ryggen til), Erik André 

Andersen & Anfinn Niclasen. 

 

 Billede 7 fra venstre: ? (gående), Frode B. Nielsen, Kjeld Andreasen, Frank Dybdahl, Thorbjørn Rosenlund, 

Annette Schøller Larsen, Peter Frahm. 

 

 Billede 8 fra venstre: Kjeld Andreasen, Henrik Andersen, Dennis L. Rose, Frode B. Nielsen ,Kaare Vissing 

Andersen (næsten gemt bag Frode), Anfinn Niclasen, Erik André Andersen & Erik Holstein 

 

 Billede 9 fra venstre: Jens Fejø (lidt gemt), Peter Køhler, Povl Jacobsen (skal til at sætte sig), Søren Krogh 

(siddende), Thorbjørn Rosenlund, Annette Schøller Larsen, Frode B. Nielsen, Frank Dybdahl og Peter Frahm. 

 

 Billede 10 fra venstre: Erik Holstein, Anfinn Niclasen (siddende), Peter Frahm, Ole Schøller Larsen, Dan H. 

Andersen, Kjeld Andreasen (med rygsækken), Kaare Vissing Andersen, Thorhjørn Rosenlund, Jens Fejø og 

Peter Køhler. 

Tillykke 

Ole Schøller Larsen 90 år 

Medlem af FS siden 1949 
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Skakopgaven – Løsninger ved Kaare Vissing Andersen 
De lidelser og det heroiske forsvar, som det 

ukrainske folk har gennemlevet siden russernes 

angreb på dets land, har skabt medlidenhed og 

beundring over det meste af verden. Mange danske 

skakspillere har venner i Ukraine og Rusland – og 

hvem af disse er nu blevet dræbt eller bliver dræbt i 

den meningsløse krig. 

Selv har jeg haft tre sovjetiske skakmestre boende i 

min lejlighed. Deres tilhørsforhold kræver 

(desværre) nu en nærmere præcisering: Adrian 

Mikhalchishin (født 1954, Lviv, Ukraine) og Yakov 

Rochlin (født 1903 eller 1905 i Sct. Petersborg, død i 

1995 eller 1996 i Moskva) boede hos mig i 1979, da 

Adrian deltog i AS04’s 75 årsjubilæums-turnering. 

Vasilij Smyslov (1921-2010, født og død i Moskva) 

og Mihhalchishin i 1980, hvor de delte 1. pladsen i 

Copenhagen Open, og Smyslov i 1985, hvor han 

deltog i Brønshøj Skakforenings 50-årsjubilæums-

turnering.  

Endelig var jeg i 1981 med AS04 i Sovjetunionen, 

hvor det blev til en arbejderskak-landskamp i byen 

Jaroslavl og en match mod et universitet i Moskva 

– samt frem for alt en masse hyggeligt samvær, 

især med den gemytlige Yakov Rochlin, der kunne 

tale tysk, så man kunne forstå det. Han var solidt 

placeret i kommunistpartiet med ret til at bruge en 

hel del rubler på sine danske gæster – og han 

morede sig kosteligt, da jeg kaldte ham 

”Rochlinfeller”.  

I 1994-95 deltog jeg i en tematurnering for #2 

udskrevet af den ukrainske avis UKRAINSKE 

SLOVO (Ukrainian Word). Det påkrævede tema 

kan man læse om i kommentarerne til de 

nedenstående opgaver nr. 61, 62 og 62a. Jeg 

indsendte to ret ens opgaver til turneringen – 

begge med det tilføjede tema Sort Kongestjerne (4 

varianter med sorte kongetræk til hvert af de fire 

skråt liggende nabofelter). 

Ingen af mine bidrag opnåede præmie, men jeg 

havde da den glæde – som relativt ny inden for 

faget problemkomposition – at de begge blev bragt 

i den ukrainske avis. 

Nr. 61. Kaare Vissing Andersen, den ukrainske avis 

Ukrainske Slovo, den 9/3-1995 

                                     
Mat i 2 træk                               C+ 6+3 

Løsning: 1. Dh5! Træktvang! Med sit nøgletræk 

giver hvid den sorte konge et ekstra flugtfelt – og 

det er fint! Dertil opretter hvid et batteri (sKe5, 

hSg5, hDh5), som sort dog på grund af træktvang 

nødvendigvis må gå ud af. 1… Kd4 2. Sxe6#. 1… Kf4 

2. Se4#. 1… Kf6 2. Se4#. 1… Kd6 2. Se4#. De fire 

varianter viser temaet Sort Kongestjerne, idet den 

sorte konge går til de 4 diagonale nabofelter. Ved 

gensynet med opgaven her 27 år efter, tænkte jeg, 

at den var svag, fordi hele tre af sorts fire træk 

besvares med det samme hvide træk. MEN dette 

var netop turneringens påkrævede tema: En mat i 

to træk, hvor den sorte konge sættes mat på to 

eller tre måder forårsaget af det samme hvide 

træk! 

* 
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Nr. 62. Kaare Vissing Andersen, den ukrainske avis 

Ukrainske Slovo, den 25/5-1995

                                        
Mat i 2 træk                              C+ 10+3 

Løsning: 1. Kd8! Med dette kongetræk, som giver 

den sorte konge yderligere et flugtfelt, bringer hvid 

sort i træktvang! De fire tematiske varianter, som 

viser temaet Sort Kongestjerne, er: 1… Kd4 2. 

Sxe6#. 1… Kf4 2. Se4#. 1… Kf6 2. Sd7#. 1… Kd6 2. 

Sd7#. Dertil kommer 1… d4 2. Se4#, hvor hvid 

udnytter Selvblokade på d4. Denne opgave egner 

sig bedre til offentliggørelse end nr. 61, som i 

højere grad kræver, at man angiver det tema, der 

ligger til grund. Dertil kommer, at nøgletrækket, 

hvor den hvide konge tilsyneladende forlader 

kampscenen og giver den sorte konge et flugtfelt 

mere (d6), er ret overraskende og svært at finde.  

* 

Nr. 62a. A. Moisiyenko, Slovensky Dennik, 1993.  

                                     
Mat i 2 træk                             C+ 10+6 

Opgaven er det eksempel, der ved turneringens 

udskrivelse (blandt andet i det danske tidsskrift 

Thema Danicum, oktober 1994), illustrerede det 

påkrævede tema. 

Forførelse: 1. Lh2? Kxh6 2. Lf4#. 1… Kh4 2. Lf4#. 1… 

f4 2. Lxf4#. Tre varianter med samme hvide 

mattræk. Men 1… Sxf7! og hvid kan ikke sætte mat 

i næste træk.  

Løsning: 1. Sd6! Træktvang! 1… Kxf6 2. Se4# (mat 

ved D/S-batteriets dobbeltskak. 1… Kf4 2. Se4# 

(mat ved løberen alene). 1… f4 2. Se4# (mat ved 

springeren alene). Til disse 3 tematiske varianter 

kommer det sorte træk, som var gendrivelsen i 

forførelsen: 1… Sxf7 2. Sxf7#.  

 * 

Nr. 63. Samuel Loyd. Fassung: Frank Janet. The 

British Chess Magazine, 1918. 

                                  
Mat i 2 træk                                C+ 6+5 

Forførelser: 1. Lb4/Lc5/Ld6/Le7? Truer 2. Da1#. 1… 

Kxb2 2. Da3#. 1… Sc2 2. Dxc2#. Men 1… Lxb2! 

Løsning: 1. Lf8! Truer 2. Da1#. 1… Kxb2 2. Da3#. 

1… Sc2 2. Dxc2#. 1… Lxb2 2. Lxh6#. I den sidste 

variant udnytter hvid Selvblokade på b2. Samuel 

Loyd havde udført idéen allerede i 1889 med en #2 

i ”New York Sunday Herald” med et væld af brikker 

(12+12) for at give opgaven præg af en realistisk 

stilling i midtspillet, men næsten 30 år senere 

rensede han den for overflødige brikker, som det 

sig hør og bør for en konstrueret skakopgave. 

* 
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Nr. 64. Gerhard Kaiser, ”Der Tagesspigel”, 1955.  

                                        
Mat i 5 træk                                C+ 8+9 

Opgaverne nr. 63, 64 og 65 er alle sakset fra bogen: 

Godehard Murkisch: ”Rätselvolle Schach-

Aufgaben”, 1980. Jeg vandt bogen som 1. præmie  i 

Dansk Skakproblem Klubs Løserturnering den 12. 

januar 1989, og det var heldigt, for gennem den 

har jeg stiftet bekendtskab med en række herlige 

skakopgaver. Jeg kunne da heller ikke i flere år 

forstå, hvorfor den skulle hedde ”Rædselsfulde 

Skakopgaver”, indtil jeg tog mig sammen og via en 

tysk-dansk ordbog så, at ”rättselvolle” betyder 

”gådefulde”!   

”Forførelse”: 1. Te4? Truer 2. Txe5 efterfulgt af 3. 

De6#. 1… dxe4 2. De6#. I sin bog har Godehard 

Murkisch kun gendrivelsen 1… c4!, men også 1… 

fxe4! gendriver 1. Te4? Derfor er ”forførelse” sat i 

citationstegn, idet en forførelse er defineret som et 

tilsyneladende korrekt førstetræk (nøgle), som 

strander på et og kun et træk.   

Løsning: 1. Lc4! Truer 2. Dd8+ Kc6/Ke6 3. 

Dc7#/Lxd5#. 1… dxc4 2. Te4! Truer 3. Txe5 

efterfulgt af 4. De6#. 2… fxe4 3. Se3! dxe3 4. Ke2! 

Træktvang! 4… Kd5 5. Dd7#. Tema: Bygning af et 

fængsel. En computertest viser et væld af 

varianter, deriblandt nogle dualer (mere end ét 

mattræk på det samme sorte forsvar), hvilket 

skæmmer opgaven med den ellers udmærkede idé. 

* 

Nr. 65. Stefan Schneider, ”Deutsche 

Schachblätter”, august 1969, 1. præmie. 

                                       
Mat i 7 træk                               C+ 7+7 

Denne opgave viser til fulde temaet Switchback: En 

officer vender tilbage til det felt, som den 

umiddelbart forinden har forladt. Her er det Ld8, 

der er den tematiske brik. Via felterne c7, b6 eller 

a5 vil den gerne hen på diagonalen e1-h4 for at 

sætte kongen på h4 mat. Sorts tematiske forsvar er 

g5-g4, hvorefter en løberskak fra e1, f2 eller g3 ikke 

giver mat, da sorts konge har fået flugtfeltet g5. 

Men det har den ikke på Switchback-trækket Ld8+ 

og mat!  

Det ses let, at 1. La5? med truslen 2. Le1# med 

Switchback-idéen 1… g4 2. Ld8# strander på 1… 

a1(D)! Lidt sværere er det at se, at planen 1. Sxd4? 

(1… exd4? 2. Lc7! g4 3. Ld8#, Switchback) med 

truslen 2. Sf5+ Lxf5 3. Lb6 Truer 4. Lf2#. 3… g4 4. 

Ld8# – Switchback – også strander på 1… a1(D)! 

Sort må godt få sin bonde i dronning, men ikke 

også få tid til at bruge den! Hvid må derfor med 

stadige mattrusler eller skakker holde sort 

beskæftiget. Dermed bliver Løsningen: 1. Tg6! 

Truer 2. Lxg5#. 1… Lxg6 2. Se7 Truer 3. Sxg6#. 2… 

Lh7 3. Sf5+! Lxf5 4. Sxd4! Nu truer dette træk, der 

ikke duede som førstetræk, 5. Sxf5#. 4… Lh7 (eller 

4… exd4 5. Lc7 Truer 6. Lg3+. 5… g4 6. Ld8# 

Switchback) 5. Sf5+! Hvids tredje offer er et såkaldt 

Rømningsoffer. 5… Lxf5. Og nu tilbage til den 

oprindelige idé, som bare ikke gik efter 1. Sxd4?: 6. 

Lb6 Truer 7. Lf2#. 6… g4 7. Ld8#. Temaet 

Switchback for sidste gang! En pragtfuld Officers-

Offer-Opgave! 
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Nr. 66. Kaare Vissing Andersen, Bornholms Tidende 

den 17. februar 2022. Tilegnet Kim Bjelstrands 

minde. 

Se løsningen i artiklen ”Fra problemkomponistens 

værksted” i dette nummer af FS’s Nyhedsbrev! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ældre Sagen overtager Stormly  
 

Som I alle ved, 

så fraflyttede vi 

Stormly efter 

sommerferien 

sidste år - 

faktisk lukkede 

Stormly. 

Anfinn har 

været forbi 

vore gamle 

lokaler og set 

skiltet til højre, 

som hænger på 

døren til vores 

gamle lokaler. 

 

 

 

Vidste du at: 

 Clare har blandt andet udgivet følgende bøger: 

 'A Resemblance and other stories' fra 1939 kan købes på engelsk i Danmark 

 'XII'  fra 1921 

 'European Backgrounds' fra 1912 

 'The little lost price' fra 1913 

 'Six months' fra 1914, kan købes på engelsk i Danmark  

 'Five generations 1785 - 1923' fra 1930 

 Clare Benedict døde i 1961 i Luzern i Schweiz 

https://www.amazon.com/Books-Clare-Benedict/s?rh=n%3A283155%2Cp_27%3AClare+Benedict
https://www.gravsted.dk/person.php?navn=clarebenedict
https://da.wikipedia.org/wiki/1961
https://da.wikipedia.org/wiki/Luzern
https://da.wikipedia.org/wiki/Schweiz
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Program frem til sommeren 2022 

Dato Uge Aktivitet 

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 sommerskak 2022, de første 3 runder a 25 min + 10 sek til hver 

22. jun 25 FS sommerskak 2022, de sidste 3 runder a 25 min + 10 sek til hver 

29. jun 26 FS god-sommer-afslutnings lyn 

Juli  Sommerferie 

3. aug 31 Genåbning af sæsonen med lyn turnering 

10. aug 32 Kommune Mesterskab 2022, de første 3 partier med 25 min og 10 sek til hver 

17. aug 33 Kommune Mesterskab 2022, de sidste 3 partier med 25 min og 10 sek til hver 

   

Løsning på opgaven side 3 
24: Lxc5, sort opgav. Alternativt til kapitulationen kunne Sort blive sat mat:  

24. Lxc5 Lxe5, 25. Ld6+ eller 24. Lxc5 bxc5, 25. Tcxc5 Lxc5+, 26. Txc5+ Kb8, 27. Df3 

Tak 
Der har været mange bidragsydere, i form af artikler, partier og billeder til denne udgave af nyhedsbrevet, som 

jeg godt vil takke: 

 Kaare Vissing Andersen 

 Erik André Andersen  

 Allan Astrup Jensen 

 Allan Poulsen 

 Erik Jarlnæs 

 Anfinn Niclasen 

 Jens Fejø 

 Bjarke R. Winther 

 Torben Høj 

 Peter Frahm 

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). 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27295
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27303
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27304
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27303
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27304
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27303
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27304
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27303
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27304
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27303
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27304
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27303
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27304
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27303
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27304
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27296
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27296
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27294
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27294
mailto:bmedlem3@fsskak.dk

