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FS 1 i fuld koncentration mod Køge 2 
 

1. bræt 
Dan H. Andersen 

 

 
2. bræt 

Per D. Jørgensen 

 

 
3. bræt 

Thorbjørn Rosenlund 

 

 
4. bræt 

Allan Poulsen 

 

 
 

1. holdet 
  

Med sejr over Køge 2 
indtager 1. holdet en flot  

2. plads efter 5 runder med 
sejre i 4 af runderne. 

 
Holdet har scoret flest 

match point af alle holdene. 

 
5. bræt 

Erik Holstein 

 

 
6. bræt 

Henrik Sørensen 

 

 
7. bræt 

Peter Lautrup Larsen 

 

 
8. bræt 

John Laurids Hansen 
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Indbydelse til generalforsamling 
 

Frederiksberg Skakforening 

Falkoner Alle 36, 2000 Frederiksberg 

Onsdag den 22. 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. 

John vil gerne træde tilbage fra formandsposten, da han ikke har tilstrækkelig tid og fokus til posten. 

Bestyrelsen er enige om at indstille Erik Jarlnæs som formand. 

5. Fastsættelse af kontingent.  

6. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

7. Eventuelt 

 

 

Status på holdturneringen  2022 / 23 
Vores 2 hold i KSU regi, har spillet 4 runder, medens vores 1. hold også har spillet 5. runde i skrivende stund, 

status på turnering, ca. midtvejs er følgende: 

Hold Placering Topscorer 

1 2. plads i 2. division gruppe 1 med 
23½ point og 8 matchpoint 

Per Dorff Jørgensen 3 / 5 
Allan Poulsen  3 / 5 
Erik Holstein  3 / 4 

I modsætning til de 2 andre hold, har 1. holdet spillet 5 runder i skrivende stund, med en flot 2. 
plads, som resultat. Der er kun 1 point op til  BMS 2 på 1. pladsen. Lidt sjovt, at hvis man spillede 
om match point lige som i skakligaen, ville holdet faktisk ligge nummer 1. 
Holdet mangler at møde de øjeblikkelige nummer 4. (Bornholm) og nummer 3 (Sjælsø), så det er 
for tidligt at drømme om oprykning. 
Gruppen er meget tæt, idet der kun er 5,5 point mellem 6. pladsen (Helsingør) og nummer 1. 

2 Nr. 4 i KSU's 2. række med  
16 point og 4 matchpoint 

Tanya Jill Milk Stewart  3 / 4 
Frank Dybdahl  3 / 4 

Da FS 2 og 3 spiller i samme række, bød første runde på et internt opgør, som 2. holdet kunne 
trække sig sejrrigt ud af med cifrene 6,5 - 1,5. I 2. runde mødte holdet vores udlejer i form af Skak 

Vidste du at: 

 Bjørn Brinck-Claussen blev født torsdag den 29. januar 1942 

https://da.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B8rn_Brinck-Claussen
https://da.wikipedia.org/wiki/1942
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Hold Placering Topscorer 

for sjov 1, og her var 2. holdet favoritter, da den forventede score lød på hele 5,52. Desværre er de 
unge løver på vej frem og var opsatte på at vise, at selv om de unge, så er de klar til kamp.  
Den gode nyhed er at holdet på nuværende tidspunkt har mødt de øjeblikkelige nummer 1 (Skak 
for Sjov 1) og 2 (Øbro 5), og heldigvis scorede holdet igen over forventet i 4. kamp mod Gentoft 1. 
Men med 10½ point op til 1. pladsen og 6 point til 2. pladsen bliver det nok svært at drømme om 
oprykning i denne sæson. Af hensyn til sarte sjæle vil jeg ikke, hvad den forventede er.... 

3 Nr. 8 i KSU's 2. række med  
5 point og 0 matchpoint 

Ahmad Siyar Qasimi 1,5 / 3 
Oskar Steen Jensen 1,5 / 3 

Resultatet mod FS 2 i første runde (6½ - 1½) var faktisk et fornuftigt resultatet, da den forventede 
score var blot 0,77. Når vi kigger på seedningen (gennemsnits rating på holdene), så ligger holdet 
til en 8. plads, da der er der er 159 op til nr. 7, som er Nørrebro 3. Så holdet har desværre haft det 
lidt svært i de første 4 runder.  Der er 6,5 point op til en livgivende placering for at forblive i 
rækken. Det bliver nok svært, da holdet blandt andre mangler at møde nummer 1 (Øbro 5). 

 

Et par kommentarer til denne sæsons holdturnering: 

 Du er stadig velkommen til at kigge forbi til 1. holdets hjemmekampe, hvor sidste hjemmekamp spilles 

lørdag den 11. marts med kampstart kl. 14 - det er mod solskinsøens skakhold. 

 Den sidste runde for 1. holdet bliver spillet søndag den 12 marts i Helsingør på følgende adresse: 

o Marienlyst Alle 2 

o Bygn 11, 2. sal  

o Helsingør 

o Skolen i Bymidten (Afdeling Byskolen) 

 De sidste mange år har KSU's holdafslutning fundet sted i Tappeten i Ballerup, men da der foretages 

renovering, forventes sidste runde at blive spillet i Ishøjs lokaler i Brohuset, lørdag den 18. marts.  Det er 

dog ikke endelig besluttet på nuværende tidspunkt. 

 

 

 

 

 

 

Hjælp til turnerings lederen 
Det har været stor opbakning til at tilmelde sig turneringer på forhånd. Der skal lyde en stor tak. Det er en stor 

hjælp for turneringslederen, samt alle kan kun være interesseret i at en turnering kommer i gang til det planlagte 

start tidspunkt. 

Du må fortsat meget gerne på forhånd tilmelde dig de turneringer, som du har tid og lyst til at deltage i.  

Vidste du at: 

 Bjørn deltog i Københavnsmesterskabet for juniorer i 1958 

 han deltog ved VM for studenter hold i 1961, hvor han scorede 6½ point (+4,=5,-3) 

 han deltog igen i samme turnering i 1962, hvor han scorede 7½ point (+7,=1,-2) 

 ved OL i 1962 Bjørn med første gang, som reserve, men han scorede 9 point (+8,=2,-2) 

 den flotte debut i OL sammenhæng indbragte ham en sølvmedalje 

https://da.wikipedia.org/wiki/1958
https://www.olimpbase.org/1961y/1961in.html
https://da.wikipedia.org/wiki/1961
https://www.olimpbase.org/1962y/1962in.html
https://da.wikipedia.org/wiki/1962
https://www.olimpbase.org/teams/den_tea.html
https://da.wikipedia.org/wiki/1962
https://www.olimpbase.org/players/0wg6u0an.html
https://www.olimpbase.org/players/0wg6u0an.html
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Interesseret i skakbøger? 
Ole Kamp Sylvestersen var i mange år medlem af FS sandsynligvis helt fra slutningen af 1950'erne indtil sin 

udmelding i 30. september 2018. Ole blev født den 17. september 1939 og døde desværre i august i år, efter at 

have været nogle år på plejehjem. Oles søn Morten spurgte efterfølgende, om klubben kunne være interesseret 

i hans skakbøger, som vi har takket ja tak til.  

Som du kan se nedenfor, har Erik Jarlnæs lavet en oversigt over alle bøgerne. Hvis du skulle være interesseret i 

en eller flere, så tøv endelig ikke med at tage fat i Erik. 

Der er også nogle mere sjældne bøger blandt nedenstående lange liste af bøger, hvor klubben gerne tager mod 

en skilling for bogen, eksempelvis Jens Enevoldsen: 30 år ved skakbrættet. 

Forfatter Titel Udgivelses år 

Paul Keres Practical Endgames 1974 

Kotow Das Schacherbe Aljechins 1.teil 1957 

Kotow Das Schacherbe Aljechins 2.teil 1961 

Ludek Pachman Geschlossene Spiele (indische) 1965 

Ludek Pachman Halboffene Spiele (1-e6,1-c6,1-c5,1-d5,1-Sf6,1-d6) 1963 

Ludek Pachman Offene Spiele (spansk, Ital,4-Springer,Skotsk etc, Kongegambit)  1963 

Ludek Pachman Damengambit 1965 

Rolf Schwarz Handbuch der Schach erøffningen, band 24 Franzøsisch  1967 

Rolf Schwarz Kønigs Indisch 1.  band 9 1976 

Nimzowitsch Mein System 1958 

Nimzowitsch Die Praxis Meines Systems 1960 

 Second Piatigorsky Cup 1966 

David Bronstein +  
Tom Fyrstenberg 

The Sorcerer's Apprentice 2009 

David Bronstein 200 Open Games 1974 

Kotov+Yudovich The Sovjet School of Chess 1958 

Kmoch Pawn Power in Chess, 1959 Reprint 1959 

Edward Lasker Chess Secrets I learned from the Masters 1951 

Edward Lasker Gesunder Menschenverstand im Schach 1961 

Richard Reti Masters of the Chess Board 1961 

Tarrasch Stormester Turneringen i St. Petersburg (svensk) 1955 

Vidmar Karlsbad 1911 1. part (a reprint of Stein edition)  

Vidmar Karlsbad 1911 2. part (a reprint of Stein edition)  

Frank Marshall Marshalls best games of chess 1942 (earlier: My fifty years of chess)  

Reinfeld Tarrasch best games of chess  1960 

Milan Vidmar Goldene Schach Zeiten 1981 

 The 1895 Hastings Chess Tournament 1962 

Matanovic Encyclopedia of chess openings C (e4 e6, e4 e5) 1974 

Kasparov + Keene Batsford chess openings 2 1989 

Løfberg Larsen Bind 1 2014 

Znosko-Borovsky How to play the chess openings (espec. gambits) Reprint 1944 

Cole Epic battles of the chess board 1952 



   Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2023 
 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 7 af 51 
 

Forfatter Titel Udgivelses år 

Dr.. Hannah Emanuel Lasker, biography 1962 

Levy+Keene My Opening Repertoire for the Attacking Player 1977 

Mieses Manuel of the end-game 1947 

Erawan 30. Sovjet meisterschaft, (Kortschnoj won) 1962 

Jens Enevoldsen 30 år ved skakbrættet 1952 

Jens Enevoldsen Lærebog i skak anden del, Midtspillet  

 Danske Skak bladet fra 1957 - 2002, samt det meste af 1938.  

 British Chess Magazine 1974 - 1986  

 

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

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

gennem Netbank og her er en oplagt mulighed: 

Opret en fast kontooverførsel
Detaljer for betalingsaftale kan se sådan ud afhængig 

af pengeinstitut. 

1. Fra konto: Vælg den konto beløbet skal 

trækkes fra.  

2. Tekst på kontoudskrift. FS kontingent.  

3. Til konto: 1551 3160084 Danske Bank 

4. Tekst på modtagers kontoudskrift: Indsæt 

fulde navn. 

5. Beløb: 240 kr. eller 320 kr.  

6. Betalingsinterval: Hver 3. måned. 

7. Fast betalingsdag: Den 15. 

8. Betales næste gang: 15.04.2023 

Kontingent for medlemskab er: 

 Junior/pensionist 240 kr. pr. kvartal 

 Senior 320 kr. pr. kvartal 

Og betales forud. 

 

 Første kvartal  1. januar til 30. marts 

 Andet kvartal  1. april til 30. juni 

 Tredje kvartal  1. august til 30. september 

 Fjerde kvartal  1. oktober til 31. december

Indbydelse til FS forår hurtig turnering 
Foråret står for døren og i den anledning 

indbyder FS til en hurtig turnering.  Så må vi se, 

hvor meget forår der er i luften på de 

pågældende onsdage. 

Turneringen spilles over 2 onsdage med 3 runder 

hver onsdag, hvor betænkningstiden er 25 

minutter + 10 sekunder pr. træk til hver spiller. 

 

 

 

 

  

Frederiksberg forår hurtig turnering 

Turnering 6 runders schweizer  

Betænkningstid 25 min + 10 sekunder pr. træk  

Dage Onsdagene den 15. & 22. marts 

Indskud 20 kroner 

Præmier Vin & chokolade 

Krav tilmelding FS forår hurtig turnering 2023 

Deadline aften Tilmelding på skak.dk, samt du skal 

 blot møde op senest kl. 18:45 på 

 spille aftenerne 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27724
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Skakopgaven  – Seks nye problemer - ved Kaare Vissing Andersen                                                     
Nr. 79 Hugo Knuppert, SKAKBLADET 1938, 1. Pr.  

                                 
Mat i 2 træk                             C+ 10+11  

Nr. 80 Hugo Knuppert, Vårt Hem, 1940, 1. Pr.  

   
Mat i 2 træk                             C+ 12+9         

Nr. 81 Hugo Knuppert,  

NATIONALTIDENDE, den 17. november 1940. 

                                        
Mat i 2 træk                                C+ 8+6 

Nr. 82 Hugo Knuppert, SKAKBLADET, 1945, 1. Pr.  

                                           
Mat i 2 træk                              C+ 7+12 

Nr. 83 Hugo Knuppert, POLITIKENS tillæg  

Magasinet, 1952, 1. HO = Hædrende Omtale 

                                        
Mat i 2 træk                            C+ 11+11 

Nr. 84 Kaare Vissing Andersen, Originalopgave  

                                     
Hvid trækker og vinder                   5+5 
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Dødsfald: Bjørn Brink-Claussen 
Bjørn var et af de helt store navne i det danske skakverden, hvor ganske få andre kunne måle sig med ham. 

Grunden til at nævne Bjørn i dette nyhedsbrev er, at han gennem en lang årrække var medlem af FS. Kaare 

Vissing-Andersen har tidligere skrevet om Bjørn i dette nyhedsbrev, det var i januar 2021. Fakta-boksen fra den 

udgave bliver her gentaget i 'Vidste du at'.

Bjørn var blandt på 

holdet, da FS vand 

divisions turneringen i 

sæsonen 1973/74, hvor 

dette vinder billede blev 

taget. 

Fra venstre er det: 

 Erik Brøndum 

 Henrik Sørensen 

 Erik Jarlnæs 

 Allan Poulsen 

 Bjørn Brinck-Claussen 

 Svend Hamann 

 Steen Feeder 

 Jens Kristiansen 

 Thorbjørn Rosenlund 
 
 
  

 
 

Ole Schøller Larsen mindes Bjørn i klubben: 

Bjørn kom fra Arbejderskak i 50'erne og var ved ankomsten allerede en stærk junior, og han kom til at 

forstærke FS ved sit inspirerede spil og sit behagelige væsen. Bjørn var med til at vinde mange kampe for 

klubben, og vi var triste, da han valgte at søge nye græsgange. 

På næste side finder du uddrag af Svend Hamanns bog ('Hamann'), hvor Dan H. Andersen er medforfatter. Erik  

Jarlnæs har lånt beskrivelsen fra turneringen i Hastings i 1962 / 63, hvor både Svend og Bjørn deltog. 

 

  
Vidste du at: 

 som vinder af Hastings turneringen i B-gruppen i 1962, deltog Bjørn året efter i A-gruppen 

 han fik en flot 6. plads i A-gruppen i Hastings turneringen i 1963 

https://danbase.skak.dk/turneringer.php?tid=259
https://www.fsskak.dk/wp-content/uploads/2021/01/2021-januar-nyhedsbrev.pdf
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?tid=481
http://danhandersen.dk/
https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=83132
https://da.wikipedia.org/wiki/1962
https://www.chessgames.com/perl/chess.pl?tid=80934
https://da.wikipedia.org/wiki/1963
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Hastings Challengers 1962/63 - uddrag af Svend Hamanns bog 
Mens de andre nød solskinnet og den hårde modstand, 

var jeg som sagt en flittig studerende, men til nytår 

skulle der ske noget. Og kunne man fejre nytår på en 

bedre måde end at spille i nytårsturneringen i Hastings, 

verdens mest traditionelle skakturnering? 

Jeg rejste derover med Bjørn, som jeg var blevet gode 

venner med i Marianske Lazne. Vi kørte med lyntog til 

Calais og derfra med færge over Kanalen til Dover. Min 

far havde skaffet billetter gennem en af sine talrige 

venner.  

Vi skulle spille i Challenger-gruppen, hvor vinderen fik 

ret til næste år at blande sig med de fine. Det år var de 

fine blandt andet Gligoric, Kotov og Smyslov. Og 

traditioner var der. Vi delte et dobbeltværelse på et 

traditionelt engelsk hotel af den type, hvor det er 

varmere udenfor end indenfor. 

Værelset blev opvarmet af en gaskamin af den ældre 

slags, hvor man puttede en shilling i kræet, som så 

leverede varme et vist tidsrum. Derefter satte den 

ubarmhjertigt ud, og værelset blev som is, indtil 

gæsten leverede et nyt offer. Så jeg sparkede 

regelmæssigt Bjørn vågen i løbet af natten, så han 

kunne putte en shilling i apparatet.  

Senere fandt vi ud af, at man kunne putte en masse 

mønter i på en gang, og så var der varme til hele 

natten. Det var unægteligt praktisk. I mellemtiden var 

jeg blevet kraftigt forkølet og spillede forfærdeligt. 

 

Parti: Svend Hamann - Bjørn Brinck-Claussen 
Jeg lagde ud med dette parti i 1. runde: 

Hvid  Svend Hamann 

Sort  Bjørn Brinck-Claussen 

Dato  27. December 1962 

1. g3 g6 2. Lg2 Lg7 3. Sf3 Sf6 4. 0-0 0-0 5. c4 d5 6. cxd5 

Sxd5 7. d4 c5 8. dxc5 Sa6 9. Se1? 

 

9... Sf4! 10. Dc2 Sxg2 11. Sxg2 Dd4 12. Sc3 Dxc5 13. e4 

Lh3 14. Le3 Dc4 15. f3? 

Bedst er vel Tfd1 eller Tfc1. 

15... Sb4 16. Da4 Lxg2 17. Kxg2 Lxc3 18. bxc3  

 

Sd5! 19. opgivet 

Jeg havde kun regnet med Dxc3, hvorefter Lh6 mindst 

giver Hvid lige spil. Til forklaring af det katastrofale 

nederlag kan anføres, at vi inden partiet var meget 

indstillet på at remis. 0 - 1. 

Men den dårlige start var ikke nem at indhente, og jeg 

endte næstsidst med 3½, Skakbladet var mere skuffet 

end vred. Man havde forventet mere af mig. Det havde 

jeg også.  
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Bjørn satte kronen på et strålende år med 5½/9 og en 1. 

plads på korrektion. Jeg måtte trøste mig med klicheen 

om en dårlig generalprøve osv. Og mindes en sjov 

nytårsaften, som vi passende vis fejrede i selskab med 

englændere og skotter på en pub. Desværre var jeg ret 

genert dengang og prøvede ikke at komme i kontakt 

med de store kanoner i stormestergruppen Gligoric og 

Katov vandt på deling med 6½/9, Smyslov fik 6. 

 Challenger gruppen  1962 / 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts. 

1 Bjørn Brinck-Claussen, Danmark * ½ 1 1 1 0 ½ 0 1 ½ 5½ 
2 Thomas, England ½ * ½ ½ ½ 0 1 1 1 ½ 5½ 
3 Wood, England 0 ½ * 1 ½ 1 ½ 1 0 1 5½ 
4 Baretic, Jugoslavien 0 ½ 0 * 1 1 1 ½ 0 1 5 
5 Cafferty, England 0 ½ ½ 0 * 1 1 ½ ½ 1 5 
6 Hindle, England 1 1 0 0 0 * ½ ½ 1 0 4 
7 Milner Barry, England ½ 0 0 ½ 0 ½ * 1 1 ½ 4 
8 Nicolai, Vesttyskland 1 0 0 ½ ½ ½ 0 * 1 ½ 4 
9 Svend Hamann, Danmark 0 0 1 1 ½ 0 0 0 * 1 3½ 

10 Dahl, Sverige ½ ½ 0 0 0 1 ½ ½ 0 * 3 

 

 

 

Bjørn Brinck-Claussen er halvandet år yngre end 

mig, og vi var meget jævnbyrdige op gennem 

60erne, hvor hovedparten af vores opgør endte 

remis.  

Bjørn deltog ikke i KM og DM med samme 

regelmæssighed som jeg, men til gengæld spillede 

han med ved fire OL i træk fra 1962-68.  

Bjørn vandt DM tre gange (1966, 70 og 77) og NM i 

1963, men IM-titlen fik han først i 1986. 

Jeg kan tilføje, at da Bjørn året efter deltog i den bedste gruppe i Hastings, fik han en fornem 6 plads: 

 A-gruppen 1963 / 64 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pts. 

1 Mikhail Tal * ½ ½ ½ 1 1 1 1 ½ 1 7 
2 Svetozar Gligoric ½ * ½ ½ 1 1 1 ½ ½ 1 6½ 
3 Levente Lengyel ½ ½ * 1 0 0 1 1 1 1 6 
4 Abram Khasin ½ ½ 0 * ½ ½ 1 1 1 1 6 
5 Norman Littlewood 0 0 1 ½ * 1 0 1 1 1 5½ 
6 Bjørn Brinck-Claussen 0 0 1 ½ 0 * ½ ½ 1 1 4½ 
7 John Eric Littlewood 0 0 0 0 1 ½ * 0 1 1 3½ 
8 Owen M. Hindle 0 ½ 0 0 0 ½ 1 * ½ 0 2½ 
9 Miklos Bely ½ ½ 0 0 0 0 0 ½ * ½ 2 

10 Michael John Franklin 0 0 0 0 0 0 0 1 ½ * 1½ 
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Parti: Mikael Ramkilde,Hillerød II, 2½ - Allan Astrup Jensen, FS, 5½ 
Hvid:  Mikael Ramkilde, Hillerød II, 1858 

Sort:  Allan Astrup Jensen, FS, 1939 

Turnering:  2. division, 1. gruppe, 1. runde, 6. bræt 

Dato:  Søndag den 30. oktober 2022 

 

1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 [En variant jeg 

spillede ofte for 60 år siden!] 

5.Ld3 Dc7  

 

Normalt er 5... Sc6 6. Sxc6 bxc6= 

6. 0–0 Sc6 7. Sxc6 dxc6!? 8. b3 Ld6!? 9. f4 e5! 10.Lb2 Sf6 

11.h3 exf4!? [Risikabelt!]  

12. e5 Lc5+ 13. Kh1 Sd5 14. De2 Le6 15. c4 Se7!  

 

Eller: 15... Sb4 16. Le4 a5+/=; 15... Se3 16. Txf4+/- 

16. Txf4 Sg6 17. Lxg6?!  

  

Da Sort ikke har rokeret kort, giver dette træk ingen 
mening. 

[17. Tf1 0–0–0 18. S  Ld4 19. Lxd4 Txd4 20. 
Se4 Dxe5-/+) 19. Se4 Dxd3 20. Dxd3 Txd3 21. Sxc5 Td2 

22. Lc3 Tc2 23. Tfc1=] 
 

17... hxg6 18. Sd2 g5! [Vigtigt at få tårnet væk fra 4. 
række og samtidig byder muligheden for g4 sig til.] 
 
19. Tff1 
 

 

 
19... Lxh3!? [En chancerigt offer, men jeg var ikke sikker 
på, at det var korrekt.] 
 

[alternativet var: 19... 0–0–0 20. Se4 Le7-/= eller:  19... 
g4 20. Se4 gxh3 21. g3 La7...] 
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20. gxh3 Txh3+ 21. Kg2 Te3 22. Dg4! Td8 23. Tad1 Dd7! 
24. Dxd7+ Txd7 25. Tf2 
 

 
 

Hvad ellers? Der er så mange bindinger. 
 

25... g4!? [Kontrollerer vigtige felter, men måske godt 
nok er:] [25... Tdd3] 
 

26. Kf1 Ted3 27. Te2 Th3 28. Tg2 Tdd3 29. Te1 Th1+  
 
 

 
 

Taber tårn. 
 

0–1 

Parti: Allan Poulsen, FS I - Carsten Erlandsen, Hillerød II 
Hvid:  Allan Poulsen, FS 1 2187 

Sort:  Carsten Erlandsen, Hillerød II, 2068 

Turnering:  2. division, 1. gruppe, 1. runde, 3. bræt 

Dato:  Søndag den 30. oktober 2022 

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5+ Sd7 4. c3 Sgf6 5. De2 a6 6. La4 

b5 7. Lc2 Lb7 8. 0-0 e5 

 

Relevant: 8... e6 9. d4 Le7 10. Td1 0-0 11. Sbd2 Dc7 12. Sf1 

Tfc8 13. Ld3 a5 14. Sg3 b4 15. c4 cxd4 16. Sxd4 Sc5 17. b3 

a4 18. Tb1 Ta6 19. Lc2 axb3 20. axb3 Ta2 21 Lb2 Db6 22. 

h3 h6 23. De3 Td8 24. Sde2 Dc6 25. Sd4 Db6 26. Sde2 Lc6 

27. Sf4 Db7 28. Te1 Te8 29. Sd5 exd5 30. exd5 Lxd5 31. 

cxd5 Lf8 32. Dc1 Txe1+ 33. Dxe1 Sxd5 34. Dd2 g6 35. Se4 

Txb2 Sc3 37. Sxc5 dxc5 38. Ld3 

 A
n

al
ys

e 



    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2023 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 14 af 51 
 

Hansen, E. (2606)-Ding, L. (2799) chess24.com 2022  

½-½  i 74 træk 

9. d4 Le7 10. Td1  

 

Ideen med Td1 var at få sorts dronning til c7 eller b6. Og 

efter d5 at spille Sd2, f1 og g3. Stillingen er lige! 

10... Dc7 11. d5 0-0 12. h3 Kh8  

 

En almindelig plan her er at søge spil på D-fløjen med c5 

og a5. Men partiet Najer - Lu demonstrerer godt sort spil 

på K-fløjen. 12... g6 13. Lg5 Tfe8 14. g4 h5 15. Sh2 Sxd5 16. 

exd5 Lxg5 17. gxh5 Sf6 18. hxg6 fxg6 19. Lxg6 Tf8 20. Lf5 

Dg7 21. Sg4 Sh5 22. De4 Sf4 23. Kf1 Tf7 24. Se3 Taf8 25. 

Ke1 Lh4 26. Lg4 

 

0 - 1 Najer, E (2679) - Lu, S. (2627) Doha 2016 

13. Sbd2 g6 14. Sf1 Sh5 15. Lh6 Sg7 16. g4  

 
Fritz kan bedre li 16. Se3 Sf6, 17. a4 

Sf6 17. Sg3 Sg8 18. Le3 Lc8 19.Kh2 Ld7 20. Tg1 Tae8 21. 

Tg2 Dc8 22. Tag1 f5  

 
Sort har puslet med dette fremstød, men bedre var 22. Sf6 

A
n

al
ys

e 



    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2023 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 15 af 51 
 

23. gxf5 gxf5 24. exf5 Sxf5 25. Sxf5 Lxf5 26. Sg5  

 

26... e4 Tidnød. Jeg troede 26. Sg5 gav fordel, men Fritz 

hævder 26... Lxg5, 27. Txg5, Se7 = 

 27. Sxe4 Sf6 28. Lh6 Tg8 29. Lg7+ Txg7 30. Txg7 Lg6 31. 

T7xg6 hxg6 32. Txg6 Df5 33. Sxf6 Df4+ 34. Kh1 

 

1 - 0

  

Hvis du i partiet Allan Poulsen - Carsten Erlandsen undrer dig over navnet Hansen, E. i analysekommentarerne og 

tænker, at du kan ikke komme på en dansk spiller, som hedder E. til fornavn. Vi har dog 2 andre, der lyder navnet 

Hansen, nemlig Curt og Sune Berg. Men dette er Eric Hansen, som er en Canadisk skakspiller, som er født i 1992. 

Som du kan læse, så gik det godt for vores første hold, idet de vandt 5½ - 2½ over Hillerød II i første runde. 

Frederiksberg efterårs lyn 2022 
Som afslutning på efteråret 2022, indbød FS til en lynturnering, som bliver spillet onsdag den 9. november. Det var 

en traditionel lynturnering, med 5 minutter til hver spiller.  Turneringen var stærkt besat, da 6 spiller havde mere 

end 1900 i rating. I alt var 16 spillere mødt frem og turneringen blev spillet over 12 runder. 

Slutresultat: 

1. Erik Løveid, Helsingør 10,5 / 12 

2. Allan Poulsen  10 

3. Anders Vælds, Øbro  8,5 

4. Frode B. Nielsen, Allerød 7,5 

5. Michael A. Poulsen (enk. medlem) 7,5 

6. Erik Holstein  7 

7. Oskar Steen Jensen  7 

8. Thorbjørn Rosenlund  7 

9. John L. Hansen  6,5 

10. Peter Køhler  5,5 

11. Dan Terkildsen  5,5 

 

16 

96 

47 

41 

8 

0 50 100 150 

Antal deltagere 

Antal partier i alt 

Hvid gevinst 

Sort gevinst 

Remis 

FS efterårs lyn vinder 

Erik Løveid, Helsingør 

https://en.wikipedia.org/wiki/Eric_Hansen_(chess_player)
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Resurrection af Frank Dybdahl !? 
Eller skulle man hellere benytte ”auferstehung” som 

det skønne værk, den anden symfoni af Mahler fra 

1895 bærer. 

Helt sikkert er det i hvert tilfælde, at nedlukningen 

under ”Corona-pandemien” fik en voldsom indvirkning 

på mange mennesker, også her i Danmark, hvilket 

toppede i perioden 1. december 2020 til 31. juli 2021. 

En fuldstændig absurd beslutning, især taget i 

betragtning at SSI (Statens Serum Institut) allerede i 

maj 2020 meldte ud at de primære ofre var i alderen 

75+. Trods det valgte den umodne statsminister et 

halvt år senere at lukke aktiviteterne i 

foreningsdanmark. Og så kom medierne med 

gymnastik og fællessang foran skærmen, hvilket gav 

associationer til Brezhnev, Castro, Mao og andet 

godtfolk. 

Forskere med flere inden for det 

samfundsvidenskabelige område vil selvfølgelig 

undersøge nedlukningsperioden nærmere de 

kommende årtier. Ikke mindst de totalitære tendenser 

som dukkede op til overfladen. Fænomener som 

mange har en sød tand for ifølge Mads Brügger. 

Stakkels journalister i Danmark, som hver morgen i 

badeværelset må se i spejlet og fundere: ”også du 

svigtede befolkningen i Danmark” ved at undlade din 

fornemste opgave, nemlig at udøve den kritiske 

journalistik.  

Hvilket i Corona sammenhæng var totalt fraværende 

indtil det sene efterår 2021. ”Leflende lakajer i den lille 

andedam” er vel det korrekte udtryk. 

Det var med en underlig følelse i kroppen at man satte 

sig til skakbrættet i foråret 2022 efter den ufrivillige 

pause. Så forventningerne var noget blandede i 

efteråret 2022 hvor vi tog hul på den nye sæson. På 

badmintonbanen skulle man også lære at løbe igen. 

Motorikken var ikke som før nedlukningen. 

Efter mødet med FS3 skulle 2. holdet til Øbro den 5. 

december for at spille mod rækkens, på papiret, nok 

stærkeste hold. Bilturen fra Hundested gik fint og 

Fortuna smilede med tilbud om nærliggende parkering, 

hvilket kan være udfordrende på Østerbro i 

aftentimerne. 

Min modstander Alfred Justesen viste sig at være 

høflig, sympatisk og en fin repræsentant for den yngre 

generation. Han besidder ovenikøbet en evne til at 

holde på ovennævnte dyder efter et tab på brættet. 

Noget jeg ofte ikke kan prale af. Jeg er klart bedre til at 

vinde end til at tabe et parti. Og det er faktisk en 

urimelig tilgang, al den stund at jeg som 

”telefonspiller” agerer i cirka 7 alvorlige partier i en 

sæson. Men man kan jo ikke altid ignorere sin natur. 

Hvad rating angik var vi nogenlunde jævnbyrdige, fandt 

jeg ud af bagefter. 

På 7. brættet havde jeg ”fornøjelsen” af hvid, men det 

var jo med blandede følelser at jeg startede engelsk op 

(fortsættes næste side);

  Vidste du at: 

 Bjørn i 1963 vandt det nordiske mesterskab 

 i 1964 vandt Bjørn Brønshøj mesterskabet 

 Bjørn deltog igen i 1964 i VM for studenter hold, hvor han scorede 4½ (+2,=5,-6) 

https://da.wikipedia.org/wiki/1963
https://en.wikipedia.org/wiki/Nordic_Chess_Championship
https://da.wikipedia.org/wiki/1964
https://da.wikipedia.org/wiki/1964
https://www.olimpbase.org/1964y/1964in.html
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Parti: Frank Dybdahl - Alfred Justesen, Øbro - medens du lytter til Mahlers anden 

symfoni 
Hvid:  Frank Dybdahl 

Sort:   Afred Justesen, Øbro 5 

Turnering:  Hold KSU,  3. runde, 7. bræt 

Dato:  Mandag den 5. december 2022 

1. c4 c6 2. Sc3 Sf6 3. g3 d5 4. cxd5 cxd5 5. Lg2 e6 6. d4 

Ld6 7. Sf3 Sc6 8. Lg5 h6 

 

Sort spiller lidt afventende og derfor passer det mig 

godt at forsøge Lg5, lokke h6 bonden frem og veksle 

springer for løber på e3, for en tårnlinje i bytte. Men 

løberen var der ikke appetit på. 

9. Le3 0-0 10. 0-0 a6 11. Tac1 Sa5 12. Se5 Sd7 

 

Med 11 – Sa5 overlades plads i center til min springer 

og jeg er klar til at betale med bonden på b2. 

Udviklingen på kongefløjen virker lovende. 

13. f4 Lxe5 14. fxe5  Sc4 15. Lf4 Sxb2 16. Dc2 Sc4 

 

Sort vælger at slå med løber i træk 13 og inkassere 

bonden på b2 med tempotab til følge. Hvilket virker 

ulogisk på mig, da trækkene ikke var tvungne. Jeg 

vælger at slå med f-bonden i træk 14 og fokusere 

løberpar og åben linje på kongefløjen. 

Partiet er i mine øjne gået fra en ligeværdig stilling til en 

fordelagtig situation for hvid, hvor udfordringen ligger i 

at prioritere hvilke angrebsmidler som skal tages i 

anvendelse og frem for alt ikke at miste greb og 

initiativ. Derfor 17: e4 

17. e4 dxe4 18. Sxe4 Scb6 19. Dd2 Sd5 20. Lxh6 f5 21. 

exf6ep  S7xf6 22. Dg5 Dd7 23. Sc5 De7  
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24. Tce1 Tf7 25. Lh3 Sc7 26. Dg6 b6 27. Sd3 Lb7 28. Se5 

T7f8 29. Tf4 Sfd5 30. Tg4 Se8 

 

Sorts dronning virker ret optaget af opgaver på 

kongefløjen, så jeg er ikke så nervøs for diagonalen a8-

h1. Derfor 13: Lh3 og 26:-b6 passede mig udmærket, da 

springeren kom til at stå bedre på 28: Se5 

Det var en glæde at få tårnet til F4 i træk 29, så man 

kunne forsøge sig på randen og samtidig forsvare d-

bonden. 

31. Lg5 Sdf6 32. Th4 Ld5 33. Sg4 Tf7 34. Sh6+ Kf8 35. 

Sxf7 Dxf7 36. Th8+ Ke7 37. Lxf6+ Dxf6 38. Dg4 Tc8 39. 

Th5? g6 40. Txd5 opg. 

 

39: Tf1 havde været smartere, næsten med fangst af 

dronningen til følge. Der var mange muligheder og med 

svindende tid (H-8 min og S-16 min tilbage) og kræfter 

var dette præstationen.  

Efter evaluering med Erik J. og hans Stockfish er jeg alt i 

alt tilfreds med genopstandelsen   

 

 

 

Indbydelse til FS forår koordineret turnering 2023 
FS indbyder til en forårs koordineret turnering, 

som spilles på følgende 7 onsdage: 

1. runde den 12. april 

2. runde den 19. april 

3. runde den 26. april 

4. runde den 3. maj 

5. runde den 10. maj 

6. runde den 24. maj 

7. runde den 31. maj 

Du kan se flere detaljer i boksen til højre. 

 

 

 

 

 

  

Frederiksberg forår koordineret turnering 

Turnering 7 runder 

Betænkningstid 90 min + 30 sekunder pr. træk  

Dage 7 onsdage fra 12. april - 31. maj 

Indskud 50 kroner 

Præmier Vin & chokolade 

Krav tilmelding FS forår koordineret turnering 2023 

Deadline aften Tilmelding på skak.dk, samt du skal 

 blot møde op senest kl. 18:45 på 

 spille aftenerne 

Vidste du at: 

 i 1964 deltog Bjørn for anden gang i OL, denne gang på 3. bræt med 9½ point (+7,=5,-2) 

 ved OL i 1966 scorede han 7 point på 2. bræt (+5,=4,-3) 

 samme år deltog han endnu en gang i VM for studenter hold, score 6 point (+3,=6,-3) 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27933
https://da.wikipedia.org/wiki/1964
https://www.olimpbase.org/teams/den_tea.html
https://www.olimpbase.org/teams/den_tea.html
https://da.wikipedia.org/wiki/1966
https://www.olimpbase.org/1966y/1966in.html
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Frederiksberg Lyn Mesterskab 2023 - indbydelse 
Vi håber denne gang at Corona ikke længere vil gøre 

indhug på skakonsdagene, og det er derfor med 

fortrøstning, at FS indbyder til årets traditionelle 

Frederiksberg Lyn Mesterskab 2023. Det skal derfor 

afgøres en gang for alle, ok sker en gang om året, hvem 

der er hurtigst, snedigst og skarpest ved de 64 felter. 

Det handler naturligvis at finpudse formen og sørger for 

at toppe på det helt rigtige tidspunkt.  Sidste år var det 

favoritten Dan H. Andersen, som hjemtog titlen. 

Afhængig af deltagerantal, deles alle i 2 grupper, hvor 1. 

og 2. pladsen i hver gruppe går videre til semifinalerne. 

De 2 vindere af semifinalerne mødes over 2 lynpartier. 

Hvis der ikke er fundet en afgørelse efter disse 2 partier, 

spiller de et Armageddon 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 2023 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 Dan H. Andersen 

2023 
? 

 

 

 

 

 

Frederiksberg lyn mester 2023 

Turnering 2 grupper + semifinale + finale 

Betænkningstid 5 min til hver spiller 

Dage Onsdag den 29. marts 

Indskud 0 kroner 

 

Krav tilmelding FS lynmesterskab 2023 

Deadline aften Tilmelding på skak.dk, samt du skal 

 blot møde op senest kl. 18:45 på 

 spille aftenen 

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27725
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Parti: Dan Erichsen, Hillerød II - Thorbjørn Rosenlund 
Hvid:  Dan Erichsen, Hillerød II 

Sort:  Thorbjørn Rosenlund 

Turnering:  2. division, 1. gruppe, 1. runde, 2. bræt 

Dato:  Søndag den 30. oktober 2022 

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. O-O d6 5. d4 Ld7 6. Te1 

Le7  

 
Jeg plejer at slå på d4, men fik lyst til at provokere 

7. d5 Sb8 8. Lxd7+ Sbxd7 9. c4 h6!?  

Rokaden kan vente. Bondetrækket forbereder afbytning af 

den dårlige løber, og måske bliver h-linjen åbnet. Men 

Hvid står særdeles bekvemt.  

10. Sc3 Sh7 11. b4  

 
Under partiet var jeg sikker på, at dette var en fejl, fordi 

Hvid mister bondedækningen af feltet c5. Men Hvids spil 

på dronningfløjen bremses ikke væsentligt, så min 

opfattelse var forsimplet. 

11… a5 12. Db3 b6 Mest for drille Hvid med, at han stadig 

ikke kan kontrollere c5.  

13. Le3 axb4 14. Dxb4 Sg5 15. Sd2  

 

Men nu skulle Sort glemme drømmen om kongeangreb og 

bare rokere. Helt lige spil. 

15. ... g6 16. a4 f5 17. f3 Ettræks-overseelser er jo typisk 

noget med brikker i slag eller springergafler, men helt 

utroligt kom det indlysende  

17. f3 som en fuldstændig overraskelse. Hvid nærmer sig 

fordelen +1 bonde.  

17… f4 18. Lf2 Sf7 19. a5 Lh4?!  

 

Et bondeoffer med et kæmpe hul i varianterne. Hvid 

fordel +2 bonde. 
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20. Lxh4 Dxh4 21. axb6 Tb8 Konsekvent, og kun marginalt 

ringere end 21… Txa1.  

22. Sb5 Txb6 23. Sxc7+ Ke7 24. Sb5?  

 

Så lever Sort igen. 24. Da5 var slemt. 

24… g5? Også drømmen om kongeangreb lever. Men det 

går alt for langsomt. Sort bliver flået på dronningfløjen.  

25. Tec1 Thb8 26. Sb3? Sorgløst. 26. Ta7 med +3 og 

gevinststilling.  

26… g4 27. De1 Dg5 28. Dc3 gxf3 29. Dxf3 Dg6(?)  

 

Truer jo 30… Sg5, og i begyndende tidnød(!) troede jeg, at 

jeg var ved at vinde. 

30. Sa5 Sg5 31. Dg4? Sf6 32. Df5 Dxf5 33. exf5  

 

33. ... Kd7??? 

Med kvalitetsofferet 33… Sxd5 34. cxd5 Txb5 35. Sc6+ 

kunne Sort fint holde balancen. Efter Hvids næste træk 

siger computeren +5 bønder til Hvid! 

34. Sc6 T8b7 35. Ta8 Truer mat, men 35. Sxd6! var faktisk 

enklere.  

35… Txc6 36. dxc6+ Kxc6 37. Ta6+ Kc5 38. Sxd6 Hvid 

noteres for +5.  

38… Tb2 39. Sb7+  

 

Stadig +5, og slutspillet efter 39… Txb7 40. Txf6 er 

trøstesløst. Derfor… 

39… Kd4(!!) 40. Td6+ Ke4 41. Txf6 f3! Sort mangler et rent 

tårn, og man må jo angribe med de brikker, man har 

tilbage!  

42. Sc5+ Ke3 43. Te1+??  
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Efter 43. Txh6 har Hvid en fordel på astronomiske +9 

bønder, men nu… 

43… Te2 44. Ta1?? 44. Td1! vinder stadig. Dækker en 

forsvarsspringer på d3. Derimod går 44. Txe2+ fxe2 45. 

Sd3 Kxd3 46. Kf2 Se4+ Ke1 47. Sxf6 ikke. Hvid bliver mat, 

før han får en ny dronning. Nu har Hvid ikke mere end 

remis!  

44… Txg2+ 45. Kh1 Sh3 46. Te1+??  

 

Hvid har jo stadig sit ekstra tårn og kan ikke affinde sig 

med at give evig skak med 46. Ta3+ og 47. Sb3+. Efter den 

ny ulyksalige tårnskak på e1 vinder Sort! 

46… Kd2 47. Sd3 Kxd3 48. Td6+ Kxc4 49. Tc1+ Kb5 50. 

Td5+ Kb4 Så slap hævnskakkerne op, og Hvid må dække 

matten på f2…  

51. Tf1 …  

 

men der truede jo også en anden mat: 

51… Tg1+!  

Så fik sidste overlevende officer, springeren, alligevel lov 

at sætte mat på f2. 0-1  

Du skal ikke snydes for hvordan det kunne være endt:  

52. Tg1+, Txg1, 53. Sf2++ mat, som har følgende smukke 

mat sætning - springer & bonde mod 2 tårne: 

 

Og hvad skal man så mene om sådan et parti? På den ene 

side er det ganske rædsomt spillet, på den anden side er 

jeg meget, meget tilfreds med 39… Kd4 og viljen til at 

opsøge heldet. Ingen har nogen sinde vundet et skakparti 

ved at give op.  

Thorbjørn 
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FS på udebane! 3. runde af Allan Poulsen 
Thorhunden havde lovet at bringe mig til Helsingør og 

iklædt overtøj og varme huer mødte vi et svækket 

Helsingør-hold. 

Jeg var kommet hjem sent om natten i Kastrup og uden 

kuffert, indeholdende bl.a. overtøj. 

Jeg havde hvid for 3. gang og mødte Erik Løveid som vandt 

FS hurtigskakturneringen for en måned siden, han slog 

både mig og Rosenbjørn. 

 
Hvid:  Allan Poulsen  

Sort:  Erik Løveid, Helsingør  

Turnering:  2. division, 1. gruppe, 3. runde, 3. bræt 

Dato:  Søndag den 4. december 2022 

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Sf6 5. Sc3 g6 

 

Jacob Aagaard skrev en bog om Panow angrebet i 1998, ca 

da Løveid blev født. Aagaard er ikke så glad for sorts 

valgte fortsættelse imod  Panow-varianten (g6) 

 
6. Db3 Lg7 7. cxd5 0-0 8 Le2 Sbd7 

Vi havde samme stilling i FS, havde Løveid forberedt 

noget? 

9. Lf3 Sb6 10. Lf4 Lg4 11. Lxg4 Sxg4 12. Sge2 Sf6 13. d6 

exd6 14. 0-0 

Alt sammen teori, Stockfish og Fritz siger 0,00 fordel, altså 

ret lige. 

14... d5 15. Le5 Dd7  

 
 

Hidtil logisk, men hvor skal tårnene stå? Jeg valgte Tad1 og 

senere Tfe1 for at styrke positionen på e5. Bliver min 

løber på e5 slået, bliver sorts d5 svag. Efter Sf4 vil jeg også 

gerne slå d5 og bagefter holde d4 dækket. Min D står 

bedre end den sorte, den truer d5, indirekte b7, dækker 

Td1 og kan vanskeligt trues. Som bekendt er det ikke nok 

at stå godt, hvordan kommer hvid videre? 

16. Tad1 Tfd8 17. Sf4 Tac8 

Status: Hvid står bekvemt, har mere terræn og flere 

muligheder for officererne. 

18. Tfe1  

 
 

Hvid har nu en reel trussel. Efter f eks 18... h6 19. Lxf6 Lxf6 

20. Sfxd5 Sxd5: 21. Sxd5 Dxd5: følger 22. Te8+ 
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18... Tc6 efter lang tid 
19. Sd3! En springer med fremtid. 19... Df5! Bedre end jeg 
troede. Men Løveid havde brugt meget tid på de sidste 2 
træk. Nu gik jeg i boksen og brugte for meget tid på at 
finde: 
20. Te3?! Jeg overvejede mest h3 og et senere a4. 
(Red.: Her har Allan under 5 minutter tilbage, medens Erik 
har lidt mere, så Te3 blev valgt da det har flere 
funktioner.) 

20... Dh5. Her var Sc4 stærkt med lige stilling ifølge 
maskinerne. 
21. Sf4 Df5 22. Tf3 Dd7 

 

 
 

Her må jeg tilstå at jeg et kort øjeblik overvejede Sxg6 
fulgt af indkassering af Sf6. Havde glemt det uvant 

placerede tårn på c6. Lettere chokeret trak jeg i stedet det 
bedste: 

 

23. Sd3 Efter springerpirouette og Tf3 mente jeg fordel til 
hvid, desværre viser maskinerne efter 23... Sc4! helt lige 
stilling og jeg kan ikke finde noget lovende. Med kort tid 
på uret fandt Løveid en fortsættelse der svarede bedre til 
mine forventninger, nemlig: 
 
23... Se4 ?? 24. Lxg7 Kxg7 25. Se5 (drømmefeltet) De6 26. 
Txf7+ Kg8 27. Sxe4 dxe4 28. Sxc6 Dxb3 29. axb3 sort 
opgav  

 

 
 

Måske er konklusionen at denne variant er lidt nemmere 
at spille for hvid, så sort skal kende den godt. Om 

mandagen fik jeg feber pga mellemørebetændelse, men 
nu fredag er det ved at blive normalt. 

 
En fin sejr til FS på 6 -2. 

 

 

Citat af Max Euwe 
Følgende citat af Max Euwe er lån fra bogen 'Skakspillerne sagde' af Henrik Mortensen: 

Bondesvaghed falder stærkt i øjnene, løberparret ligeledes; Hvorimod udviklingsforspring ikke er så 

iøjnefaldende, da de ikke er sådan at tage og føle på. Man får først øje på dem, når det er for sent.  

Vidste du at: 

 i 1966 vandt Bjørn DM for først gang, han vandt 6 partier og spillede 4 remis, samt 1 tab 

 han vandt med 8 point foran: 

 Sejr Holm, Børge Andersen og Svend Hamann - alle med 7½ point 

https://da.wikipedia.org/wiki/Max_Euwe
https://www.bog-ide.dk/produkt/906867/henrik-mortensen-skakspillerne-sagde
https://da.wikipedia.org/wiki/1966
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarksmesterskabet_i_skak
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Frederiksberg nytårslyn 2023 
FS havde indbudt til året første træk i FS regi onsdag den 4. januar. I alt var 17 spillere mødt frem til at hjemtage 

nytårs titlen. Turneringen blev afviklet som en 12 runders Schweitzer lyn turnering, hvor hver spiller havde 5 

minutter hver til hele partiet - ingen tillægstid. Turneringen var stærkt besat med 6 spillere med en rating på mere 

end 2000. 

Slutstillingen blev: 

1. Dan H. Andersen 11,5 

2. Irakli Javakhishvili, ingen klub 11 

3. Daniel T. H. Jarlskov, BMS 10 

4. Anders Vælds, Øbro 7,5 

5. Niels Lauritsen 7 

Oskar Steen Jensen 7 

7. Michael A. Poulsen, ingen klub6,5 

8. Kaare Vissing Andersen, Caïssa 6 

August Jalving 6 

Anton H. Moe, Frederiksværk 6 

11. Orla E. Jørgensen, Amager 5 

Arthur H. Moe, Hillerød 5 

13. Sarah S. Derlich, Nørrebro 4,5 

14. Dan Terkildsen 4 

Søren Christian Krogh 4 

16. Anfinn Niclasen 2 

17. Ahmed Kazic 1

 

 

 

 

 

 

 

  

FS nytårs lyn vinder 2023 

Dan H. Andersen 

Vidste du at: 

 i 1967 deltog Bjørn igen ved VM for studenter hold med scoren 3½ (+1,=5,-3) 

 året efter gik det noget bedre ved samme VM, da han scorede 6 point (+1,=10,-1) 

 da han for 3. gang i 1968 deltog i OL scorede han 7 point på 2. brættet (+4,=6,-4) 

 der skulle gå 16 år før han igen i 1984 deltog i OL, som 1. reserve, score 5½ (+3,=5,-3) 

 Bjørns sidste optræden ved OL var som 2. reserve i 1990, hvor han scorede 2½ (+1,=3,-2) 

 at til DM i 1970, som blev spillet i Flensborg endte 4 personer med 7½ point: 

 Peter H.Nørby 

 Finn Petersen 

 Ole Jacobsen 

 Bjørn Brinck-Claussen 

 der skulle derfor spilles omkamp mellem de 4 spillere, som blev vundet er Bjørn med 4½ 

 i 1977 vandt Bjørn DM for 3. gang, denne gang på en udelt første plads 

https://da.wikipedia.org/wiki/1967
https://www.olimpbase.org/1967y/1967in.html
https://www.olimpbase.org/1968y/1968in.html
https://da.wikipedia.org/wiki/1968
https://www.olimpbase.org/teams/den_tea.html
https://www.olimpbase.org/teams/den_tea.html
https://www.olimpbase.org/teams/den_tea.html
https://da.wikipedia.org/wiki/1990
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarksmesterskabet_i_skak
https://da.wikipedia.org/wiki/1970
https://www.oplev-sydslesvig.dk/rejsetips/flensborg-porten-til-sydslesvig
https://da.wikipedia.org/wiki/1966
https://da.wikipedia.org/wiki/1977
https://da.wikipedia.org/wiki/Danmarksmesterskabet_i_skak


    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2023 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 26 af 51 
 

Parti: Peter Køhler - Peter Stentebjerg, Skak for sjov 1
Peter har sendt mig følgende parti, hvor ude holdet er lige så meget på hjemmebane som os.  Jeg gætter på, at partiet 

kunne medtages i artikel serien '20 træk til skafottet', som Steffen Pedersen var forfatter til i skakbladet. 

Hvid:  Peter Køhler  

Sort:  Peter Stentebjerg-Andersen, Skak for sjov 1 

Turnering:  KSU, 2. række, 2. runde, 8. bræt 

Dato:  Onsdag den 16. november 2022, kl. 19:00 

1. e4 c5, 2. d4 cxd4, 3. c3 dxc3, 4. Sxc3 e6, 5. Sf3 Sc6 6. 
Lc4 Lb4, 7. 0-0 a6 8. De2 

 

Hvid bruger standardopstillingen i åbningen. 

Stillingen er lige. 

8.... b5 9. Lb3 Sge7 10. Td1 0-0 11. a4 Alternativt a3 
11... LxSc3 12. bxc3 b4 13. cxb4 Sxb4 

 
Det var nok ikke det bedste svar på a4. 

Hvid står lidt bedre. Springeren står lidt akavet da løberen 
på b3 dækker de felter som springeren kan gå til. 

 

14. Lg5 Lb7 15. Td4 a5 16. Tad1 Lc6 Nu vinder hvid sin 

ofrede bonde igen. 
17. Se5 De8 Ud af bindingerne. 18. Sxd7 Lxd7 19. Txd7 

Sec6 

 
Her mente Henrik Andersen (Skak for sjov), at  sort ville få 

fordel med Sed5, da det vinder en kvalitet. 

Men hvid slår bare springeren og fortsætter efter Dxd7 

med dxe6 og derefter exf7 eller e7 da dronningen skal 

flyttes. 

Hvid har klar fordel. 

20. f4  nok ikke det bedste men det forhindrer Se5.  

20... Db8 21. De3 Dc8? 22. Dg3 Kh8 ellers 23 Lf6 23. Lxe6! 

 
Efter lang tænke pause mente sort, at han godt kunne 

modtage ofret 

23... fxe6? 24 Lf6!  Opgivet
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Stemningsrapport fra 2. holdets kampe i efteråret af Steen Nielsen 
Efter de første tre kampe i efteråret har 2. holdet 

placeret sig på en 5. plads midt i tabellen i 2. række. Og 

det er faktisk slet ikke så skidt, for vi har nemlig fået 

overstået kampene mod rækkens nr. 1 og 2, så vi kan 

nok se frem til lidt lettere modstandere i resten af 

sæsonen. 

Vi har stillet med et utroligt stabilt hold. Fra bræt 2 til 

bræt 8 har vi stillet med præcis samme spillere i alle tre 

kampe: Erik (holdleder) (2), Tanya (3), Bjørn (4), Steen 

(5), Jens (6), Frank (7) og Peter Køhler (8). Kun på 1. 

brættet har John og Peter Lautrup skiftedes til at føre 

holdet an. 

Vi håber at være lige så stabile i resten af sæsonen. 

De bedste individuelle resultater er opnået af Tanya, 

Jens, Frank og Peter Køhler, der alle har scoret 2 ud af 3 

point. 

I første runde spillede vi mod 3. holdet. De spillede en 

god kamp, og vi fik god modstand. Især Morten Schiøler 

og Ahmad imponerede med henholdsvis en sejr mod 

Erik og en remis mod Bjørn. Og Oskar holdt længe stand 

mod John. Det blev til 6 ½ point til os. 

I anden runde spillede vi mod vores bofæller fra Skak 

for Sjov. Det blev en hyggelig og spændende kamp, hvor 

Henrik Andersen for en gangs skyld var på udebane i 

sine egne lokaler. Vi burde have vundet ifølge 

ratingtallene, men det var vi nu aldrig i nærheden af. De 

havde for mange nye klubspillere med, hvis ratingtal 

endnu ikke er blevet retvisende. Og de ligger fortjent på 

2. pladsen i rækken efter tre runder. Vi fik 2 ½ point ind 

på kontoen. 

I tredje runde skulle vi op mod rækkens suveræne 

førerhold fra Øbro. De havde scoret 7 ½ point i begge 

deres to første kampe, så det så vanskeligt ud. Vi 

formåede dog at tage 2 point med hjem. Det var Frank, 

der ret hurtigt sikrede os et point, og så var det Tanya, 

der vandt et vanvittigt drama i tidnød med kun 9 

sekunder tilbage på uret til sidst. Tanya fortæller om 

det vilde drama: 

”Mit store tidsforbrug betød, at jeg ikke kunne 

gennemføre gevinststillingen som ønsket. Men jeg VILLE 

vinde med hvid, og sagde nej til remis flere gange. Jeg 

har spillet meget bullet på lichess. Noget jeg altid har 

været meget lidt god til, men det kom mig til gode i 

partiet, at jeg har trænet det så meget. I gamle dage, 

havde jeg takket ja til remis, fordi jeg ville have været 

bange for at tabe, men jeg har lovet mig selv at spille på 

gevinst, så længe jeg synes, jeg står bedst.  

I partiet skiftede momentum fra træk til træk til sidst, 

og det endte med at være den, der var bedst til at spille 

hurtigt, der vandt. At min modstander så gav op til 

sidst, da jeg havde 9 sekunder tilbage at sætte mat med 

dronning i, det var så heldigt. Måske han i al stressen, 

troede han var mat. Det tænker jeg lidt, da min 

dronning stod foran hans konge. Han var i hvert fald 

godt træt af det hele.” 

Alt i alt kan vi godt være tilfredse med efterårets 

kampe. Hvis vi fastholder stabiliteten i de næste kampe, 

er det realistisk at kigge opad i tabellen. 

Her er en miniature fra 1. runde: 
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Steen Nielsen FS 2 – Anfinn Niclasen FS 3 
Hvid:  Steen Nielsen  

Sort:  Anfinn Niclasen  

Turnering:  KSU, 2. række, 1. runde, 5. bræt 

Dato:  Onsdag den 2. november 2022 

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 b6 4. Lxc4 e6 5. Sf3 Lb4+ 6. Sc3 
Lxc3+ 7. bxc3 Se7 8. 0–0 0–0 
 

 
 

Sort er bagud i udvikling. 
 
9.Sg5  

Dette er måske ikke det stærkeste træk, for sort kan 
nemt tilbagevise det med h6, og så må springeren 
tilbage igen og hvid har ikke fået andet ud af det end en 
mulig svækkelse af sorts bønder. Trækket minder måske 
lidt om et begreb, Mikhail Tal kaldte ”launching”. 
Udtrykket kommer fra ishockey, hvor man nogle gange 
vælger at skyde pucken op mod modstanderens mål, selv 
om der ikke er nogen holdkammerater i nærheden, men 
blot i håb om at skabe uro og chancer. Tal sendte på 
tilsvarende måde nogle gange en officer frem i 
nærheden af modstanderens konge uden noget konkret 
formål men blot med den hensigt, at det muligvis kunne 
skabe muligheder.  
 

9... Sg6 10. f4 h6 11. Sf3  
 

Nu nåede f-bonden med frem, inden springeren blev 
sendt hjem igen. Det giver angrebschancer med f5 og 
bliver afgørende i partiet. 
 
11... Lb7 12. f5 exf5 13. exf5 Sh4 14. Se5  
 

Der er virkelig stærkt angreb med mange hvide brikker 
mod den efterladte sorte monark. 
 

14... Sxg2 
 

 
 

Sort har ikke tid til at tage bonden på g2. Nu brager 
angrebet igennem. 

 

15. f6 Te8 16. Lxf7+ Kh7 17. Dd3+ Kh8 18. fxg7+ Kxg7 
19. Dg6+  1–0 
 

 
 

Efter Kf8 kommer Lxh6+, Ke7 og Df6#. 
 

  



    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2023 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 29 af 51 
 

Benny Børgesen – Partier med ungdommens friske pust (2:2) - ved Kaare 

Vissing Andersen 
Når den ganske unge Benny Børgesen, bare 19 år, i 

1963 kunne slå Dansk Arbejder Skak Forbunds 

ubetinget stærkeste mester Alfred Christensen så 

overbevisende, som vi har set det i 1. del (FS’s 

Nyhedsbrev, oktober 2022), kan det næppe undre, at 

han kunne vinde lige så hårdtslående over mange andre 

af forbundets topspillere.   

ARBEJDER-SKAK har i sine indholdsfortegnelser henvist 

til tre gode partier, som viser dette. 

 Men inden vi nyder denne hovedret, nupper vi en 

aperitif – en net lille sag, som til nu har tilbragt en 

nøjsom tilværelse som note til et andet parti – og derfor 

er gået ind under indholdsfortegnelsernes radar.  

Dette andet parti er Rich. Pedersen – Henning Møller, 

DASF’s K-turnering 1962-63, som inklusive noten blev 

bragt i FS’ Nyhedsbrev, 2021 oktober. Her trækker vi 

den nette lille sag ud af noternes tåge og giver den sit 

eget velfortjente liv – kommenteret efter bedste evne. 

 

 

Wienerparti: Benny Børgesen - Erik Poulsen 
Storkøbenhavns Arbejder Skakklubbers (S.A.S.’s) 

holdturnering 1962/63, Gladsaxe Skakklub – Sundby 

A.S., spillet 26/11-1962, 1. bræt. 

HVID: Benny Børgesen, Sundby A.S. 

SORT: Erik Poulsen, Gladsaxe Skakklub 

1.e4 e5 2. Sc3 Sf6 3. f4 d5 4. fxe5 Sxe4 5. d3!? 

 
Stillingen efter hvids 5. d3 

Teorien betragtede også dengang 5. Sf3 som det bedste 

og 5. Df3 som det næstbedste. Men teksttrækket 

rummer en fristelse, som sort ikke kan stå for.  

5… Dh4+?! 

Sorts bedste træk er 5… Sxc3, hvorefter 6. bxc3 d4 7. 

Sf3 c5 8. Le2 Le7 9. 0-0 0-0 ifølge Max Euwe giver 

omtrent lige spil. Derimod hæfter han et 

spørgsmålstegn på teksttrækket begrundet med 

varianten 6. g3 Sxg3 7. Sf3 Dh5 8. Tg1 Sxf1 9. Tg5 Dh3 

10. Sxd5 med bedømmelsen, at stillingen da er gunstig 

for hvid. Euwes åbningsværk udkom på dansk i 12 bind i 

1940’erne og var i mange år det helt fundamentale 

grundlag for landets bedste spillere. Det kan derfor 

undre, at en så stærk mester som Erik Poulsen ikke 

kendte til sit træks svaghed – men alle har vel huller i 

deres åbningsrepertoire. 

6. g3 Sxg3 7. Sf3 Dh5 8. Sxd5! Ifølge Paul Keres, hvis 

værk Theorie der Schacheröffnungen, II, der er fra 1953 

og går langt dybere ned i varianten, er teksttrækket det 

helt rigtige, mens han anser det af Euwe foreslåede 8. 

Tg1? for en fejl begrundet med fortsættelsen 8… Sxf1 9. 

Tg5 Dh3 10. Sxd5 Sxh2! 11. Sxh2 Dxh2 12. Sxc7+ Kd8 13. 

Sxa8 Dh4+ 14. Kf1 Lh3+, hvormed hvid hurtigt trak det 

korteste strå i et parti i 1946, hvis data han ikke angiver. 

8… Lg4 
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Stillingen efter sorts 8… Lg4 

9. Lg2! Ifølge Keres det helt rigtige træk og klart bedre 

end 9. Sf4 Lxf3 10. Sxh5 Lxd1 11. hxg3, hvor sort 

naturligvis ikke fortsætter med 11… Lxc2? hvorefter 

hvid vinder løberen med 12. b3! men spiller 11… Lf3 

med stort set lige spil. 

9… Lxf3 Først her afviger partiet fra den datidige teori, 

jeg kender til. Således har Keres 9… Sxh1 10. Sxc7+ Kd7 

(På 10… Kd8 kommer hvid i fordel efter 11. Sxa8 Sc6 12. 

d4! f.eks. 12… Lxf3 13. Dxf3 Dxf3 14. Lxf3 Sxd4 15. Lg5+! 

efterfulgt af 16. Td1 eller 16. 0-0-0). 11. Sxa8 Sc6 12. 

Le3! (Her følger på 12. d4 Lxf3 13. Dxf3 Dxf3 14. Lxf3 

Sxd4 15. Le4 Lc5 med godt spil for sort). 12… f6 (12… 

Sxe5? strander på 13. Sxe5+, men også efter 12… Le7 

13. Lxh1 Txa8 14. De2 kommer hvid i fordel) 13. d4 fxe5 

14. d5! med fordel for hvid. 

10. Dxf3 Dxe5+ 11. Kd1 Sxh1 12. Lf4 Dxb2 

                          
Stillingen efter sorts 12… Dxb2 

Sort snupper testamentebonden og truer med at 

fuldføre modtagelsen af ”det dobbelte tårnoffer”, men 

hvid har fire sprudlende officerer, som i et harmonisk 

samarbejde truer med at gøre det af med den svigtede 

sorte konge – svigtet af fire officerer, der ikke er 

kommet ud af starthullerne, af to, der er rejst for langt 

væk og dertil uden noget bondeskjold. Stort set kan 

hvid nu skakke sig til en mat. 

13. De4+ Kd8 14. Lxc7+ Kd7 15. Lh3+ Kc6 16. Dc4+ Lc5 

17. Se7+! Kxc7 18. Dxc5+ Kd8 Lidt bedre end 18… Sc6, 

hvorpå hvid kan skakke sig til matten indledt med 19. 

Sd5+. 

19. Sd5!  

 

Truer mat på både c8 og e7. Sort har nogle 

hævnskakker, men de løber hurtigt ud i sandet. 

19… Sf2+ 20. Kd2 Sc6 21. Dd6+ opgivet. Alternativet er 

21… Ke8 22. Sc7#.    
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Erik Poulsen (født 12/12-1935) 
Lærte at spille skak som 6-årig. Meldte sig – 

for en kort bemærkning – første gang ind i 

Søborg Arbejder Skakklub i november 1950, 

og for anden gang i efteråret 1951. Derefter 

gik det hurtigt fremad.  

Han vandt 3. klasse (den laveste) i klubbens 

vinterturnering 1951-52 med 13 point af 16 

mulige, og derpå fulgte tolv turneringssejre i 

træk! Stærkt inspireret af klubbens meget 

store personlighed, men ikke synderligt 

stærke spiller, H. Fliis, fik den unge Poulsen 

et par spøjse åbninger på sit repertoire: Den 

såkaldte Søborg-Sicilianer 1. e4 c5 2. Lc4 

(introduceret af E. Verner Nielsen i 

1930’erne) og den såkaldte Fliis-Gambit 1. 

e4 e5 2. Sf3 Lc5?! (hvis officielle navn i dag 

er Busch-Gass Gambit).  

I Dansk Arbejder Skak Forbunds 

påsketurnering 1953 fik han, 17 år gammel 

noget af et nationalt gennembrud. Ganske 

vist spillede han kun i 3. klasse, men han 

vandt den med 7 point af 7 mulige, og 

endnu mere bemærkelsesværdigt: Han 

vandt et brag af et angrebsparti – en Paul 

Morphy værdigt – med sin kære Fliis-

Gambit. Og naturligvis havde ARBEJDER-

SKAK plads til partiet – modstanderen blev 

sat mat i 13. træk. 

 

Erik Poulsen ved skakbrættet i 2016. 

Foto: Alex Madsen, formand for Caïssa Gladsaxe.

Et par år efter spillede han på højeste plan inden for 

arbejderskak. Han vandt sit første Gladsaxemesterskab i 

1956, og han vandt sit første klubmesterskab af i alt 

atten i 1957-58!    

Naturligvis gjorde Erik Poulsen det også godt på 

nationalt niveau. Således debuterede han i påsken 1958 

med at dele 1. pladsen med Henry Pedersen og Ole 

Illum Truelsen i kampen om forbundsmesterskabet i 

DASF. Her blev han kun nr. 3 med 1½ point i 

omkampen, men denne var meget tæt, idet Henry 

Pedersen blev nr. 1 med 2½ point, og Ole Illum Truelsen 

blev nr. 2 med 2 point.  

Siden blev det til mange andre gode placeringer i denne 

turnering, men han kom ikke mere så tæt på titlen 

”forbundsmester”. 

Til gengæld kan Erik Poulsen se tilbage på en karriere 

som sin klubs (først kaldet Søborg A. S., i dag Caïssa 

Gladsaxe Skakforening) mest betydningsfulde 

skakspiller. Ud over sine mange klubmesterskaber var 

det pr 2016 blevet til 373 kampe på 1. holdet (180 sejre, 

93 remiser og 100 nederlag).  

Som sin bedste enkeltpræstation regner han remisen i 

november 1962 mod Bent Kølvig, som tidligere på året 

havde vundet Danmarksmesterskabet (i DSU). Samme 
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år besejrede han selveste Bobby Fischer, da denne 

spillede simultan mod 41 af Københavns bedste spillere.  

I Caïssa Gladsaxe Skakforenings klubblad CAÏSSA, nr. 

371 (marts 2016) har jeg – nogle måneder forsinket – 

skrevet et fyldigt portræt af Erik Poulsen i anledning af 

hans 80-årsfødselsdag. 

Og så til de tre partier fra ARBEJDER-SKAK 1963-64. Alle 

de grundlæggende kommentarer – her let ændret – 

skyldes bladets daværende faste medarbejder Alfred 

Christensen.  

Dertil har jeg føjet mine egne noter i kursiv (KVA), 

ligesom jeg til det tredje parti med kursiv har citeret 

den internationale mester Børge Andersens noter fra 

hans og historikeren Hartvig Nielsens bog ”Lettisk 

Gambit”, 1973. 

 

Siciliansk (Den lukkede variant): Benny Børgesen - Jørgen Carstensen 
Mesterskabsklassen i Storkøbenhavns Arbejder 

Skakklubbers mesterskab d. 4. september 1963. 

Hvid: Benny Børgesen, Sundby A. S. 

Sort: Jørgen Carstensen, Frederiksholm 

1.e4 c5 2. Sc3 Den lukkede variant spilles med urette 

meget sjældent. Det er (næsten) altid 2. Sf3 fulgt af d2-

d4, man ser. Og dog giver 2. Sc3 anledning til en 

interessant og chancerig hvid opbygning. Trækket er 

måske ikke så krævende som 2. Sf3, men det lover dog 

gode udsigter på kongefløjen. Feltet d4 overlades 

foreløbig til sort, men til gengæld kontrolleres d5 til 

støtte for en aktion i f-linjen, eller – som her – endog 

med h-bonden. 

2… Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 e6 6. Le3 Ikke så meget 

for at bevogte d4 som for at sigte mod h6. 

6… d6 7. Dd2 Sge7 8. Lh6 0-0 9. h4!  

 
Stillingen efter hvids 9. h2-h4! 

En åbning af h-linjen kan blive katastrofal for sort. 

KVA: Umiddelbart kunne man undre sig over, at en så 

udpræget angrebs- og gambitspiller som Benny 

Børgesen valgte en så lukket og positionelt betonet 

åbning som Den lukkede variant i Siciliansk, men 

teksttrækket afslører, at han da heller ikke har til 

hensigt at gå langsomt og tålmodigt til værks! 

9… f6 Parerer den værste fare, men svækker alligevel 

bondeformationen farligt. KVA: Med ordet ”parerer” 

mener A. C. utvivlsomt, at sort nu kan besvare 10. h5 

med 10… g5. 

10. Sge2 d5 Efter 9… f6 er dette nu forpligtende, da der 

opstår et hul på e6. Bedre forsvarschancer synes der at 

ligge i en foreløbig aflukning med 10. e5 i det stille håb 

at få løberen (på c8) ført til f7 via e6. 

11. exd5! exd5 12. Lxg7 Kxg7 13. d4! Atter godt spillet. 

Trækket vidner om en dyb positionel forståelse af 

stillingens krav. Mange ville her spille h4-h5, men det er 

vigtigere og mere præcist at gribe chancerne i centrum. 

Med initiativet her og hullet på e6 skal det direkte 

angreb nok komme. 

13… c4 Dobbeltslag på d4 kommer ikke på tale, da 

isolanien (KVA: skakjargon!?) på d5 så er uhjælpeligt 

svag – og kongefløjen yderst sårbar. 

14. 0-0!  
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Stillingen efter hvids strategiskifte 14. 0-0! 

Den rigtige rokade. At gå til den anden side ville give 

sort visse taktiske modchancer, og sort har nu så mange 

svagheder (i centrum), at det ikke er i h-linjen, at 

afgørelsen skal søges.  

KVA: Hvids korte rokade er et pragtfuldt paradoks – han 

har lagt op til fremstødet h4-h5, hvilket naturligvis bør 

understøttes af tårnet på h1, men med sine bondetræk 

f7-f6 og d6-d5 har sort svækket de hvide felter i sin 

konges nærområde, og det fordrer en ganske anden 

strategi af hvid. 

14… Le6 15. b3 Sa5 Sort kan ikke klare alt. 15… cxb3 16. 

axb3 ville gøre de hvide bønder uhyggeligt stærke. 

16. Sf4 Lf7 17. Tfe1 Dd6?  

 
Stillingen efter 17… Dd6? 

Og derefter falder hammeren! Men hvad skulle sort 

gøre? Der findes faktisk ikke ét fornuftigt svar på hvids 

metodisk fremadskridende angreb. 

KVA: A. C. har været rar ikke at forsyne sorts 17. træk 

med et spørgsmålstegn. Det har jeg så tilladt mig at 

gøre. For ganske vist har hvid overspillet sort rent 

positionelt, men teksttrækket er en taktisk fejl, hvormed 

dronningen ikke vogter sine to springere forsvarligt. Det 

giver hvid mulighed for et udfald med sin hest, der truer 

både hist og pist. 

18. Sb5! Stiller begge de sorte springere i søgelyset. 

KVA: Og dronningen! Hun skal både passe på sig selv og 

begge sine heste – hun er kort sagt overbelastet! 

18… Db6 KVA: Sort besvarer hvids dobbelttrussel Sxd6 & 

Dxa5 ved at gå med sin ene truede brik til et felt, hvorfra 

den dækker den anden truede brik. Ganske vist svigter 

den flyttede brik dermed dækningen af springeren på 

e7, men det modsvares af angrebet på hvids truende 

brik. Dermed skulle pengene passe – men nej! 

19. Txe7 Dxb5 20. Se6+ opgivet. KVA: For som A. C. 

siger i sin sidste kommentar: ”Hvid nøjes ikke med at 

tage kvaliteten, men på et sort kongetræk spiller han 

det tilintetgørende 21. Dh6!! KVA: En konsekvens af 

hvids tidlige manøvre 8. Lh6 & 12. Lxg7 med svækkelsen 

af g7 i sorts kongestilling. 

  



    Frederiksberg Skakforening af 1920 Nyhedsbrev, januar 2023 

Frederiksberg Skakforening af 1920, www.fsskak.dk  Side: 34 af 51 
 

Jørgen Carstensen (født 1936) 
Var i 1960’erne medlem af Frederiksholm og en af de 

stærkeste spillere i Dansk Arbejder Skak Forbund. Han 

blev to gange nr. 2 i kampen om forbundsmesterskabet, 

som altid blev afviklet i påsken: I 1961 i Fredericia, da 

klubkammeraten Poul E. Hansen vandt med 6 point (af 

7), blev han nr. 2 med 5½ point. Og i 1964 i København, 

da Henning Møller fra Brønshøj vandt med 6 point (af 

7), blev han nr. 2 med 5½ point.  

Endelig blev det til en titel inden for dansk arbejderskak, 

da han i 1966 vandt Storkøbenhavns Arbejder 

Skakklubbers EMT i 1966 med 5 point (af 7) foran sine 

to klubkammerater, Poul E. Hansen, 4½ point (bedst 

korrektion) og Mogens Nilsson, 4½ point.  

Set i historiens bakspejl kan man roligt kalde disse tre 

herrer fra Frederiksholm og deres klubkammerat 

Torben Madsen for den danske arbejderskaks ”tre 

musketerer og d’Artagnan”, hvor sidstnævnte da måtte 

være den gemytlige og stærkeste af dem alle, Poul E. 

Hansen.  

 

Poul E. Hansen fotograferet, da han blev 

forbundsmester i 1961. 

Foto lånt fra Arbejder-Skak 1961, maj 

 

Denne kvartet var uvægerligt den stærkeste af nogen 

top på noget 1. hold i DASF i begyndelsen og midten af 

1960’erne. Eksempelvis førte denne kvartet i 1963 

Frederiksholm frem til forbundets holdmesterskab og et 

foto af holdet på forsiden af ARBEJDER-SKAK, juni 1963. 

Særligt elegant svang de tre af dem altså ”kården” i 

1966 under forbundets individuelle 

københavnsmesterskab.  

Hermed er kun nævnt nogle få af Jørgen Carstensens 

meritter. Han fortjener helt sikkert et mere omfattende 

portræt, end der her er givet! Heldigvis er mange af 

hans partier foreviget i ARBEJDER-SKAK. Jørgen 

Carstensen, som i skrivende stund er 86 år, er i dag 

medlem af superligaklubben Ballerup-Måløv-Skovlunde 

Skak (BMS), hvor han med et ratingtal på 1941 (ELO: 

1976) ligger nr. 27 (af 78) på styrkelisten. 

Vinderne af holdmesterskabet 1963: 

 

Forrest fra venstre:  

Bent Pedersen, formanden Alf Nielsen, Chr. S. Knudsen 

Bagest fra venstre: 

Poul E. Hansen, Jørgen Carstensen, Torben Madsen og 

Mogens Nilsson. 

  

http://www.ksu.dk/ksuarkiv/ksua/DAS/das1961.pdf
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Dronningebondespil: Arvid Hein Pedersen - Benny Børgesen 
Mesterskabsklassen i Storkøbenhavns Arbejder 

Skakklubbers mesterskab d. 23. september 1963. 

Hvid: Arvid Hein Pedersen, Øbro 

Sort: Benny Børgesen, Sundby A. S. 

1.d4 d5 2. Sf3 c5 Når hvid undlader eller udskyder 

dronningegambitten c2-c4, er teksttrækket nok det 

skarpeste af sorts mange mulige svar. 

3. e3 Sf6 4. Ld3 Sc6 5. c3 Lg4 Krævende spillet. Sort vil 

også gøre dobbeltskridt med e-bonden og stræbe efter 

initiativet i centrum. Hvid på sin side burde præcist og 

konsekvent spille på Colle-systemets hovedidé – e3-e4. 

6. h3 Lxf3 7. Dxf3 e5 

 
Stillingen efter 7… e7-e5. 

8. De2 Hellere 8. dxe5 Sxe5 9. Lb5+ Sc6 10. Sd2 samt 0-

0, og e3-e4 bliver en realitet. 

8… Ld6 9. dxe5 Efter sorts løbertræk ville det være 

bedre at slå på c5 – og stadig have e3-e4 i tankerne. 

9… Lxe5 10. f4 Dette er det samme som at opgive e3-

e4. Hvid går helt bort fra denne åbningsplan, og på en 

måde er f2-f4 det tabende træk! 

10… Lc7 11. Sd2 De7 12. Sf3 0-0-0 13. 0-0 Kb8 14. Lb5 

Hvid har tabt slaget om (feltet) e4 og er lidt i vildrede. 

Han forsøger (et) kongeangreb, men det slås tilbage, da 

sort er herre i centrum. 

14… Td6! 15. b4 cxb4 16. cxb4 Se4 Sort demonstrerer 

sin centrale styrke. KVA: Dette strategisk naturlige træk, 

hvormed springeren besætter det centrale støttepunkt 

e4, sker endda med tempogevinst grundet truslen 17… 

Sg3 

17. De1 Lb6 KVA: Trykker på hvids blokerede svaghed, 

efternøleren e3 på den svage diagonal g1-a7. 

18. a4 a6 19. Ld3 a5! 20. bxa5 Lxa5 21. Dd1 Tc8 22. Db3 

Sb4  

 
Stillingen efter 22… Sb4. 

Slutangrebet sættes ind, og hvid er værgeløs.  

KVA: Under det voldsomme sorte tryk anført af de to 

springere bryder hvid sammen indledt med et træk, der 

taber en officer. Flere kommentarer er overflødige. 

23. Lb2? Sc5 24. Da3 Scxd3 25. Ld4 Tc2! 26. Tfd1 Tg6 

27. Txd3 Tgxg2+ 28. Kh1 De4  

 
Alle de sorte tropper arbejder med. 

29. Tf1 Th2+ 30. Opgivet. Det næste sorte tårn sætter 

mat.   
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Arvid Hein Pedersen (28/9-1921 – 2/9-2014) 
Var i mange år den store skakklub 

Øbros stærkeste spiller. Således 

blev han klubmester seks gange 

(første gang i 1947/48, siden fem 

gange på stribe fra og med 

1958/59).  

I Påsken 1948 vandt han DASF’s 1. 

klasse A med 5½ point af 7, og 

siden da spillede han som regel 

med om titlerne forbundet – i 

mesterklassen om DM og i 

mesterskabsklassen om KM, dog 

uden nogen nærmere 

topplaceringer. 

I sin karrieres efterår blev Arvid 

Hein medlem af Brønshøj 

Skakforening, hvor han i nogle få 

år spillede i mesterklassen, og for 

hvilken han spillede nogle få 

kampe på 1. holdet. I 1983 blev 

han Veteran-Danmarksmester.  

 
Arvid Hein Pedersen besejrer Erik Holm Petersen ved DM for blinde og 

svagtseende 2008, 2. klasse, 4. runde, i et parti, som han modtog 
Turneringslederens Skønhedspræmie for. 

Dagen efter, den 28. september, på sin 87-årsfødselsdag, vandt han også 5. 
runde og dermed 1. præmien samt oprykning til 1. klasse, hvor man spiller 
om DM-titlen. Det er meget sjældent, at en 87-årig får et så flot comeback. 

Samme år vandt han klubmesterskabet i hurtigskak i Blindes Skakklub. 
 

På sine gamle dage blev hans syn så svagt, at han kunne 

blive medlem af Blindes Skakklub i Vanløse og af 

Danmarks Blinde Skak, hvor han ofte spillede i 1. klasse 

(= højeste klasse) ved DM.  

Efter at være rykket ned derfra, vendte han i 2008 

tilbage dertil ved at vinde 2. klasse. Sidste runde faldt 

på hans fødselsdag – det er ganske unikt, at en 87-årig 

er rykket op! Selv da også hans bentøj svigtede, 

bevarede Arvid – til det sidste – en ukuelig trofasthed 

og glæde ved skakspillet.  

Et usædvanligt positivt menneske med et mildt og 

smilende ansigt, som man let kunne lade sig forføre af, 

når man sad på den anden side af skakbrættet, for på 

dette agerede han gerne ganske anderledes aggressivt 

og uden nåde, når hans modstandere viste 

svaghedstegn! 

 

Lettisk Gambit: Günther Krenzisky - Benny Børgesen 
Matchen København – Malmø den 10. maj 1964, bræt 

nr. 3. 

Hvid: Günther Krenzisky, Malmö 

Sort: Benny Børgesen, København 

1.e4 e5 2. Sf3 f5 Lettisk Gambit, Grecos gambit eller 

Baghåndsgambit! Det første må være det rigtige, da det 

er lettiske mestre, som har undersøgt åbningen 

teoretisk. Man skulle umiddelbart tro, at et så tidligt 

sort forsøg på at tilrive sig initiativet (ved et bondeoffer) 

måtte være tvivlsomt, men man har ikke fundet nogen 

gendrivelse, og i praktisk spil må åbningen kaldes 

korrekt – for en slagsbroder! 

KVA: I 1973 udgav Dansk Skak Union den lille 

charmerende bog ”Lettisk Gambit”, 48 sider – inspireret 
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af radiopartiet Eric Arnlind, Sverige –Børge Andersen, 

Danmark, 1972-73, 1 – 0. Hartvig Nielsen skrev den 

historiske gennemgang, og Børge Andersen skrev den 

teoretiske del, inklusive kommenterede partier. Bogen 

skabte stor interesse for gambitten i Danmark.   

3. Sxe5 Vel nok det bedste. På 3. Lc4 kan følge 3… fxe4 

4. Sxe5 Dg5! 5. d4 Dxg2 6. Dh5+ g6 med vildt spil, der 

lover godt for sort. Andre træk er 3. d4 fxe4 4. Sxe5 Sf6 

5. Sc3 d6 6. Sc4 d5 7. Se5 Ld6 med godt sort spil, eller 3. 

exf5 e4 4. Se5 Sf6 5. Le2 d6 6. Lh5+ Ke7 7. Sf7 De8 8. 

Sxh8 Dxh5 9. Dxh5 Sxh5 10. g4 Sf6 11. Tg1 Sc6, og hvem 

tør spå om fremtiden? 

3… Sc6 Også 3… Df6 er godt og fører til interessante 

varianter. Partitrækket 3… Sc6 er klarere. KVA: Faktisk 

var det 3… Df6, som Børge Andersen spillede i det 

nævnte radioparti.  

4. Dh5+  

 
Stillingen efter 4. Dh5+. 

Hvid kan nemlig ikke uden fare spille dette træk, men 

må helst svare 4. Sxc6, og efter dxc6 har sort et frit og 

bekvemt spil, der i det store og hele vil opveje bonden. 

Børge Andersen: Et træk (4. Dh5+) af tvivlsom værdi. 

Enklere var 4. Sxc6 dxc6 5. Sc3, og det er svært at se, 

hvad sort har for bonden. 

4… g6 5. Sxg6 Sf6 6. Dh4 Børge Andersen: 6. Dh3 er nok 

bedre, selvom der i partiet Chancellor – Baker, 1968 

fulgte 6… fxe4!? 7. Sxh8 d5 8. Dg3 Sd4 9. De5+ Se6 10. 

b3 Ld6 11. Db2 De7 12. Le2? Sf4! 13. Lf1 Sd3+ 14. cxd3 

exd3+ 15. Kd1 Se4 16. Lxd3 Sf2+ 17. Kc2 Sxd3 18. Sg6 

Sb4+ 19. Kc3 d4+, og hvid opgav. Partiet er 

bemærkelsesværdigt – hvid har store 

udviklingsproblemer, og sort har et stærkt tryk plus 

gode angrebschancer. Han kan fortsætte udviklingen og 

efter lang rokade erobre springeren på h8. Det tyder alt 

sammen på, at 4. Dh5+ ikke er at anbefale. 

6… Tg8 7. Sxf8 Tg4! Sort spiller den vilde variant med 

fantasi og dristighed. De fleste ville mene, at der straks 

måtte slås på f8, men initiativet er vigtigere. 

8. Dh6 Txe4+ 9. Kd1  

 
Stillingen efter 9. Kd1. 

Selvfølgelig ikke 9. Le2 for Sd4 osv. KVA: Her går Børge 

Andersen noget anderledes og mere specifikt til værks: 

”Efter 9. Le2 De7 10. Sc3 Txe2+ 11. Sxe2 Sd4 12. 0-0 

Sxe2+ 13. Kh1 Sg4 14. Dh5+ Kxf8 15. Dxf5+ Sf6 16. d3 

Sxc1 17. Taxc1 d6 er sorts stilling udmærket.” 

9… Sg4! Truer både konge og dronning.     

10. Dh5+ Kxf8 11. Dxf5+ Kg7! Mærkeligt nok står 

kongen sikkert på dette åbne felt – og det sorte angreb 

fortsætter. Tårnet er indirekte dækket (f2). KVA: Eller 

skåret ud i pap: 12. Dxe4? strander på 12… Sxf2+, og 

hvids dronning går tabt. 

12. d3 d6 13. Df3  
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Stillingen efter 13. Df3. 

KVA: Efter tretten træk har hvid kun sin dronning i spil, 

mens sorts officerer sprudler af lutter angrebspotentiale 

– ikke mindst fordi der ikke står nogen sorte bønder i 

vejen på linjerne e, f og g! Den hvide stilling er moden til 

plukning! 

13… Sxf2+! Et fint offer, der må modtages. På 14. Kd2 

vil Dg5+ osv. give mat. 

14. Dxf2 Lg4+ 15. Le2 Bitter nødvendighed. Kongen kan 

stadig ikke gå for Dg5+ osv. Nu høster sort. 

15… Txe2 16. Dxe2 Lxe2+ 17. Kxe2 Dh4 Det 

tilbageleverede materiale har ikke formildet sort. 

Angrebet er stadig stærkt. Hvid prøver at lukke e-linjen 

– men: 

18. Sd2 Sd4+ 19. Opgivet.  

 

Også i skak har modet og den blanke klinge deres store 

betydning. En positionsspiller burde vel have modvilje 

mod et sådant fyrværkeri, men dette pragtstykke kan 

man kun beundre. Til lykke – B. B.! 

 

De kære navne! 
I ARBEJDER-SKAK, juni 1964 (nr. 6), benævnes Benny 

Børgesens modstander på side 238 som Günther 

Krenzinsky (Et n for meget!?). I samme nummer side 243 

hedder han Günther Krenzisky (Efternavnets rigtige 

stavemåde!).  

Forvirringen bliver total, når Nielsen & Andersens bog 

på side 34 har navnet S. Krenzisky, hvilket fører tanken 

hen på den berømte svenske skak-legende Simon 

Krenzisky (1/5-1893 – 8/10-1973). Simon vandt 

Malmømesterskabet i 1939 og 1951, og Günther vandt 

det i 1950 – begge som medlemmer af MAS: Malmö 

Arbetarschackklubb (senere kaldet Malmö Allmänna 

Schackklub).  

I en e-mail 19/12-2022 bekræfter Benny Børgesen, at 

det var Günther, han spillede mod. Dertil har den 

svenske skakhistoriker Lars Grahn i en e-mail (8/1-2023) 

oplyst, at Günther levede fra 26/6-1905 til 25/7-1984 og 

var en brodersøn til Simon. Hermed tusind tak til Lars 

Grahn!  

Et spadestik dybere i åbningen kommer H. Tiemann og 

H. Vetter i ”Lettisches Gambit”, Düsseldorf, 2. Auflage 

1989, som knytter gode bemærkninger til Arnlind – 

Andersen, 1972-73, s. 30-31, og G. Krenzisky – 

Børgesen, 1964, 0 – 1 s. 36.  

Desværre er bogen behæftet med en række fejl, som jeg 

her skal undlade at komme nærmere ind på. Blot dette 

om det af Børgesen spillede 6… Tg8, som Børge 

Andersen ikke finder anledning til at kritisere, men som 

de to tyske teoretikere på side 36 behæfter med et ”?”, 

mens de på side 37 nøjes med tegnet ”?!”.  

Endelig hedder det i bogen Krezinsky (i st. for Krenzisky) 

– Bergesen (i st. for Børgesen), 1964. Så her har vi ”de 

kære navne” igen.    
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Benny Børgesen (født 16. marts 1944) 
Har i sine cirka tyve år (fra midten af 1950’erne til 

midten af -70’erne) som aktiv skakspiller været medlem 

af Frederiksberg Skakforening (i Dansk Skak Union) og 

dertil fra slutningen af 1950’erne til midten af -60’erne 

været medlem af Sundby Arbejder Skakklub (i 

Storkøbenhavns Arbejder Skakklubber / Dansk Arbejder 

Skak Forbund). Det sidste blev han på foranledning af 

Børge Sunne (en overgang formand for Sundby A. S.), 

som ”overtalte” ham til at spille på klubbens 1. hold, på 

1. bræt.  

Han kom ikke ret meget i nogen af klubberne efter 

1963. Dertil holdt han i 1965-70 en pause som 

turneringsspiller, hvorfor hans karriere falder i to korte 

perioder, hvoraf den første, ca. 1955-65, er mere 

interessant end den anden, 1970-76, og åbenbart har 

haft monopol på publicerede partier og været ene om 

at levere partier til nærværende artikel. 

Idet jeg henviser til 1. del angående BB’s tidligste 

resultater (placeringer i SAS’s juniorturneringer, hvis 

vindere kunne kalde sig københavnsmestre for deres 

respektive aldersklasser), vil jeg i det følgende nævne, 

hvad der senere siges om hans meritter i følgende 

kilder:                                                                                  

ARBEJDER-SKAK, SKAKBLADET, Frederiksberg 

Skakforenings (FS’s) forhandlingsprotokoller (forh.) og 

klubblade, som et kuriosum Brønshøj Skakforenings 

matchprotokol og klubblade samt endelig tre e-mails fra 

Benny Børgesen, 28/9-2022 og 19/12-2022. Jeg nøjes 

ikke alene med hans resultater, men sætter dem ofte i 

relief ved også at nævne hans nærmeste konkurrenters, 

især når der har været tale om andre medlemmer af 

Frederiksberg Skakforening.  

1960:  

De ganske unge Bjørn Brinck-Claussen og Benny 

Børgesen blev valgt ind i FS’s bestyrelse, hvor de begge 

sad i 1-2 år. (FS forh. GF 31. maj 1960). 

1961: 

”En række af vore unge talentfulde spillere, nemlig 

Mogens Jacobsen (senere Moe), Bjørn Brinck-Claussen, 

Benny Børgesen og Erik Jarlnæs har deltaget på det 

danske hold ved en junior-turnering i Hamburg 

(international) og i en juniorturnering i København mod 

Hamborg og alle klarede sig godt.” (FS forh. 

Bestyrelsesmøde 25. april 1961).                                                                               

KSU Mesterklasse: Benny Børgesen, 4 af 7 + DSU’s 

påsketurnering: 1. klasse: Benny Børgesen, 4 af 7. (FS 

forh. GF 30. maj 1961).                                                            

1961:  

Øbros Forårsturnering: Mesterklassen: Nr. 1: Benny 

Børgesen, F.S., 5½ af 7 og dermed årets forårsmester! 

Nr. 2: Einar Andersen, I.K., 5½ point (dårligere 

korrektion end nr. 1). Nr. 3: Bent Nielsen, A.S. 1904, 5 

point. Nr. 4: Finn Petersen, 5 point. Nr. 5: Jørgen 

Carstensen, Frederiksholm, 4½ point. (KVA: Det er dybt 

beklageligt, at BB’s efternavn anføres som ”Sørensen” i 

referatet af turneringen i ARBEJDER-SKAK, 1961, nr. 7 

(juli)! Jeg blev kun opmærksom på fejlen, fordi BB en 

passant nævnte sin turneringssejr i en e-mail den 19/12-

2022. I en mail 9/1-1923 fortæller han, at navnet er 

skrevet rigtigt i Øbros klubblad, 16. årgang nr. 6-7, juni-

juli 1961).   

1962:                                                                                                           

DSU’s EMT i København, påsken 1962: Juniorklassen 

(mestergruppen):                                               Nr. 1: Jørn 

Sloth, Hurup, 5½ af 7 (vandt det 8. VM i K-skak, spillet 

1975-80!). Nr. 2: Benny Børgesen, FS, 5 point. Nr. 3: 

Svend E. Christensen, Kbh., 5 point. Nr. 4: Bent 

Sørensen, Skovsted, 5 point (siden flittig deltager i 

Landsholdsklassen ved DM). Nr. 5: Henrik Sørensen, 

Kbh., 4½ point (vandt det 13. EM i K-skak, er i dag 

medlem af FS). (FS forh. GF 29/5-1962 & SKAKBLADET 

1962, nr. 5). De fem nævnte daværende juniorer udgør 

en sjældent set smuk buket af skaktalenter!                                                      

Klubmesterskabet i FS 1961/62: mesterklassen: Nr. 1 og 

Klubmester: Henning Jensen (Møller), FS. Nr. 2: Benny 

Børgesen. (FS forh. Bestyrelsesmøde, december 1963).                                                              

Juniormatchen Københavns Skak Union – Skånska 

Schackförbundet, 13. maj 1962: 14 – 6: 1. bræt: Bjørn 

Brinck-Claussen, FS – Rolf Magnus, 0 – 1. 4. bræt: Benny 

Børgesen, FS – Magnus Wahlbom, ½ – ½. (KVA: 

Wahlbom (f. 1945) vandt det svenske mesterskab i 
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1974). 13. bræt: Erik Jarlnæs, FS – Torsten Hemborg, ½ 

– ½. (SKAKBLADET, nr. 6, juni 1962) 

1962:  

Storkøbenhavns Arbejder Skakklubbers (= SAS,) EMT: 

Mesterskabsklassen: Nr. 1 og dermed 

københavnsmester inden for arbejderskak: Benny 

Børgesen, Sundby A. S., 7½ af 9. 

1959-1962: 

At Benny Børgesen vandt det nævnte KM i 1962 var 

givetvis en konsekvens af, at han i de 3-4 år forinden 

dyrkede skakspillet mere intenst end nogensinde før og 

efter. Det var her han spillede maratonmatchen mod 

Bjørn Brinck-Claussen, og dertil udøvede han en særlig 

gren inden for skak, hvorom han beretter i sin mail fra 

19/12-2022: 

”I gymnasiet (1959-62) spillede jeg blindsimultan mod 8 

modstandere flere gange. Efter sejren i Øbros 

forårsturnering 1961 spillede jeg blindsimultan mod 

”alle fremmødte” ifølge Øbros klubblad (vist nok 11, og 

resultatet var vist negativt!). Omkring 1964 spillede jeg 

mod 14 i Sundby A.S. (7 vundne, 7 remis). Jeg boede på 

det tidspunkt på Regensen og fik den grådige idé at 

sætte Danmarksrekord mod 25 i Regensens festsal, og 

fik accept fra Regensens viceprovst. Jeg trænede kort 20 

partier mod Brinck-Claussen (ca. 10 træk i hvert for at 

teste min hukommelse). Da jeg så henvendte mig til 

viceprovsten for at snakke om et arrangement, viste det 

sig, at hans accept var baseret på, at modstanderne 

skulle være regensianere!! Det blev enden på min 

blindspils-”karriere”, og ærligt talt tror jeg, det var 

godt!” 

Om disse år kan det kuriøst tilføjes, at BB tre gange 

spillede 1. bræt på Sundbys hold i klubbens 

venskabsmatcher mod Brønshøj A. S. med en score på 2 

point. Resultaterne var: Brønshøj – Sundby, 24/11-

1960, 10 – 10: B.B. – Edv. Jensen, 1– 0. Sundby – 

Brønshøj, 19/6-1962, 11 – 9: Henning Møller – B.B., ½ – 

½. Brønshøj – Sundby, 15/11-1962, 14 – 6: B.B. – 

Henning Møller, ½ – ½.  

1963:  

Match mellem DASF’s to titelholdere, 17/3-1963: Benny 

Børgesen, Sundby AS, københavnsmester – Alfred 

Christensen, Hjørring, danmarksmester, 1 – 0.                                                                            

Matchen København – Provinsen, 31/3-1963, 10½ – 7½: 

1. bræt: Alfred Christensen, Hjørring – Benny Børgesen, 

Sundby A.S., 0 – 1.                                                      SAS 

EMT 1963: Nr. 1-2: Poul E. Hansen (vandt omkampen) 

og Egon Knudsen, 7 af 9. Nr. 3-4: Benny Børgesen og 

Jørgen Carstensen, 5½ point.  

1964: 

 Matchen Provinsen – København, Fredericia, 23/3-

1964, 7 – 8. 2. bræt: Boris Bisgård, Skive – Benny 

Børgesen, Sundby A.S., 0 – 1.                                  

Matchen København – Malmø, 10/5-1964, 10½ – 9½: 3. 

bræt: Günther Krenzisky – Benny Børgesen, 0 – 1. 

1965:  

1964-65: 1. division: Benny Børgesen, FS, 4½ af 7. (FS 

forh. GF 25. maj 1965, fejlagtigt med navnet ”Børge” i 

stedet for ”Benny”). 

1965-1969:  

Pause. 

1970:  

FS’s 50-årsjubilæumsturnering 1970: 113 deltagere: 

Eliteklassen: Nr. 1: Palle Henriksen, 6 af 8. 

Mesterklassen: Nr. 1: Mogens Ravn, 6 af 9. 1. klasse B: 

Nr. 1: Kjeld Pedersen, Øbro, 5½ af 7. Nr. 2-3: Benny 

Børgesen, FS, og Imre Oravecz, Ballerup Skakklub, 5½ 

(alle tre rykkede op i Mesterklassen). (FS NYT, nr. 4, 30. 

juli 1970).                                                                                

FS’s Koordinerede Vinterturnering 1970: Eliteklassen: 

Nr. 1. Th. Haahr, Kampklubben, 6½ af 7. Mesterklassen: 

Nr. 1: Torben Knöchel, Zahle, 6 af 7. Nr. 2: Benny 

Børgesen, FS, 5½ af 7 (4+, 3=), rykkede op i Eliteklassen. 

Nr. 3: Gert Iskov, FS, 4 point. (FS NYT, nr. 5, november 

1970).  

1971-72: 

Holdskak for FS: (1. holdet) 1. division: 0 af 1 + (2. 

holdet) 3. division: 1 af 1 (7. bræt: Benny Børgesen – 

Aage Petersen, Helsingør, 1 – 0). (FS SKAK, 1. årgang, 

nr. 4, maj 1972). Sit allersidste parti for FS spillede BB 

den mod Roskilde (!) den 7/3-1971. (e-mail fra BB 9/1-

2023). 
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E-mail fra Benny Børgesen 28/9-2022: 
”Efter 1964 spillede jeg kun fire turneringer, to i 1970, 

1. kl., M.kl., en i 1973, E. kl. og en i 1976, E. kl.”  

De to førstnævnte turneringer, hvor Benny Børgesen 

har spillet sig op i Mesterklassen hhv. Eliteklassen har – 

som det fremgår ovenfor – kunnet uddybes af 

Frederiksberg Skakforenings medlemsblad ”FS Nyt”, 

mens jeg ikke har kunnet finde noget publiceret om 

hans deltagelse i de to Eliteklasser, 1973 og 1976. 

E-mails fra Benny Børgesen 19/12-22 & 9/1-23: 
Her præciserer BB, at hans deltagelse i de to Eliteklasser 

var i Hornsherred 1973, hvor han scorede 4 af 7 (efter 

tab til Hartvig Nielsen i sidste runde), og at han i SK’s 

Påsketurnering 1976 fik 3 af 7 (bl.a. efter remis mod 

Hans Dahl og Allan Poulsen) og i øvrigt undrer sig over, 

at Th. Haahr, SK, og Frode Terkelsen, som han begge 

tabte til, ikke var blandt de første.  

Denne turnering var BB’s allersidste, og der er fra disse 

to turneringer ”med sikkerhed ingen interessante 

partier”. Om de to turneringer fortæller SKAKBLADET 

kun: 

Eliteklassen i Hornsherred 1973 talte otte deltagere: Nr. 

1: Hartvig Nielsen, Bramsnæs, 6 af 7. Nr. 2: Niels 

Lauritzen, Roskilde, 5 point. (KVA: Niels Lauritzen er i 

dag medlem af FS). (Skakbladet 1973, nr. 12, side 341). 

Eliteklassen i Kampklubbens påsketurnering 1976 talte 

16 deltagere: Nr. 1: Jens Hartung Nielsen, Gentofte, 5 af 

7 (korrektion 21½). Nr. 2: Henning Nielsen, Odense, 5 

point (korrektion 19½). Nr. 3: Allan Poulsen, Øbro, 4½ 

point. Nr. 4: Hans Dahl Pedersen, Ringsted, 4 point. 

(Skakbladet 1976, juni, side 174). Allan Poulsen er i dag 

medlem af FS.  

Det kan være svært at forstå, at Benny Børgesen kunne 

slippe skakspillet, hvor han som ganske ung havde gjort 

det så eventyrligt, men lad hans udsagn fra den nævnte 

e-mail 19/12-2022 være svar nok: 

”Jeg var meget (BB’s fremhævelse) glad for mit job som 

matematiklærer på Roskilde (Amts) Gymnasium, og slap 

det først i en alder af 74 år (efter 48 år!)” 

 

 

 

 

 

 

Citat Allan Stig Rasmussen 
Følgende citat af Allan Stig Rasmussen er lånt fra 'Skakspillerne sagde' af Erling Mortensen: 

Det er ofte godt at "spille modstanderen" frem for stillingen.   

Vidste du at: 

 Bjørn var med på holdet, da FS vandt divisions turneringen i sæsonen 1973/74 

 i 1979 vandt Bjørn Kronborg turneringen med 5½ point - 1 point foran nummer 2 

Dan H. Andersen deltog i samme turnering og fik en 5. plads, blot 2 point efter Bjørn 

 Bjørn var atter med på holdet, da FS for 3. gang vandt divisions turneringen i sæsonen 

1984/85 

 FS vandt turneringen med hele 38 point - 6 point foran nummer 2, som var Nørresundby 

 i 1986 fik Bjørn IM titlen 

https://da.wikipedia.org/wiki/Allan_Stig_Rasmussen
https://www.bog-ide.dk/produkt/906867/henrik-mortensen-skakspillerne-sagde
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=1690
https://da.wikipedia.org/wiki/1979
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=437
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=1698
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=1698
https://da.wikipedia.org/wiki/1986
https://en.wikipedia.org/wiki/FIDE_titles
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Juleafslutning 2022 
Efter at Corona i 2 år havde været årsag til aflysning af den traditionelle juleafslutning, men denne gang lykkedes det 

at få afholdt juleafslutningen. Der var både lidt godt til maven i form af småkager, chokolade og portvin. men der var 

også udfoldelsesmuligheder for at få den sidste skak træning inden jul og nytår stod for døren. 

Ur turnering 
Det var også tid til at prøve en ny turnerings form, nemlig en ur turnering. Det er Erik Jarlnæs, som gennem flere år har 

leget med tanken, om en turnering, hvor ideen er, at alle kan vinde turneringen upåagtet af rating. 

Hvis vi kigger på tegningen til venstre, gælder følgende: 

1. Forestil dig et ur, hvor den højst ratede er øverst 

2. Den lavest ratede er nederst 

3. Ratingen i tegningen er naturligvis for 

illustrationens skyld 

4. Spillerne fordeles efter rating, som angivet i 

skemaet 

5. Hver spiller møder så de 6 spillere, som ligger 

omkring en 

6. Det vil sige, at eksempelvis spiller 5 møder 

følgende spillere: 10, 9, 6, 2, 1, 3 

7. Spiller 12 møder aldrig de højst ratede 

8. Vinder af turneringen er den med flest point 
 

Erik og redaktøren har i samarbejde lavet følgende skema, som viser hvem der skal møde hvem. 

Nummer & navn 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 

1  7 6 5 4 3 2 

2  9 4 6 3 5 1 

3  5 8 7 2 1 4 

4  11 2 8 1 7 3 

5  3 10 1 9 2 6 

6  12 1 2 10 9 5 

7  1 12 3 11 4 8 

8  10 3 4 12 11 7 

9  2 11 12 5 6 10 

10  8 5 11 6 12 9 

11  4 9 10 7 8 12 

12  6 7 9 8 10 11 

 

Det blev ændret lidt på dagen, så den højst ratede altid fik sort. Det kan være, at der skal ske nogle justeringer evt. 

også i tilfælde af point lighed.  

Men rating fornægter sig ikke og det var Dan H. Andersen, som vandt jule ur turneringen i sikker stil. 

Spiller 1: 2200 

Spiller 2: 2085 Spiller 3: 2025 

Spiller 5: 1825 Spiller 4: 1895 

Spiller 6: 1515 

Spiller 9: 1405 

Spiller 10: 1165 

Spiller 12: 1105 

Spiller 11: 1125 

Spiller 8: 1435 

Spiller 7: 1495 
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 Jule quiz 2022 

Nr Spørgsmål 1 X 2 

1 Hvem udtalte: Patienten taler i vildelse ? Jens Enevoldsen Bent Larsen Sune B. Hansen 

2 Hvem har været 'årets skakspiller' flest gange? Peter Heine Curt Hansen Bent Larsen 

3 Hvem blev skak VM i 1969? Mikhail Tal Boris Spassky Vasily Smyslov 

4 Hvilket hold vandt holdturneringen i 2021/22? Team Xtracon 
Køge 

Hillerød Skanderborg 
Skakklub 

5 Hvilken FS'er fik flest hold point i sæsonen 
2021/22? 

Erik Jarlnæs Allan Astrup 
Jensen 

John L. Hansen  

6 Hvem blev FS lyn mester i 2022? Per D. Jørgensen August Jalving Dan Andersen 

7 Hvilket år afholdt man første gang skak OL for 
kvinder? 

1937 1957 1977 

8 Hvilket år flyttede FS til Stormly? 2008 2010 2012 

9 Hvilket år blev Dansk Skakproblem Klub 
stiftet? 

1912 1932 1952 

10 Hvilket år blev Jens Kristiansen senest DM? 1995 1989 1982 

11 Hvor mange skakklubber findes i DK? Ca. 108 Ca. 128 Ca. 148 

12 Dan H. Andersen har vundet over Curt Hansen 
i Copenhagen Open, men hvilket år? 

1997 2001 2005 

13 I 1962 spillede Bent Larsen et TV parti mod 
Bobby Fischer, hvad blev resultatet? 

Bent vandt Remis Fischer vandt 
 

14 FS vandt holdturneringen i 1966/67, men hvor 
mange Enevoldsen'er var på holdet? 

1 2 3 

15 Hvilket år blev der første gang brugt skak ur til 
en turnering? 

1853 1883 1913 

16 I 1988 udtog Fischer patent på - hvad? Skak ur med 
ekstra tid pr. 

træk 

Skak varianten:  
Fischer Random 

Har aldrig 
udtaget patent 

17 Hvilken kvinde har den højeste rating, jævnfør 
FIDE.com pr. 20. december 2022? 

Pia Cramling Humpy Koneru Yifan Hou 

18 Hvor mange år har FS sammenlagt boet uden 
for Frederiksberg? 

Ca. 5 år 
 

Ca. 8 år Ca. 11 år 

19 Hvad er 'Skakroser med torne'? En bog af John 
Tornerup (1990) 

 

En rose, som 
kræver meget 

lys og vand 

Opfundet p.g.a. 
redaktørens 

navn 

20 Hvor mange gange vandt FS Københavns 
holdmesterskab, som sluttede i 1967? 

6 gange 8 gange 11 gange 

21 Hvilke 2 formel 1 teams, som har kørt F1 i 
2022, har hver fået lavet et skaksæt? 

Alphatauri 
Honda &  

Alfa Remeo 

Alpine Renault & 
Aston Martin  

 

Ferrari & 
Williams 

Mercedes 

22 Hvem blev Frederiksberg Kommune Mester i 
2020? 

Ingen - Corona Kenneth Ankjær Frode B. Nielsen 

23 Hvor mange år sammenlagt hed formanden 
for FS, KSU & DSU Schøller Larsen? 

ca. 27 år ca. 40 år ca. 48 år 

24 Vi slutter af med et julespørgsmål: 
Hvornår blev julemændenes verdenskongres 
afholdt første gang? 

1917 1937 1957 
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Skakopgaven – Løsninger - Kaare Vissing Andersen 
Styrk din taktiske formåen i partiskak gennem løsning 

af skakopgaver! 

Nr. 79 Hugo Knuppert, SKAKBLADET 1938, 1. Pr. 

                                  
Mat i 2 træk                             C+ 10+11  

Løsning: 1. Tf4! Nøgletrækket, hvids første træk, truer 

2. Ld4#. Sort kan værge sig mod truslen på hele ni 

måder, men da sætter hvid mat på anden vis i den 

yderst variant-rige skakopgave: 1… Tc3 Spærrer for 

Lb2’s adgang til d4, men også for Ld2’s dækning af a5. 

Derfor 2. Txa5#. 1… Lc3 Spærrer ligeledes for Lb2’s 

adgang til d4, nu uden at opgive dækningen af a5, 

men nu afbrydes Th3’s dækning af b3. Derfor 2. Sb3#. 

1… Sc3 Atter spærres der for Lb2’s adgang til d4, og 2. 

Txa5+ kan besvares med 2… Sb5, mens 2. Sb3+ er 

illegal, da den hvide konge så er i skak fra tårnet på e1. 

Hagen ved at gå med springeren til c3 er, at den både 

spærrer for Th3’s dækning af a3 og for Ld2’s vej til b4. 

Derfor 2. La3#.  Find selv begrundelsen for de øvrige 

varianter: 1… Te4 2. Txc6#. 1… Le4 2. De7#. 1… Se4 2. 

Tf5#. 1… Tb3 2. Sxb3#. 1… Td3 2. Sxd3#. 1… Lxf4 2. 

Txa5#. De 6 første varianter beskriver opgavens tema 

”tripel-skæringspunkt”. Her er der endda hele to af 

slagsen: I de tre første varianter fører sort et tårn 

henholdsvis en løber og en springer til 

skæringspunktet c3, og i de tre næste varianter sker 

det tilsvarende på feltet e4. Dette var set før 1938, 

men det særlige ved den da kun 18-årige Hugo 

Knupperts præstation var, at der i begge 

springervarianter blev spærret for både tårn og løber! 

Nr. 80 Hugo Knuppert, Vårt Hem, 1940, 1. Pr. 

                                     
Mat i 2 træk                             C+ 12+9         

Løsning: 1. Sf7! Spærrer for Lg8’s dækning af e6 og 

dækker g5 samt åbner for Dd4’s dækning af f6 og for 

Te2’s dækning af e6 og truer derfor både 2. Te5# og 2. 

Lc8# (de to hovedtrusler). Varianterne er: 1… Sd~ (dvs. 

at Sd5 trækker uden at vi præciserer, hvortil den går) 

2. Le4#. 1… Sb6 Nu har sort på 2. Le4+ paraden 2… 

Ke6, da der er spærret for begge de hvide tårne! Men 

så har hvid in stedet for 2. Df4#, da den hvide 

dronning ikke mere er bundet af løberen på a7! 1… 

Se3 Nu er både Le4# og Df4# forhindret. Men nu har 

hvid 2. De4#, da tårnet på a6 stadigvæk dækker f6. 1… 

Sc3 Hindrer begge hovedtrusler, idet Tb5 dækker e5, 

og Da2 kan gå imellem på e6. Men trækket spærrer 

også for Ta3, hvorfor hvid kan spille 2. Se3#. 1… Sxf6 

2. Txf6#. Dette net af varianter med springertræk 

udgør temaet ”fortsat forsvar”: Udgangspunktet er 

det vilkårlige træk med Sd5, skrevet Sd~, som hindrer 

begge hovedtruslerne, 2. Te5# & Lc8#, og som dermed 

udgør et ”forsvar” mod disse, men som så i stedet for 

tillader 2. Le4#. Ved ikke bare at fjerne springeren fra 

d5, men tillige sætte den på et felt, så også 2. Le4# 

forhindres, udfører springeren et såkaldt ”fortsat 

forsvar”, men som så sætter hvid i stand til at sætte 

mat på anden vis! Dertil kommer de to varianter 1… 

Tb6 2. De5# og 1… Te3 2. Dg4#, der sammen med de 

ovennævnte varianter med Sd5 til b6 henholdsvis e3 

beskriver temaet frigørelse af hvids dronning, idet de 

ved at lukke diagonalen a7-g1 frigør dronningen fra 

bindingen af løberen på a7, så den kan sætte mat!  
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Nr. 81 Hugo Knuppert,  

NATIONALTIDENDE, den 17. november 1940 

                                         
Mat i 2 træk                                 C+ 8+6 

Løsning: 1. d4! Dækker springeren på e5 og frigør 

dermed dronningen fra denne opgave, så der truer 2. 

Df7#. 1… exd3 e.p. Spærrer for Tf3’s dækning af Tc3. 

2. Sxc3#. 1… e3 Giver kongen flugtfeltet e4, men 

spærrer for Tc3’s dækning af Tf3 og åbner diagonalen 

f3-d5 og tillader dermed 2. Dxf3#. 1… Tc6 Truslen 2. 

Df7+ kan nu besvares med 2… Te6, men tårnet på c6 

er en selvblokade, som frigør Se5 fra denne opgave og 

dermed muliggør 2. Sxf3#. 1… Sc5 Truslen 2. Df7# kan 

nu pareres med 2… Se6, men trækket svigter 

garderingen af c7 og tillader dermed 2. Sxc7#. Hugo 

Knuppert arbejdede meget med temaet ”Herpai”, der 

er opkaldt efter den ungarske komponist Ferenc 

Herpai (8/8-1910 – 16/11-1994).  

Idet vi husker, at det i komponerede, direkte matter 

(opgaver med fordringen ”mat i n træk”) altid er hvid 

(angriberen), der trækker først og sætter mat, mens 

det er sort (forsvareren), der sættes mat, lyder 

definitionen på en ”Herpai” som så: To forskellige 

sorte parader spærrer for hver sin forsvarslinje, ad 

hvilken en langtrækkende sort officer skulle virke. Den 

her bragte opgave udmærker sig ved, at spærringerne 

udføres af samme sorte bonde (i de to første 

varianter). Med ”Herpai” er der tale om et typisk 2-

trækstema, som forhindrer dualer, det vil sige mere 

end ét og kun ét mattræk på samme sorte parade. 

     

Nr. 82 Hugo Knuppert, SKAKBLADET, 1945, 1. Pr. 

                                           
Mat i 2 træk                              C+ 7+12 

Løsning: 1. Te3! Truer 2. Lf8#. 1… S8c6 Spærrer for 

Da8’s dækning af d5. 2. Txd5#. Bemærk, at 2. Dxc7+ er 

et illegalt træk, da hvids konge da står i skak fra 

dronningen på a8. 1… S4c6 Spærrer for Tc6’s dækning 

af c7. 2. Dxc7#. 1… S8e6 Selvblokade på e6. 2. Le5#. 

1… S4e6  2. Dxd7#. 

Nr. 83 Hugo Knuppert, POLITIKENS tillæg Magasinet, 

1952, 1. HO = Hædrende Omtale

                                        
Mat i 2 træk                           C+ 11+11 

Ofte kan såkaldte skinspil skabe en genvej til 

løsningen. I skinspil ser man, hvad der sker, hvis man 

lader sort trække først i diagramstillingen. Her er de 

”frugtbare” skinspil: 1… Tc4 Selvblokade og derfor 2. 

De5#. 1… Td4 Selvblokade på d4 og derfor 2. Sf6#. Og 

1… Txe4 Selvblokade på e4 og derfor 2. Td6#.                               

Løsning: 1. Dxb6! Træktvang! 1… Tc4 Selvblokade på 

c4. 2. Sf6#. 1… Td4 Selvblokade på d4. 2. De6#. 1… 

Txe4 Selvblokade på e4. 2. Dc5#. Disse tre varianter er 

de såkaldte tematiske. Dertil kommer 1… Kxe4 2. Lg2# 
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og 1… Kc4 2. Dc5#. Temaet udgøres af de tre skinspil 

og de tre første varianter i løsningen: Ændrede matter 

efter tre selvblokader af det samme sorte tårn (på c4, 

d4 henholdsvis e4). 

Nr. 84 Kaare Vissing Andersen, Originalopgave

                                     
Hvid trækker og vinder                  5+5 

 

Løsning: 1. f6! Opretter en symmetrisk stilling med 

træktvang! 1… d5 2. d4! eller med et træk mere til 

samme stilling 1… d6 2. d3! d5 3. d4! Dermed er der 

opstået en totalt symmetrisk stilling, hvor sort i 

trækket er i træktvang og taber! 

Forførelser (hvor osv. både står for ”og så videre” og 

”og sort vinder):                                                                                   

I: 1. d3? Kf7! (Eller 1… d5! og videre 2. f6 d4! osv. eller 

2. d4 Kf7! 3. f6 Kg8 osv.) 2. d4 d5 3. f6 Kg8! osv. eller 

2. f6 Kg8 3. d4 d5! osv.                                 II: 1. d4? Kf7! 

(Eller 1… d6! og videre 2. d5 Kf7 3. f6 Kg8 osv. eller 2. 

f6 d5! osv.) 2. d5 d6 3. f6 Kg8! osv. eller 2. f6 Kg8 3. d5 

d6! osv.

Hugo Knuppert (13/6-1920 – 28/4-2007)     
En af de største danske problemkomponister nogensinde. Ganske vist 

begrænsede hans opgaver sig til ”kun” at omfatte direkte 2- og 3-

trækkere, det vil sige opgaver med fordringen ”mat i 2 træk” eller ”mat i 

3 træk”.  

Til gengæld var han en sand mester på disse områder! I sidste halvdel af 

det 20. århundrede var det kun Lars Larsen (9/3-1919 – 27/3-2017), der 

kunne gøre ham rangen stridig. Knuppert tilstræbte dog en langt mere 

konsekvent økonomi i sine opgaver end Larsen – og han vandt derfor 

med rette flere 1. præmier og andre udmærkelser. 

Knuppert var uddannet jurist og arbejdede som sådan i mange år i 

centraladministrationen, men trak sig så tilbage til landlivets glæder og 

drev i en snes år en planteskole i Trørød i Nordsjælland. 

 
Billede lånt fra Dansk 

Problemskaks hjemmeside. 

Han lærte at spille skak som 15-årig, og det blev 

snart opgaverne, der fangede hans interesse. Han 

blev aldrig medlem af nogen almindelig skakklub, 

men til gengæld så meget mere ihærdigt medlem af 

Dansk Skakproblem Klub allerede i 1937. Helt unikt 

scorede han allerede året efter – som bare 18-årig – 

sin første 1. præmie i en turnering for 

problemkomponister.  

Derefter var han i godt ti år uhyre produktiv som 

komponist, foredragsholder, skribent og 

bestyrelsesmedlem, indtil han sidst i 1940’erne 

mistede interessen for dog siden at vende stærkt 

tilbage. 

I mange år havde Knuppert et særdeles frugtbart 

samarbejde med først Georg Thomas og siden Lars 

Larsen – inspiration skærpes gennem dialog! Den 

myreflittige Lars Larsen blev international mester i 

https://problemskak.dk/knuppert.php
https://problemskak.dk/knuppert.php
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problemkomposition, mens Knuppert ”kun” blev 

FIDE-mester i den samme gren af skak. At han i det 

hele taget fik titlen, kunne han takke Larsen for.  

Thi for at få en international titel som 

problemkomponist skal man indsende sine (bedste) 

opgaver til FIDE’s problemkommission. Det ”gad” 

Knuppert ikke, men så gjorde hans gode ven det for 

ham – og så fik han titlen ved World Chess 

Compositions Congres i Benidorm Spanien i 1990. 

At Knupperts produktion på cirka 400 opgaver er af 

usædvanlig høj standard har især Vaux Wilson 

dokumenteret som redaktør af det amerikanske 

tidsskrift MOE to Progress in Problems, hvor han i 

februar 1980 ved hjælp af sit system MOE kunne 

konkludere, at Knupperts opgaver, som gruppe 

betragtet, er ”de mest strategiske opgaver, som er 

publiceret i det sidste 1½ århundrede”, altså i 

tidsrummet 1830 – 1980!!! 

I 1996 havde jeg den glæde på Vissings Forlag at 

udgive bogen: Kaare Vissing Andersen: ”Hugo 

Knupperts bedste skakopgaver”, 52 sider, med et 

udførligt portræt og 110 opgaver.                        

DSK’s daværende kvartalsblad ”Thema Danicum” 

bragte en omfattende nekrolog over ham i juli 2007 

(nr. 127), og SKAKBLADET bragte en noget 

nødtørftig nekrolog 2007, nr. 6.

 

 

 

 

 

 

Man skal ikke lade sig forstyrre under et skakparti 

 

 

 

Så spiller jeg løber b6 med uundgåelig 

mat  

Tegning af Z.Lengren

Vidste du at: 

 Bjørn vandt Københavns mesterskabet 3 gange: 

 1996, vandt foran Lars Schandorff 

 1998, vandt foran Ole Jacobsen, Henrik El-kher og Roland Greger 

 2001, vandt foran Henrik El-kher 

 Bjørn døde den 16. november 2022 

https://da.wikipedia.org/wiki/2001
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?tid=15
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=244
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?tid=140
https://danbase.skak.dk/turneringer.php?id=244
https://nyheder.skak.dk/2022/11/20/bjoern-brinck-claussen-er-doed/
https://da.wikipedia.org/wiki/2022
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Program frem til sæsonafslutningen 2022/2023 

Dato Uge Aktivitet 

25. jan 4 FS vinter 2022/23 spil-når-du-vil, 5. runde 

Søndag 
29. jan 

4 FS 1 spiller hjemme mod Køge 2 

Mandag 
30 jan 

5 FS 2 spiller ude mod Brøndby 1 

1. feb 5 FS 3 spiller hjemme mod Øbro 5 

8. feb 6 FS vinter 2022/23 spil-når-du-vil, 6. runde 

15. feb 7 FS vinter 2022/23 spil-når-du-vil, 7. runde 

22. feb 8 Generalforsamling 

Mandag 
27. feb 

9 FS 3 spiller ude mod Nørrebro 3 

1. mar 9 FS 2 spiller hjemme mod K41 1 

8. mar 10 Studie aften 

Lørdag 
11. mar 

10 FS 1 spiller hjemme mod Bornholm 
Start kl. 14:00 

Søndag 
12. mar 

10 FS 1 spiller hjemme mod Sjælsø 

15. mar 11 FS forår hurtig turnering, de 3 første partier med 25 min & 10 sek til hver 

Lørdag 
18. mar 

11 FS 2 spiller hjemme mod Nørrebro 3 
FS 3 spiller ude mod Gentofte 1 

22. mar 12 FS forår hurtig turnering, de 3 sidste partier med 25 min & 10 sek til hver 

29. mar 13 Frederiksberg mesterskabet i lyn 2023 

5. apr 14 Lukket på grund af påsken 

12. apr 15 FS forår 2023 spil-når-du-vil, 1. runde 

19. apr 16 FS forår 2023 spil-når-du-vil, 2. runde 

26. apr 17 FS forår 2023 spil-når-du-vil, 3. runde 

3. maj 18 FS forår 2023 spil-når-du-vil, 4. runde 

10. maj 19 FS forår 2023 spil-når-du-vil, 5. runde 

17. maj 20 FS skybruds lyn turnering 

24. maj 21 FS forår 2023 spil-når-du-vil, 6. runde 

31. maj 22 FS forår 2023 spil-når-du-vil, 7. runde 

7. jun 23 FS sommer grand prix 2023, de 3 første partier med 25 min & 10 sek til hver 

14. jun 24 FS sommer grand prix 2023, 3 midterste partier med 25 min & 10 sek til hver 

21. jun 25 FS sommer grand prix 2023, 3 sidste partier med 25 min & 10 sek til hver 

28. jun 26 FS afsked med sæsonen 2022 / 2023 

Juli  Sommerferie 

2. aug 31  

 

  

https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27721
https://www.fsskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=384&teamTourId=79
http://www.koegeskakklub.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=384&teamTourId=79
https://www.fsskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://www.brondbyskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://www.fsskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://oebroskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27721
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27721
https://www.fsskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://nbskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://www.fsskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://turnering.skak.dk/ClubAndMembers/ClubDetails/28
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://www.fsskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=384&teamTourId=79
http://bornholms-skakklub.dk/2018/
https://www.fsskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=384&teamTourId=79
https://www.birkeskak.dk/
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27724
https://www.fsskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://nbskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://www.fsskak.dk/
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://gentofteskak.dk/?fbclid=IwAR3R5tfoR2ewAD3qGrOQvT1CmBuiRP5QvEh-vfUljYmIRjJGaGLweVr_Izw
https://holdskak.skak.dk/TeamTour/Table?teamTourGroupId=401&teamTourId=81
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27724
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27725
https://da.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5ske
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27933
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27933
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27933
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27933
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27933
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27933
https://turnering.skak.dk/TournamentActive/Details?tourId=27933
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Svar på jule quiz 2022 
Nr. Spørgsmål 1 X 2 

1 Hvem udtalte: Patienten taler i vildelse ? Jens Enevoldsen 
x 

21. maj 1968 i 
politikken 

Bent Larsen Sune B. 
Hansen 

2 Hvem har været 'årets skakspiller' flest 
gange? 

Peter Heine 
x 

9 gange 

Curt Hansen 
7 gange 

Bent Larsen 
1 gang 
1985 

3 Hvem blev skak VM i 1969? Mikhail Tal 
1960 - 1961 

Boris Spassky 
x 

1969 - 1972 

Vasily Smyslov 
1957 - 1958 

4 Hvilket hold vandt holdturneringen i 
2021/22? 
 
Køge vandt med 52 point 

Team Xtracon 
Køge 

x 
 

Hillerød 
Nr. 2 med 45 

point 

Skanderborg 
Skakklub 

Nr. 3 med 43½ 
point 

5 Hvilken FS'er fik flest hold point i sæsonen 
2021/22? 

Erik Jarlnæs 
6,5 point 

Allan Astrup 
Jensen 

4,5 point 

John L. Hansen 
x 

8,5 point 

6 Hvem blev FS lyn mester i 2022? Per D. 
Jørgensen 

August Jalving Dan Andersen 
x 

7 Hvilket år afholdt man første gang skak OL for 
kvinder? 
i Holland, hvor 21 hold deltog. DK fik en 13. 
pålads. Holdet bestod af Ingrid Larsen & 
Merette Haahr 

1937 
 

1957 
x 

1977 

8 Hvilket år flyttede FS til Stormly? 2008 
x 

2010 2012 

9 Hvilket år blev Dansk Skakproblem Klub 
stiftet? 

1912 1932 
x 

14. januar 

1952 

10 Hvilket år blev Jens Kristiansen senest DM? 
 
Jens blev DM i 1979, 1982 og 1995 

1995 
x 
 

1989 1982 

11 Hvor mange skakklubber findes i DK? Ca. 108 Ca. 128 
x 

Ca. 148 

12 Dan H. Andersen vandt over Curt Hansen i 
Copenhagen Open, men hvilket år? 
Curt tabte kun 1 parti. 

1997 2001 2005 
x 

17. juli 

13 I 1962 spillede Bent Larsen et TV parti mod 
Bobby Fischer, hvad blev resultatet? 
 
Partiet blev vist på DR 

Bent vandt Remis Fischer vandt 
x 

Vandt i 47 
træk 

14 FS vandt holdturneringen i 1966/67, men 
hvor mange Enevoldsen'er var på holdet? 
 
Blev vundet med ½ point foran Nordre 

1 2 3  
x 

Jens, Harald & 
Niels (søn) 

15 Hvilket år blev der første gang brugt skak ur 
til en turnering? 

1853 1883 
x 

1903 
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Det var til en turnering i London 

 

16 I 1988 udtog Fischer patent på - hvad? Skak ur med 
ekstra tid pr. 

træk 
x 

Skak varianten:  
Fischer Random 

Har aldrig 
udtaget patent 

17 Hvilken kvinde har den højeste rating, 
jævnfør FIDE.com pr. 20. december 2022? 

Pia Cramling 
2463 

Humpy Koneru 
2572 

Yifan Hou 
x 2638 

18 Hvor mange år har FS sammenlagt boet uden 
for Frederiksberg? 

 1937 - 38 Rantzausgade 58 

 1970 - 72 Studiestræde 

 1974 - 79 Rantzausgade 58 

 2008 - 08 Griffenfeldsgade 

ca. 5 år Ca. 8 år 
x 

Ca. 11 år 

19 Hvad er 'Skakroser med torne'? En bog af John 
Tornerup (1990) 

x 

En rose, som 
kræver meget 

lys og vand 

Opfundet 
grundet 

redaktørens 
navn 

20 Hvor mange gange vandt FS Københavns 
holdmesterskab, som sluttede i 1967? 

6 gange 
1948, 52, 54, 55, 

60, 67 

8 gange 11 gange 

21 Hvilke 2 formel 1 teams, som har kørt F1 i 
2021, har hver fået lavet et skaksæt? 

Alphatauri 
Honda &  

Alfa Remeo 

Alpine Renault 
& Aston Martin  

x 

Ferrari & 
Williams 

Mercedes 

22 Hvem blev Frederiksberg Kommune Mester i 
2020? 
 
Frode vandt turneringen, men var ikke 
medlem af FS 

Ingen - Corona Kenneth Ankjær 
x 
 

Frode B. 
Nielsen 

 

23 Hvor mange år sammenlagt hed formanden 
for FS, KSU & DSU Schøller Larsen? 
 
Annette Schøller Larsen var formand for FS 
fra 1972 - 1985, de øvrige årstal henviser til 
Ole Schøller Larsen 

ca. 27 år ca. 40 år 
x 

FS: 58 - 59 
FS: 64 - 66 

KSU: 65 - 66 
DSU: 66 - 76 
FS: 85 - 98 

FS: 72 - 85 A. 

ca. 47 år 

24 Vi slutter af med et julespørgsmål: 
Hvornår blev julemændenes verdenskongres 
afholdt første gang? 
 
Det var professor Tribini, som fik ideen 

1917 1937 1957 
x 
 

 

Quizzen var nok i den svære ende denne gang, men Dan H. Andersen og Anfinn Niclasen vandt med 14 rigtige. 

Hvis du har nogle gode spørgsmål, som du mener kunne være godt at medtage i 2023 quizzen er du velkommen 

til at sende dem til redaktøren. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Professor_Tribini
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Løsning på opgaverne på side 3 
 

Opgave af Henvisning Løsning 

Original opgave af N. Høeg,  
Kjøbenhavn 

Skakbladet maj 1906,  
side 1 

1. De1, bxa5, 2. Dxa5++ 
1. De1, Td2+, 2. Lxd2++ 
1. De1, Te4, 2. Lb4++ 

Af Møller S. O. Syppli-Andreassen,  
Nr. Aaby 
 

Skakbladet maj 1906,  
side 3, nr. 133  

1. Lh1, g2, 2. Tg1, gxh1, 3. Tg8++ 

 

Tak 
Tak til de mange bidrags ydere til denne udgave af nyhedsbrevet: 

 Allan Poulsen 

 Erik Jarlnæs 

 Svend Hamann 

 Steen Nielsen  

 Dan H. Andersen 

 Allan Astrup Jensen 

 Frank Dybdahl 

 Peter Køhler 

 Thorbjørn Rosenlund 

 Kaare Vissing Andersen 

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). 

 

 

mailto:bmedlem3@fsskak.dk

