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Forsiden
Thomas Struch vinder Gladsaxemesterskabet til Caïssa Gladsaxe 27.10.2021.
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Siden sidst
11. maj 2021 – endelig må vi spille skak igen ansigt til ansigt. Det var en lang
nedlukning, meget er corona skyld i, meget må den have på sin samvittighed.
Inden sommerferien nåede vi en hurtigskakturnering. Førstepladsen delte Aryan
Mollasoltani med Henrik Mortensen, Horsens. Begge fik 4½ points af 6 mulige.
Det lykkedes også onsdagsholdet at afslutte klubmesterskabet; ny klubmester er
Jan Elkær Frantsen Montgomery.
Det gode samarbejde med vor konkurrerende klub, Odysseus, fortsatte efter
sommerferien med afholdelse af det traditionelle Gladsaxemesterskab. Vores klub
klarede sig rigtig godt. I gruppe 1 blev Thomas Struch Gladsaxemester; han måtte
dog dele førstepræmien med (eks-medlem) Casper Liu, BMS, da de begge opnå
ede 5½ points af 7 mulige. Gruppe 2 blev suverænt vundet af Aryan med 5½
points, et helt point foran nummer 2. Tillykke til Thomas og Aryan!
Kan vi tro, at udviklingen er ved at vende? Fra skærm til bræt? Lad os håbe det.
Vi har nu fået 6 juniormedlemmer i alderen 7-11 år, som Poul Erik Harders tager
sig af på bedste vis. Hans fortid som pædagog fornægter sig ikke. På seniorsiden
har vi fået to nye medlemmer plus tilgang af indtil nu tre passive medlemmer/Bmedlemmer.
Vores økonomi bliver stille og roligt bedre. Det skyldes dels endnu en flot donation
fra Allan Hansen, og dels den positive udvikling i medlemstallet. Når vi når frem til
andet halvår 2022, vil en mindre kontingentforhøjelse yderligere konsolidere os.
Så forhåbentlig bliver der snart råd til nyt materiel og til evt. at gå ind med støtte til
vores fem meget talentfulde unge, fx til rejser, turneringsdeltagelse og erhvervelse
af titler.
Om tirsdagen begynder vi nu aftenen med en lille times undervisning, inden vi går
over til lidt hyggeskak. Michael Madsen, vores eminente talenttræner, står for
denne skaktræning med lejlighedsvis hjælp af Kaare Vissing Andersen.
Førsteholdets anden debut (den første blev jo brat stoppet af corona) i første
division gik flot med 6 vundne, 1 remis og et tabt parti. Andetholdets sæsonstart
var noget mere beskeden med 1 vundet og 3 remis'er.
I 2022 er det planen, at vi vil introducere 'Kaiser-Lyn' (navnet er dog ikke endeligt
fastlagt). Projektets formål er at skabe liv i klubben, få nogle flere medlemmer og
skabe lidt ekstra indtjening. Idéen går ud på, at vi sidste tirsdag i måneden arran
gerer lynskakturneringer for alle interesserede. Turneringen bliver annonceret bl.a.
via Facebook, og tilmelding sker via DSU's turneringssystem eller på selve aften
en. Den afvikles over 5-7 runder med en runde pr. 20'ende minut med præmie
uddeling efter sidste runde.
Am
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ARYAN MOLLASOLTANI
– TRE SEJRE PÅ STRIBE OG EN PIND TIL SIDST
ved Kaare Vissing Andersen
Caïssa Gladsaxes nye medlem, Aryan Mollasoltani, deltog i ”Konventum Skak
festival 2021” i juli, og det tør svagt antydes, at den sympatiske 16-årige gut
lagde stærkt ud, inden han få uger efter skulle påbegynde sin skolegang i
gymnasiet. Selv mødte jeg ham første gang den 31. august, da jeg fortalte om
”feberredninger i slutspil” i klubben, hvor han af de syv tilhørere, deraf en del
garvede skakspillere, tit var den, der fandt det forløsende træk i en given stilling.
En del af hans jævnaldrende skakspillere her i Danmark har højere ELO end han
– det er i skrivende stund 1589. Men jeg er helt sikker på, at han med sit poten
tiale snart skal nå op blandt landets bedste juniorer. Lad os se, hvor hurtigt han
(seedet som nr. 13 af 32) kom ud af startblokken i den nævnte turnering og dertil
sluttede af med en fin finish!
Philidors Forsvar
Den 23. juli 2021: 1. runde
Hvid: Aryan Mollasoltani, Caïssa Gladsaxe (ELO: 1510)
Sort: Torben Nilsson, Helsingør Skakklub (ELO ikke angivet – Seedet som nr. 29)
1. e4 e5 2. Sf3 d6 Hermed har vi åbningen
”Philidors Forsvar”, som blev ”opfundet” af den
franske mester Francois-André Philidor (17261795), som var totalt suveræn i sin samtid –
desværre kan man sige, for det betød, at han så
godt som altid spillede med forgave, altså lod sin
modstander være foran i materiale. Derfor har vi
næsten ingen eksempler på hans behandling af
åbningen i praksis. Sorts meget passive 2. træk,
der – i hvert fald ikke umiddelbart – byder på
aktivt modspil, ses sjældent blandt de bedste.
Men i hvert fald har tre danskere med sans for
utraditionel behandling af åbningsspillet slået et
slag for den: Det er den garvede landsholds
spiller, Th. Haahr (1910-1995), som også fik sin
hustru, Merete Haahr (1924-2004), i mange år
Danmarks stærkeste spiller på spindesiden, til at
Aryan Mollasoltani
anvende den (Se mit Th. Haahr-portræt i Caïssa
nr. 378 (marts 2021)). Og så er det Bent Larsen (1935-2010), som med sin sans
for provokerende paradokser ofte påstod, at det var bedre at spille sort end hvid –
formentlig med den pointe, at når hvid kommer frem på banen, så har sort noget
at modangribe – hvilket faktisk er strategien bag en række tilsyneladende passive
sorte åbninger (Kongeindisk, Aljechins Forsvar og Pirc med videre), som for alvor
brød igennem med de såkaldte hypermoderne teoretikere i 1920’erne
(stormestrene Reti og Nimzowitch med flere). Af Jan Løfbergs store værk
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”Larsen”, bind 1: 1935-1965, som er en komplet samling over den danske stor
mesters turneringspartier, er der kun to, hvor han spiller Philidors Forsvar (en sejr
og et nederlag), men senere spillede han oftere Philidors Forsvar, f.eks. i det
vigtige parti M. Tal – B. Larsen, Matchen om 3. pladsen i Kandidatturneringen,
Eersel 1969, 3. MP, ½-½ (Larsen vandt matchen 5½-2½ (4+,3=,1-) (Se Skak
bladet, maj 1969). I Skakbladet 1970 bragte Larsen to artikler på tilsammen 6½
side om åbningen: februar: ”Hvorfor spiller man ikke Philidor?” + marts: ”Måske
kan man alligevel spille Philidor?”
3. Lc4 Halvgamle brede åbningsværker som Max Euwes i 1940’erne og A. P.
Sokolskis i 1965 ofrer hver kun 3-4 sider på åbningen, fordi den da ikke var
velanset i mesterkredse. Og de beskæftiger sig kun med det dynamiske 3. d4.
Teksttrækket er dog ganske udmærket – et sundt udviklingstræk med tryk på f7 og
en hurtig rokade til følge.
3… h6? Her ser vi så, at Philidors Forsvar ikke er valgt af en mester som Th.
Haahr eller Bent Larsen med pointen: et velforberedt alternativ til de gængse for
svar mod 1. e4, men at det er valgt af en urutineret spiller. Trækket er ikke alene
et svigt af den sunde officersudvikling, men også en svækkelse af de hvide felter
g6 og f7.
4. d3?! Her burde hvid udnytte sit klare udviklingsforspring til en åbning af stillin
gen med 4. d4! Dettes potentiale fremgår eksempelvis af truslen 5. dxe5 dxe5 6.
Lxf7+! Ke7 (Ikke 6… Kxf7?? 7. Dxd8) 7. Dxd8+ Kxd8 8. Sxe5, og hvid har vundet
to bønder. Hvid kunne også have spillet 4. Sc3!? som ud over at være et sundt
udviklingstræk stiller den gode gamle fælde 4… Lg4? 5. Sxe5! Lxd1? (Efter det
bedre 5… dxe5 6. Dxg4 er hvid ”bare” foran med en vigtig bonde, men ved at tage
dronningen går det helt galt for sort) 6. Lxf7+ Ke7 7. Sd5 mat! Denne hårdtslå
ende knockout kaldes både ”Operettematten” og ”Søkadet-matten”, fordi man i en
gammel operette, ”Søkadetten”, brugte den til et kort og flot skakparti med leven
de brikker.
4… Sf6 5. c3 Le7 6. Sbd2 c6 7. a4 Sbd7 8. 0-0 b6 9. Te1 0-0 10. Sf1 Sc5 11. b4
Se6 12. Lb3 Sh5 Man skal være meget forsigtig med således at spille en springer
ud på et udækket randfelt. Tyskerne har et noget dømmende udtryk derfor:
”Springer am Rand bringt Kummer und Schand (skam).” Danskerne har – ikke
overraskende – et mere humoristisk udtryk med den samme pointe: ”En springer
på randen kommer let på spanden.” Oprindeligt har citatet ordet ”altid” i stedet for
”let”, men det holder ikke. Adskillige gange har et springertræk til et randfelt været
særdeles stærkt, ja endda afgørende! Kan hvid nu udnytte springerens udækkede
placering på h5 til at vinde en bonde? Nej!
13. d4! Et stærkt gennembrud i centrum! Derimod ville 13. Sxe5? dxe5 14. Dxh5
strande på 14… Dxd3 14. Dxe5 (14… Td1 15. Dxc3) 14… Lf6!
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13… Dc7?! 14. Sg3 Heller ikke her ville
hvid kunne vinde en bonde med 14. Sxe5?!
dxe5 15. Dxh5 exd4 16. Lxe6 Lxe6 17.
cxd4, idet sort vinder bonden tilbage med
17… Lxb4 og står bedst.
14… Sef4? Dermed fraskriver sort sig
springerens angreb på d4, så nu kan hvid
slå til mod h5. Det er sjældent at se en
stilling, som er strategisk vundet, før der er
byttet en eneste brik! (Se diagram).
15. Sxh5! Sxh5 16. Sxe5! Sf6 Eller 16…
dxe5 17. Dxh5 exd4 18. cxd4 Lxb4 19.
Lxh6! gxh6 (Eller 19… Dd6!? 20. Lxg7 Kxg7
21. Te3!) 20. Dg6+ Kh8 21. Dxh6+ Kg8 22.
Te3 med den knusende trussel 23. Tg3+.
17. Sg6! Denne invasion er kun mulig, fordi sort svækkede feltet g6 ved at spille
h7-h6 i sit tredje træk!
17… Kh7? Sådan må sort ikke sjuske en kvalitet væk – tårnet burde være flyttet.
18. Sxf8+ Lxf8 19. Dd3! Kg8 20. Lf4 Le6 21. d5! Ld7? Bedre, ja nødvendigt var
21… cxd5 for at holde diagonalen b3-f7 lukket.
22. dxc6! Lxc6 23. f3! Hvid konsoliderer sin stilling ved at sømme diagonalen a8h1 forsvarligt til, inden han går til angreb. Ud over at være en kvalitet og en bonde
bagud har sort en uhyggeligt svag isoleret
bonde på d6. Hvid slår sig nu ikke til ro ved
at bruge sit bedre materiale til et sikkert,
men langsommeligt vundet slutspil. Nej, han
udnytter sin klare terrænovervægt og sit
udviklingsforspring til et lynangreb.
23… Te8?! 24. Tad1 Td8 25. Lg3 Se8 26.
e5! Udnytter, at det ikke er et tårn, men en
springer, der står på e8, så tårnet på d8 er
utilstrækkeligt dækket.
26… Db7 27. b5 Ld7 28. exd6 Sf6 29. Lh4!
g5 (se diagram) Efter at have mistet sin
bonde på d6 og være trængt i bund nær
mest tvinges sort til dette fremstød, men
dette kan hans stilling ikke bære.
30. Dg6+ opgivet. Atter ser vi den negative
betydning af 3… h7-h6? Sort opgiver på det rette tidspunkt, da det bedste
alternativ var 30… Lg7 31. Dxf7+ Kh8 32. Te7 Tg8 33. Dg6! og sort har intet værn
mod truslen 34. Lxg8 efterfulgt af 35. Dxg7 mat, f.eks. 33… Lf8 34. Th7+! Sxh7
35. Dxg8#. 1 – 0.
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Siciliansk (Modtaget Morragambit)
Den 24. juli 2021: 2. runde
Hvid: Evgenii Dymov (ELO: 1646 – Seedet som nr. 2)
Sort: Aryan Mollasoltani, Caïssa Gladsaxe (ELO: 1510)
1.e4 c5 2. d4 cxd4 3. Sf3 Normalt sker det for Morra-gambitten karakteristiske
c2-c3 her.
3… d6 4. c3 dxc3 5. Sxc3 Sc6 (se diagram)
En af grundstillingerne i Modtaget Morra
gambit. Andre kan i stedet for d7-d6 være
opstået efter g7-g6, a7-a6 eller e7-e5. I
forhold til især de romantiske gambitter fra
1800-tallet, hvor bondeofferet er taktisk
begrundet, er denne gambit mere strategisk
begrundet. Så spørgsmålet er, om hvids ud
viklingsforspring er stort nok til at modsvare
en bonde mindre. Som det fremgår af den
næste kommentar, kan spillet dog hurtigt
udvikle sig kombinatorisk (taktisk) frem for
positionelt (strategisk).
6. Lc4 e6! Et klogt forsvarstræk. På 6… Sf6
kunne hvid fortsætte i gambitstil med 7. e5!
dxe5 8. Dxd8+ Kxd8 9. Sg5 Kc7 10. Sxf7 Tg8 11. Sb5+, og den sorte stilling er
uholdbar: A: 11… Kb6 12. Le3+ Ka5 13. a3 e6 14. b4+ og hvid vinder (Saizewa –
Uschakowa, USSR 1970). B: 11… Kb8 12. Sxe5! Sxe5 13. Lf4 Sfd7 15. Lxg8 med
solidt materielt overtag for hvid (Matulovic – Vinzenti, Italien 1954).
7. 0-0 Sf6 8. Te1 Mere harmonisk er 8. De2 efterfulgt af 9. Td1.
8… Le7 9. Dc2 0-0 10. e5 Dette for gambitten så karakteristiske fremstød ville ske
med større kraft med et hvidt tårn på d1.
10… dxe5 11. Sxe5 Sxe5 12. Txe5 Dc7 Et rask lille dobbeltangreb, som hvid kun
kan parere på én måde, som indrømmer tempotab i forhold til varianten angivet i
noten til hvids 8. træk.
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13. De2 a6 14. Lf4 Ld6 15. Td1!? Et kvalitetsoffer som sort tager imod, men
klogelig snart giver tilbage.
15… Lxe5 16. Lxe5 De7 Sort kunne hævde
kvalitetsgevinsten med 16… Dc6?! men
ville i så fald få smadret sin kongestilling
efter 17. Lxf6 gxf6 med et farligt hvidt
angreb til følge.
17. Ld6 De8 18. Lxf8 Dxf8 19. Se4 Sd5 20.
Dh5!? Hvid kunne via afvikling på d5 få sin
bonde tilbage, men vælger at udnytte sit lille
udviklingsforspring til et angreb – man er vel
gambitspiller!
20… b5!? 21. Lb3 Lb7 22. Dh4 Tc8! 23.
Dg3 La8 (se diagram) Aryan har omgrup
peret sine officerer dygtigt på D-fløjen,
erobret c-linjen og konsolideret sin stilling –
ergo: hævdet den i det fjerde træk modtag
ne gambitbonde!
24. h4 De7 25. Te1 Sf6 26. Sd6 Td8 27. Sf5 Df8 28. Sh6+ Kh8 29. Sg4 Sxg4 30.
Dxg4 Ld5 31. Lc2 Dc5 En af fordelene ved at være en bonde forud er, at modpar
ten ofte må retirere for at undgå afvikling til et slutspil med bonde mindre. Her har
sort dygtigt udnyttet dette faktum til at overtage initiativet på midtbanen.
32. Lb1 Dc4 33. Dh5 g6 34. De5+ Kg8 Sort har forsvaret sig godt, hvilket nu
tvinger hvid til at komme mere koks i ovnen. Det fører dog kun til koks i maskine
riet, idet sort svarer med en effektiv dobbelttrussel.
35. h5 Dg4! Truer både bondegevinst på h5, dog muligvis med svækket bonde
stilling til følge, og mat på g2.
36. Dh2 Dxh5 27. Dg3 Her var 37. Dxh5 gxh5 nok hvids bedste chance for en
remis. Sort udnytter i det følgende hvids vægring mod dronningeafbytning til at
bore sig ind i hvids stilling.
37… Tc8 38. f4? Svækker den hvide kongestilling endnu mere.
38… f5!? 39. Kf2 Dg4! 40. Dh2 Tc4 Truer alvorligt på f4 og lever op til reglen om,
at et tårn på en åben linje befinder sig bedst på det forreste garderede felt.
41. g3 Td4 42. Te2 Df3+ 43. Ke1 Lc4 44. Lc2 Dxe2+ Sort afvikler meget forståe
ligt til sikkert vundet slutspil med kvalitet og to bønder mere. Der var dog et ret
klart vundet angreb med 44… Lxe2! 45. Dxe2 Dxg3+ 46. Df2 (eller 46. Kf1 Txf4+
med dronningegevinst og snarlig mat) 46… Dxf2+ 57. Kxf2 Td2+, og løberen
falder.
45. Dxe2 Lxe2 46. Kxe2 Kf7 47. Lb3 a5 48. Lc2 Kf6 49. b3 h6 50. Ke3 Td6 51.
Ld3 b4 52. Le2 e5 53. Lc4 g5 54. fxe5+ Kxe5 55. Ld3 f4+ 56. gxf4+ gxf4+ 57.
Ke2 f3+ 58. Opgivet. 0 – 1.
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Siciliansk (Dragesystemet / Rauser-angrebet)
Den 24. juli 2021: 3. runde.
Hvid: Aryan Mollasoltani, Caïssa Gladsaxe (ELO: 1510)
Sort: André Friis Møller, Frem Skakklub (ELO: 1489 – Seedet som nr. 16)
1.e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 g6 5.
Sc3 Lg7 6. Le3 Sc6 7. Lc4 Sf6 8. f3 0-0 9.
Dd2 (se diagram) En af grundstillingerne i
det populære Rauser-angreb, som med sit
f2-f3, der dækker e4 og forbereder g2-g4,
svarer til Sämisch-varianten i Kongeindisk –
i begge tilfælde gerne efterfulgt af lang
rokade og bondestorm på sorts konge
stilling.
9… a6 Vi går let henover det utal af andre
træk, som sort har her.
10. Lb3 Sxd4 11. Lxd4 b5 12. Sd5 I “Mode
rne Eröffnungstheorie”, bd. 3, anbefaler
Eduard Gufeld et par friske bondefremstød:
12. h4 a5 13. a4! bxa4 14. Sxa4 Tb8 15. h5
med konklusionen: Klar fordel for hvid.
12… Sxd5 13. Lxg7 Kxg7 14. Lxd5 Tb8 15. Dd4+ Kg8 16. 0-0! Med det
begrænsede materiale er der ingen videre mening i den nævnte plan i
kommentaren til hvids 9. træk.
16… Db6 17. c3 Dxd4+ 18. cxd4 Lb7?! Sort er forhippet på – gennem afbytnin
ger – at få et dobbelt tårnslutspil, idet sådanne gerne er remis. Men derved
overlader han ikke alene sort et stærkt centrum, men også – hvad der er langt
værre: c-linjen. Bedre var derfor 18… Ld7!?
19. Lxb7 Txb7 20. Tac1 Tbb8 21. Tc7 Tårn på 7. række!
21… Tfe8?! I stedet for denne inaktive tårnplacering var det nok bedre at spille
aktivt, f.eks. 21… Tfc8!? 22. Txe7 Tc2 23. Tb1 Td2 24. d5 Tc8 efterfulgt af Tcc2
med farligt modspil på 2. række (sorts 7. række!).
22. Tfc1 Kg7 23. h4 h5 24. Kf2 Kf6 25. Ke3 a5 26. g4 hxg4 27. fxg4 Th8?
Tillader hvid at slå hul på f7 med et snarligt matnet til følge.
28. Tf1+ Kg7 29. Txe7 Txh4 30. Tfxf7+ Kh6 31. Kf4 Th8 32. d5! Lægger op til en
snarlig sort træktvang, da han ikke kan trække med nogen af sine tre officerer,
f.eks. 32… Th1 33. g5+ Kh5 34. Th7+ Txh7 35. Txh7#.
32… b4 33. b3 g5+ Noget så paradoksalt som en ”tvunget hævnskak”!
34. Kf5 a4 35. Te6 mat. 1 – 0.
Efter disse tre solide sejre sluttede Aryan af med en remis i 4. runde som hvid
mod Leo Kresten Roland Nielsen, Helsingør Skakklub (ELO: 1615 – Seedet som
nr. 7) – og endnu en gevinst, som en trykfejl i siderne med hans fem partier
desværre er angivet som et nederlag!?
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Kongeindisk Angreb
Den 25. juli 2021: 5. runde
Hvid: Joshua Kehlet Hansen, Skakklubben af 1968 (ELO: 1647 – Seedet nr. 1)
Sort: Aryan Mollasoltani (ELO: 1510)
1.Sf3 d6 2. d4 Sf6 3. Lg5 Sbd7 4. g3 c6 5. c3 e5 6. dxe5 dxe5 7. Sbd2 Dc7 De
af begge spillere ret forsigtige træk i den indledende fase tyder på en vis gensidig
respekt i dette finaleopgør. Der er vel nærmest tale om en ”uregelmæssig” variant
af Kongeindisk Angreb (karakteriseret af trækket g2-g3). Ved nu at gå ud af Lg5bindingen truer sort ubehageligt med det indsnævrende fremstød e5-e4, hvorfor
hvid straks vælger at overdække feltet e4.
8. Dc2 Le7 9. Lg2 a5 10. Se4 h6 11. Lxf6 Sxf6 12. Sfd2 Le6 13. Sxf6+ Lxf6 14.
0-0 0-0 I den opståede stilling bør sorts løberpar være en fordel. Kompensationen
for hvid i at kunne spille sin springer til det centrale felt e4 er optisk bedrag, idet
sort blot retirerer, Lf6-e7, og spiller f7-f5, hvorefter hans løberpar og fremskredne
bønder på e- og f-linjen giver ham initiativet.
15. h4?! Da hvid grundet de to rokader til samme side ikke skal gøre sig håb om
nogen succes med bondestorm på sorts kongestilling, er trækket blot en svækkel
se af hans egen. At trækket hindrer et Lf6g5 har ingen betydning. Bedre var det at
besætte d1 med et tårn – bemærk, at der
på 15. Tad1 Lxa2? følger 16. b3 med løber
fangst. Nu bliver det sort, der vinder den
vigtige åbne d-linje.
15… Tad8 16. Kh2?! Hvid svigter stadig i
kampen om d-linjen, hvortil kommer, at
kongen til skade for sig selv går ind i en
farlig maskeret tilværelse på diagonalen b8h2 og dermed bibringer dronningen på c7 et
farligt potentiale.
16… Td7 17. Tad1 Tfd8 18. Lh3?!
Deplacerer kongen endnu mere!
18… Lxh3 19. Kxh3 Td6! 20. Se4? (se
diagram) Med pointen 20… Txd1? 21.
Sxf6+ Mellemskak! 21… gxf6 22. Txd1 med ret lige spil. Men hvid overser, at sort
har en langt mere, ja afgørende mellemskak!
20… Dd7+! En effektiv Aljechin-kanon – tre tunge officerer på samme linje! Af og
til kan man trods en positionelt dårlig stilling med et enkelt stærkt træk – det
bokserne kalder luckypunch – alligevel vinde et parti. Her skyldes det stærke træk
det stik modsatte. Aryan har positionelt set totalt overspillet sin 137 ELO-point
stærkere modstander, idet denne har gjort sin konge sårbar og helt overladt den
vitale d-linje til sort. I en så strategisk overlegen stilling kommer den taktiske
afgørelse gerne af sig selv! Teksttrækket er et godt eksempel på et af mine
yndlingstemaer: Dobbeltangrebet! Ved både at truer på h3 og d1 vinder sort en
officer.
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21. Kg2 Txd1 22. Sc5 Dd2 23. Dxd2 T8xd2 24. Txd1 Txd1 25. Opgivet. Sådan
banker en talentfuld 13. seedet en turnerings rating-favorit! 0 – 1.
Aryan Mollasoltani og Leo Kresten Roland Nielsen delte 1.-2. pladsen med hver
4½ point af 5 mulige. Begge havde en korrektion på 15½, så mere jævnbyrdigt
kunne det ikke blive. Dog slog Aryan både den bedst og den næstbedst seedede,
som Leo Kresten heldigt begge undgik at møde, og Aryan øgede sin ELO med 79
point!

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
Sæsonafslutning
Sæsonen sluttede den 30. juni med klubmesterskabet i lynskak. Der deltog 5
spillere fra onsdagsgruppen og 5 fra tirsdagsgruppen. Klubmester i lynskak blev
Martin Rosenkilde med 8 points af 9 mulige, Niels Skou og Christian Eriksson
delte andenpladsen. Bedste tirsdagsspillere på en delt 6. plads blev Aryan
Mollasoltani og Allan Hansen med 3½ point hver.

Nicolai Kistrup presser Monty

Vindere fra venstre: Niels Skou - Christian Eriksson - Martin
Rosenkilde - Aryan Mollasoltani - Allan Hansen
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KIRSEBÆRPARTI NR. 16A
af Kaare Vissing Andersen

Når man ikke selv er blevet en stor skakspiller,
må man trøste sig med
at have spist kirsebær med dem, der blev det.
Villy Karl Andersen – den ældste af A. K. Andersens to skaksønner (1:3)
Arnold Kristian Andersen (15/12-1898 – 18/2-1976), der blev portrætteret i Caïssa
nr. 378 (marts 2021), skrev sig især på to måder ind i Gladsaxes skakhistorie: Han
blev klubmester i Søborg Arbejder Skakklub i 1944, og han slog den legendariske
landsholdsspiller Thorkild Haahr i sit livs parti i Gladsaxeturneringen 1953, netop
da Haahr var på toppen af sin karriere. Dertil bidrog A. K., som han populært
kaldtes, til det københavnske skakliv ved med en børneflok at få to sønner, som
begge blev stærke skakspillere: Villy Karl Andersen (29/8-1930 – 18/7-1996) og
Tage Bent Andersen (født den 19/4-1935). Jeg har haft fornøjelsen af at møde
dem begge i diverse turneringer, og vil indlede med det klart bedste og vigtigste
parti for mit eget vedkommende.
Budapestergambit
Brønshøjmesterskabet 1970
Hvid: Villy Karl Andersen, Capablanca
Sort: Kaare Vissing Andersen, BSF
1. d4 Sf6 2. c4 e5!? Spillet ret impulsivt! Jeg havde ganske vist forberedt denne
åbning, mit sekundære forsvar mod 1. d4, hvor Kongeindisk var det primære, men
jeg følte ikke, at jeg havde forberedt den godt nok. Jeg var ikke engang klar over,
at Villy Andersen selv spillede 2… e5!? – dog heldigvis ikke 3… Sg4 efter 3. dxe5,
men 3… Se4!?, Fajarowicz-gambit.
3. dxe5 Sg4 4. e4 Sxe5 5. f4 Sec6 I princippet minder stillingen meget om den,
der fremkommer efter lige så mange træk i Firbondevarianten i Kongeindisk og i
Aljechins Forsvar. Hvid får en imponerende bondeovervægt i centrum, men også
en alvorligt svækket kongestilling. I alle tre tilfælde fører de to parters vidt forskel
lige strategi til skarpe opgør: Tromler en hvid bondestorm hurtigt sort ned, eller
slår sort kontra på de svage sorte felter nær hvids konge, f.eks. via diagonalen
a7-g1, med et knusende angreb til følge?
6. Le3 Lb4+ 7. Sd2 På 7. Sc3 Lxc3+ 8. bxc3 får hvid både løberparret og den
bedste udvikling, men også en kedelig isoleret dobbeltbonde på c-linjen.
7… De7 I september 1970 knyttede jeg følgende kommentar til dette træk: ”Jeg
har senere erfaret, at der skete 7… Dh4+ i partiet Pomar – Heidenfeld, Enschede
1963. Jeg mener, at 7… De7 er bedre.”
8. Ld3 Sa6! Min ungdommelige kommentar dengang lød: ”Et herligt træk, som jeg
hurtigt fandt, idet jeg havde puslet med lignende stillinger mod Gösta Lilja. På
9. a3 følger 9… Sc5!” Gösta Lilja var dengang en nær personlig ven med et stort,
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men ganske uambitiøst talent, udviklet i Vanløse Skakklub.
9. De2 Sc5 10. 0-0-0 Som følge af de nævnte svækkelser på de sorte felter på Kfløjen, især f2, rokerer hvid ganske konsekvent langt, men i modsætning til, hvad
der kunne være sket på 7. Sc3, bliver det nu sort, der får løberparret.
10… Sxd3+ Under vore analyser efter partiet var Villy og jeg enige om, at dette
slag måtte ske straks, da hvid ellers spiller 11. Lb1!
11. Dxd3 Lc5 12. Lxc5 Endelig ikke 12. Sb3? Sb4! og truslerne mod a2, e3 og d3
(med skak) sikrer sort en afgørende fordel.
12… Dxc5 13. Sb3 De7 Min vurdering af stillingen dengang: ”Hvid har den bedste
udvikling, men sort har løber for springer, noget der netop i sådanne stillinger kan
blive afgørende – og det gjorde det faktisk.” Aner man en vis efterrationalisering?
14. a3 b6 15. Dc3 La6!? Helt i Budapestergambittens ånd! Forviklingerne efter
16. Dxg7!? ville hvid ikke rodes ind i.
16. Sf3 0-0-0 17. The1 f6 18. c5! Lb7 Noget af en indrømmelse og på sin vis
ulogisk, efter at hvid netop har åbnet diagonalen f1-a6. Men straks 18… d6? ville
strande på 19. cxb6, og springeren står udækket i slag på c6. Og da sort må
gennemføre d7-d6 for at komme videre, er løberens retræte nødvendig for at sikre
springeren. Rent psykisk er retræten en trist indrømmelse, og hvid synes at have
fat i den lange ende.
19. Kb1 d6 20. cxb6 axb6 21. Ka1 The8 22. Tc1 Dd7 23. Sfd4 Sxd4 24. Dxd4
Kb8 Der truede jo 25. Dxb6. Da hvid nu ikke har de store muligheder på den
halvåbne c-linje, søger tårnet hen på d-lin
jen som forberedelse til fremstødet e4-e5.
25. Tcd1 Te7! Med denne ekstra dækning
af dronningen bliver det efter et e4-e5 muligt
for bonden på d6 at slå hvids fremskudte
bonde i centrum. Dertil gøres der klar til en
dobling af de sorte tårne på e-linjen med et
voldsomt angreb på e4. Sort har ganske vist
ikke kunnet angribe de fremskudte hvide
bønder i centrum umiddelbart efter åbning
en, men kan han nu ved overgangen fra
midt- til slutspil vinde den, der er tilbage?
Der er sket et markant skifte i stillingen
siden sorts 18. træk.
26. Te3 Tde8 27. Tde1 Dc6 28. Sd2 f5!
(se diagram)
29. e5 Eller min i 1970 foreslåede variant ”29. exf5 Txe3 30. Txe3 Txe3 31. Dxe3
Dxg2” med visse gevinstchancer for sort. I dag mener jeg, at 31… Dc1+! 32. Ka2
Lxg2 er endnu bedre, da det giver kongen flugtfeltet b7 og truer 33… Ld5+ 34. b3
Dc2+ 35. Ka1 Dxf5 med et klart bedre slutspil grundet merbonde og mest solide
kongestilling. Bemærk, at 33. De8+? er et skud i blinde, da sort efter 33… Kb7
truer springeren, som ikke har nogen fornuftige flugtfelter, hvor dronningen
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brødebetynget må tilbage til e3 for at dækket den. Sort har naturligvis remis ved
evig skak med 31… Dc1+! 32. Ka2 Ld5+ 33. b3 Dc2+ 34. Ka1 Dc1+, men det
kunne jeg ikke nøjes med på grund af stillingen i turneringen – hvis jeg ville vinde
denne.
29… dxe5 30. fxe5 Dxg2! Der er god tid til dette bonderov.
31. T3e2 Dd5 32. Dc3 Hvid kan næppe tåle et slutspil efter dronningernes exit, da
han er en bonde bagud, og løberen er klart bedre end springeren – generelt fordi
der er bønder på begge sider af brættet, og fordi løber og tårne arbejder bedre
sammen end springer og tårne, specielt
fordi løberen fra sin sikre position totalt do
minerer den lange diagonal a8-h1. Ved at
bevare dronningerne på brættet bliver hvid
dog snart løbet taktisk over ende.
32… La6! Med dette angreb på en af den
isolerede bondes vagter afsløres det, hvor
udsat bonden er.
33. Te3 g5! 34. h3 c5! Med sine to friske
bondestød tvinger sort ikke alene hvid i
defensiven på brættet, men også på uret!
Villy Andersen kom i alvorlig tidnød.
35. Sf3? Her kommer springeren snart til at
stå uden dækning, først fordi Te3 fordrives
og dernæst fordi linjen fra c3 til f3 spærres.
35… f4 36. Te4 (se diagram)
36… Ld3! 37. Ta4 Dxf3 38. e6 Dd5 39. Te5 Dd6, og hvids vinge faldt.
På selve brættet er sorts sejr dog kun et spørgsmål om kort tid, da hvid ikke har
nogen kompensation for det tabte materiale. Hvis sort (jeg) bliver for overmodig,
må han (jeg) dog ud i et vist rod for at vinde, for eksempel byder 40… Txe6?! på
en noget tvivlsom variant: 41. Txe6 Txe6 42. Dh8+ Kc7 (42… Kb7? 43. Da8+ Kc7
44. Ta7#!) 43. Ta7+ Kc6 44. Dc8+ (Efter 44. Da8+ Kb5 synes sorts konge at slippe
ud af skakkerne) 44… Kd5! (44… Kb5 45. Da6+ Kc6 etc. fører til remis ved evig
skak) 45. Td7 Synes at vinde dronningen, men sorts angreb slår igennem: 45…
Te1+ 46. Ka2 Kc4! 47. Da6+ (Efter 47. Dg8+ De6 eller 47. b3+ Kc3 48. Dh8+ De5
redder sort dronningen og fortsætter med succes sit matangreb) 47… b5 48. Dxd6
Lb1+ 49. Ka1 Lc2+, og sort vinder. 0 – 1.
Sejren er en af mine mest betydningsfulde – den bragte mig ikke alene på en delt
1. plads sammen med Villy Karl Andersen. Den lagde også grunden til min tredje
titel som Brønshøjmester og dermed den af Brønshøj-Husum Avis skænkede
vandrepokal til ejendom.
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Bobby Fischer slår kontra!
Et fremragende eksempel på, hvorledes sort med et ”hypermoderne forsvar” (som
bygger på fianchettering af den ene eller begge løbere (Lb7 og/eller Lg7) og
dermed tilbageholdenhed i centrumsudviklingen) kan få farligt modspil, hvis hvid
vælter frem med sine bønder i centrum, er det følgende parti. Dette stiftede jeg for
alvor bekendtskab med i den lille bog ”Wie spielt man Königsindisch?” (1981, 96
sider) af David Levy og Kevin O’Connell (en oversættelse af ”How to Play the
King’s Indian Defence” (1980)). Bogen fik enorm betydning for min (senere)
udvikling som skakspiller – Som det ses udkom bogen godt ti år efter mit parti
mod Villy Andersen. For mit vedkommende er det den først åbningsbog, som ikke
primært bygger på en vis udenadslære, men på en forståelse af, hvordan der skal
spilles i forskellige bondestillinger. Før jeg læste den, havde jeg en vis frygt for
hvids ofte kolossale angreb grundet sorts indledende passive træk, men nu lærte
bogen mig at slå kontra og at forstå begrebet ”dynamisk ligevægt”, som langt ofte
re forekommer i Kongeindisk end i Dronningegambit – først og fremmest grundet
på den geniale David Bronsteins (1924 – 2006) pionerarbejde i årene omkring
1950. Allerede bogens andet kapitel, ”Der Vierbauernangriff”, giver et eksempel
på, hvor hurtigt det kan gå galt for sort, selv for en ekspert som den jugoslaviske
superstormester Gligoric. Jeg vil dog ikke her vise hans forsmædelige nederlag
mod Mariotti, Praira da Rocha, 1969, men derimod hvordan en sprudlende Bobby
Fischer (som sort) slog kontra mod R. Letelier, Chile, i olympiaden i Leipzig 1960:
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 0-0 Det
normale er 4… d6 for at forhindre
fremstødet e4-e5, men genier kan som
bekendt tillade sig meget mod os mere
dødelige. 5. e5 Se8 6. f4!? Lugter Letelier
stormesterblod? 6… d6 7. Le3 c5! Med sine
to seneste træk angriber sort det måske
forhastet opbyggede hvide centrum. 8. dxc5
Sc6 9. cxd6 exd6 10. Se4 Lf5! 11. Sg3 Le6
12. Sf3 Dc7 13. Db1 dxe5 14. f5 e4 15.
fxe6 exf3 16. gxf3 f5! Truer med gaflen f5f4 og tvinger dermed hvid til at svække sin
kongestilling endnu mere. 17. f4 Sf6 18.
Le2 Tfe8 19. Kf2 Txe6 Den sidste sten i
borgruinen fjernes. 20. The1 Tae8 21. Lf3
(se diagram)
21… Txe3! Kvalitetsofferet, hvor man giver et tårn for en sortfeltet løber, ses ofte i
Kongeindisk. Som regel sker det i positionelt øjemed, men her er det slet og ret
indledningen på en knusende kombination! På sin vis er der tale om et magnet
offer, der trækker den hvide konge ud på brættet.
22. Txe3 Txe3 23. Kxe3 Og så er tiden inde til det helt afgørende magnetoffer!
23… Dxf4! 24. Opgivet. På 24. Kxf4 følger 24… Lh6#! For ikke at miste løberen
og dermed komme materielt bagud må kongen retirere til e2 eller f2. Det første
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duer ikke på grund af 24… Sd4+. Og på 24. Kf2 kan der for eksempel ske 24…
Sg4+ 25. Kg2 Se3+ 26. Kf2 Sd4 27. Dh1 Sg4+ osv. En sådan sejr giver sort
forhåbninger, når han spiller Kongeindisk – om end det næsten indikerer, at man
skal være skrap for at finde sorts chancer (modspil). 0 – 1.
Husum Skakklub
Den første af de skakklubber, der gennem en række fusioner i dag udgør ”Caïssa
Gladsaxe”, var Søborg Arbejder Skakklub, som blev stiftet den 8. maj 1933 – et år
efter stiftelsen af det forbund, Dansk Arbejder Skak Forbund, som Søborg A.S.
straks blev medlem af. Den 5. april 1943 strøg klubben sit mellemnavn og hed
derefter Søborg Skakklub frem til den 8. januar 1962, hvor klubben ændrede sit
navn til Gladsaxe Skakklub i forbindelse med en overgang fra det nævnte forbund
til Dansk Skak Union. (Kilde: Erik Poulsen og Claus Olsen: Skak i Gladsaxe,
2020, side 3). Lidt sydøst for Søborg lå Brønshøj, hvor Brønshøj Skakklub
allerede var blevet stiftet i 1924 og var en af de største og stærkeste klubber i
Københavns Skak Union. Dertil kom Brønshøj Arbejder Skakklub, der blev stiftet
den 15. marts 1935, og som ”egentlig” var ”en udløber af Søborg A.S., idet enkelte
medlemmer fra denne klub tog initiativet til stiftelse af vor klub, …” (Kilde: Arbej
der-Skak, april 1945: ”Onkel Bus”: ”10-Aars Jubilæum i Brønshøj A.S.” Denne
artikel skal læses med varsomhed, f.eks. har den ”maj” i stedet for ”marts” som
stiftelsesmåned). Der hersker dog nogen tvivl om, at initiativet til stiftelsen kun
udgik fra Søborg A.S. Således udtaler klubbens første formand, Otto Olsson, i et
interview med mig, at initiativet udgik fra en række unge socialdemokrater i
Brønshøj, og at en af initiativtagerne var Poul Mattison, som både var medlem af
Søborg A.S. og Dansk Socialdemokratisk Ungdom i Brønshøj (Kilder: Brønshøj
Skakforening klubblad, januar 1970 (redaktør: Kaare Vissing Andersen) og
”Brønshøj Skakforening i 40 år”, 1975, side 8-9). Uden bitterhed ”tilskrives” et dyk
i medlemstallet til kun 8 i Søborg A.S. i foråret 1935 blandt andet med ”den ny
oprettede arbejderskakklub i Brønshøj, som naturligt tiltrak nærmere boende
søborgmedlemmer” (E.P. og C.O.: Skak i Gladsaxe). Foruden Poul Mattison, som
i øvrigt blev den første klubmester i Brønshøj A.S., må det antages, at den første
næstformand og klubmester i Søborg A.S., Robert Andersen, var et andet af de
gode medlemmer, som Søborg A.S. ”forærede” kammeraterne i Brønshøj. I hvert
fald optræder hans navn på den første side i Brønshøj A.S.’ Matchprotokol, som
påbegyndtes i 1943. Det kan være interessant at finde ud af, hvilke andre, som
gik over fra Søborg til Brønshøj – givetvis som følge af deres bopæl. Kilderne
dertil findes.
Mellem Søborg og Brønshøj ligger som det er mange bekendt bydelen Husum.
Og minsandten om ikke der op imellem de nævnte tre ret store klubber skød en
ny op, Husum Skakklub! Hvornår denne blev stiftet, ved jeg ikke, men den blev i
hvert fald budt velkommen som medlem af Dansk Skak Union i Skakbladet,
februar 1941, side 25-26, med disse data: Spillested: Husum Møllekro, Frederiks
sundsvej 350 + Spilleaften: Torsdag + 15 medlemmer + Formand: Sporvejsfunk
tionær H. Meldahl. I Skakbladet kunne man som regel i februar eller marts de
følgende år konstatere disse ændringer: 1942: Spillested: Islevhus Kro, Islevhus
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vej 93 + 30 medlemmer. 1943: 35 medlemmer. 1944: 31 medlemmer. 1946:
Spillested: Ungdomshjemmet, Storegårdsvej 5 + 35 medlemmer. Herefter ophørte
disse oversigter. Det var denne Husum Skakklub, som A. K. Andersen kort efter
sit klubmesterskab i Søborg Skakklub i 1944, meldte sig ind i, og hvor hans to
sønner, Villy (født 1930) og Tage (født 1935), som drenge drog deres første
erfaringer som klubspillere.
Brønshøjmesterskabets første år – og dets vinder i 1950
Med Danmarks befrielse i maj 1945 fulgte en blomstringstid, ikke kun for landets
planter, men også inden for især idræt og kultur og dermed skakspillet, som
eksempelvis fik sin egen lille lokale niche med en idé af kassereren i Brønshøj
Arbejder Skakklub, Willy Schwemer (1908 – 2005): Brønshøj Mesterskabet, som
dog først så dagens lys i 1946. Der var dengang hele tre skakklubber i BrønshøjHusum: Brønshøj Arbejder Skakklub, der ligesom den daværende Søborg
Arbejder Skakklub var medlem af Dansk Arbejder Skak Forbund, samt Brønshøj
Skakklub og den lille Husum Skakklub, der begge var medlemmer af Dansk Skak
Union. Brønshøj Skakklub var klart den stærkeste, og en usædvanlig talentfuld
kvartet herfra tog sig af de fire første mesterskaber: Einar Palmkvist i 1946, Palle
Ravn i 1947, Jørgen Haagen Hansen i 1948 og endelig Egon Knudsen i 1949.
Lad mig her nøjes med at fremhæve Palle Ravn, som blev danmarksmester i
1957, og Egon Knudsen, som siden blev en af de allerstærkeste spillere Søborg
A.S. (i dag: Caïssa Gladsaxe) og vel har spillet klubbens mest berømte parti
nogensinde med sejren over stormester Bent Larsen i 1960 – og som i øvrigt også
vandt Brønshøj Mesterskabet i 1951 og 1956. Snart satte Brønshøj A.S. sig tungt
på disse mesterskaber, især med de ganske
unge talenter Ole Illum Truelsen (1952,
1953 og 1955) og Henning Jensen/Møller
(1959, 1960, 1961 og 1962). MEN i 1950
var det såmænd en bare 20-årig gut fra den
lille Husum Skakklub, der vandt Brønshøj
Mesterskabet: Villy Karl Andersen.
Desværre er de kilder, som jeg har haft til
rådighed, meget sparsomme med
oplysninger om denne turnering, men afgør
ende er det vel også, at de dokumenterer, at
det var ham, der vandt – om end med en lidt
gal stavemåde: Willy Andersen.
Det følgende om turneringens forløb kunne
let sammenfattes til en kortere beretning,
uden at der ville gå nogen data tabt, men
jeg tror, at det kan interesse nogle, at se
hvad de sparsomme og spredte kilder har
kunnet bidrage med.
”Matchbog for Brønshøj A. S.”, der dækker
Villy Karl Andersen som ung
perioden marts 1943 – foråret 1973, har for
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mesterklassens vedkommende kun denne oplysning: Nr. 1-3: Willy Andersen,
Husum, A. Bauer, B.A.S. og Egon Knudsen, B. Sk.: 5 point. Samt: ”Willy Andersen
blev efter omkamp mester.” Når man i 1973 ophørte med at føre den nævnte
”Matchbog”, skyldtes det, at Brønshøj Skakforening (som klubben kom til at hedde
fra 1967) lod sit klubblad fungere som sådan.
I Arbejder-Skaks faste spalte ”Foreningsmeddelelser” kan man af indlæggene fra
Brønshøj A. S. følge lidt om forløbet af turneringen, der fandt sted i august: A-S
september: Stillingen efter 5. runde: Nr. 1-3: Willy Andersen, Husum, Jørgen
Haagen Hansen, B.S., og A. Bauer, B.A.S., alle med 4 point. A-S oktober: Nr. 1-3:
Villy Andersen, Husum, Egon Knudsen, B.S., og A. Bauer, 5 point (af 7). Disse tre
skal spille omkamp om mesterskabet. Derefter fulgte Chr. Jensen, B.A.S.,
J. Haagen Hansen, B.S., Lemvig Müller, B.S., hver 4½ point. Der deltog i alt 14
spillere i klassen. Det kan undre, at Brønshøj A.S. ikke fulgte op med nogen
meddelelse om, hvem der vandt omkampen – det havde klubben nok gjort, hvis
A. Bauer havde vundet den!? Og dog bekræfter et indlæg fra Brønshøj A.S. i
Arbejder-Skak, nemlig oktober 1951, at Villy vandt mesterskabet i 1950, nemlig
med følgende tilføjelse efter at have nævnt de tre første i mesterskabet for 1951:
Nr. 1: Egon Knudsen, 5½ point, Jens Haagen Hansen, 5, og Jørgen H. Hansen,
4½, alle Brønshøj Skakklub: ”Bedst placerede spillere fra B. A.S. blev Ole Illum
Truelsen og Chr. Jensen med hver 3½ point. Og så nærmest lidt tilfældigt tilføjet:
”Sidste års mester, Willy Andersen, Husum, opnåede 4 points.”
Ikke overraskende har jeg intet kunne finde om turneringen i DSU’s Skakbladet!?
Dette har i sin nu 117-årige levetid hovedsageligt fokuseret på partier fra verdens
eliten og Danmarks allerbedste spillere, og derfor er bladet Arbejder-Skak 193170 en så uvurderlig kilde med henblik på, hvad landets næstbedste mestre kunne
yde – og det var ikke så ringe endda!
Husum Skakklubs endeligt
Det er ikke meget, man ved om Husum Skakklub. Jeg har således ikke fundet
nogen ”meddelelser” derfra i Skakbladet, som kun sporadisk nævner nogle af
medlemmerne, når de gjorde det godt i DSU’s lavere klasser. Grunden til klubbens
ophør i 1952 har jeg kun en kilde for, nærmest nævnt en passant i et portræt af
Niels Meldgaard (1/4-1914 – 11/4-1979) i min bog ”Brønshøj Skakforenings
mesterskabsturneringer”, 1970, side 66-67: ”I 1952 lukkede Husum Skakklub
grundet uoverensstemmelser med Unionen. Derefter tilhørte Meldgaard helt og
fuldt BSF.” (Brønshøj Skakforening (BSF) hed frem til 1967 Brønshøj Arbejder
Skakklub (BAS) og må ikke forveksles med Brønshøj Skakklub (BS))
Brønshøj A.S.’ klubblad, som var startet i december 1951 med Svend Johansen
(12/12-1907 – ca. 1993) som initiativtager og redaktør, indikerer rigtigheden af
den nævnte årsag på bagsiden af nummeret for oktober 1952, hvor man blandt
andet kan læse: Ang. Husum Skakklub: Husum Skakklub er lukket, og vi modtog
tilbud om at overtage klubbens materialer, ure osv. til opbevaring indtil videre,
endvidere er lovet os, at vi får klubbens protokol med medlemmernes adresser
overdraget, så vi kan henvende os til dem, med meddelelse om, at så længe
deres klub er lukket, spilles der i Brønshøj Arbejder Skakklub – indtil nu har to
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Husum-spillere indmeldt sig i klubben, …..” At Husum Skakklub ikke overlod
unionsklubben Brønshøj Skakklub sine materialer m.m., men arbejderskakklubben Brønshøj A.S. bekræfter Meldgaards erindring om en strid med DSU
og/eller KSU. Den mig bekendt bedste kilde om medlemmerne i Husum Skakklub
i dennes skumringstime findes i Brønshøj A.S.’ Matchprotokol, som omfatter årene
1943-1973. På side 102 bringer den resultatet af Venskabsmatchen Brønshøj
A.S. – Husum Skakklub den 27. maj 1952: 6 – 2.
Bræt 1: Chr. Brix (1) – Niels Meldgaard: 1 – 0
Bræt 2: O. Sevald (1) – Tage Andersen (17 år): 0 – 1
Bræt 3: Erling Vissing Andersen (2) – Ulf Holtrup: 1 – 0
Bræt 4: Conrad Hansen (1) – A. K. Andersen: 1 – 0
Bræt 5: Hilding Christensen (3) – V. O. Jensen: 0 – 1
Bræt 6: Poul Petersen (2) – Bistrup: 1 – 0
Bræt 7: Orla Petersen (?) – Axel Tjørnemark: 1 – 0
Bræt 8: Th. Nielsen (3) – Sv. Aa. Nielsen: 1 – 0
At Villy Andersen ikke stillede op for Husum, kan forklares med, at han var for
stærk! Der stillede heller ikke nogen op for Brønshøj, hvis de tilhørte mester
klassen der. Tallene i parentes for Brønshøj-spillerne viser, hvilken klasse de
deltog i den følgende vinterturnering. Niels Meldgaard var medlem af begge de
kæmpende klubber, og det var derfor naturligt, at han stillede op for den formo
dentligt svageste. I netop 1952 rykkede han op i Brønshøj A.S.’ mesterklasse,
hvorfra han først rykkede endeligt ned i 1965. Af de øvrige Husum-spillere meldte
Tage Andersen, Ulf Holtrup og Aksel Tjørnemark sig ind i Brønshøj A. S., som
dermed fik et kraftigt vitamintilskud: Tage Andersen spillede sig snart op i top-4 og
blev siden dobbelt klubmester og en dygtig kasserer. De to andre var usædvanligt
festlige personer: Ulf Holtrup blev i årene 1953 – 1960 medlemsbladets velskri
vende redaktør, som slog en munter tone an svarende til den, der i øvrigt her
skede i klubben i de år. Og Tjørnemark, hvis ”fornavn” snart blev ”hr.”, blev et lige
så gemytligt bestyrelsesmedlem (formand 1956-1958). A. K. Andersen derimod
vendte tilbage til Søborg Skakklub, 1953-1956, hvor han – som forhåbentligt
bekendt – spillede sit livs parti ved at slå den garvede landsholdsspiller Th. Haahr
i Gladsaxeturneringen 1953 – i øvrigt Haahrs bedste år som skakspiller. Men i
1956 trådte A.K. så i sin søn Tages fodspor ved at melde sig ind i Brønshøj A.S.
(Fortsættes i næste nummer)
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Hurtigskak for juniorer og seniorer
3 tirsdage i juni afviklede vi en lille turnering i hurtigskak med 2 runder
hver af de tre tirsdage og dermed 6 runder i alt.
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SKAKOPGAVEN
ved Kaare Vissing Andersen
Styrk din taktik i partiskak gennem løsning af skakopgaver!
Nye opgaver
Jeg søger ofte i magasinerne ”Arbejder-Skak” og ”Skakbladet” efter oplysninger
om danske skakspillere og andre emner. Det hænder da, at jeg bliver ”forstyrret”
af en konstrueret skakopgave eller en kombination fra ”det virkelige liv”, som jeg
må prøve at løse, og som er så fascinerende, at den må deles med andre. Dette
gælder opgaverne nr. 46 og 48, som jeg i øvrigt begge præsenterede under mit
foredrag i Caïssa Gladsaxe den 31. august. Nr. 46 havde mine syv tilhørere
meget svært ved at løse, mens 16-årige Aryan Mollasoltani viste sit store talent
ved meget hurtigt at se løsningen på nr. 48. Nr. 47 har hele fire løsninger. Normalt
siger man, at løsninger ud over den af komponisten tilsigtede er såkaldte biløs
ninger – løsninger som komponisten ikke har set, og at der hermed er tale om en
fejlkonstruktion. Men her er alle løsningerne tilstræbt, og der er såmænd mening i
galskaben! Nr. 49 har jeg første gang bragt i Frederiksberg Skakforenings
Nyhedsbrev, juli 2021, som ”punktum” på en artikel med titlen ”Fra problem
komponistens værksted – Den forræderiske bonde”.
Opgave nr. 46
Verner Johnsen, København,Skak
bladet, marts 1973, side 75, nr. 9237

Mat i 2 træk

C+ 8+5

Opgave nr. 47
Kaare Vissing Andersen, ”fribonden”
(medlemsblad for Damhus Skakklub),
juni 2021

Mat i 2 træk

4 løsninger C+ 11+7
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Opgave nr. 48
Opgave nr. 49
E. Ferber, 1925. Sakset fra Skakbladet, Kaare Vissing Andersen, Frederiksberg
juli 1973,forsiden
Skakforenings Nyhedsbrev, juli 2021

Mat i 3 træk

C+ 7+3

Mat i 4 træk

C+ 7+6

Løsning på opgaverne i Caïssa nr. 378
Da løsningerne på opgaverne 44A-B og 45A-D blev bragt allerede i nr. 378, skal vi
her kun se løsningerne på nr. 42 og 43. Den første af disse er som antydet inspi
reret af en opgave fra Alfonso den Vises bog fra 1283, altså fra højmiddelalderen
– en opgave med en såkaldt erobringssejr som det beskedne løsningskrav, idet en
mat ikke kan fremtvinges. Opgaven, der ser ud som følger, bragte jeg i min artikel
”Højmiddelalderen (1:2)” (Danmarks Skakhistorie, 2. del), Skakbladet 2021, nr. 1.
Alfonso den Vise:
Juegos de Axedrez, dados y tablas (Skak-,
terning- og brætspil), 1283, nr. 93
Løsning: 1. b7+! Sxb7 Efter 1… Kb8 og
1… Ka7 sker 2. Sc6+, hvorefter sorts sprin
ger falder, så han kun har kongen tilbage,
mens hvid ud over sin konge stadigvæk vil
have enten en bonde eller en springer tilba
ge og dermed efter tidens regler har vundet
en såkaldt erobringssejr. Alt sammen meget
banalt.
Det i sin tid geniale kommer efter det nævn
te 1… Sxb7, idet hvid da spiller 2. Sc6! Nu
kan den sorte konge ikke trække, og uanset
hvortil den sorte springer går, vil den gå
tabt, uden at hvid mister sin. Denne krystal
klare slutspilsstudie er med sin træktvang
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langt forud for sin tid, og man må med skakhistorikeren Sonja Musser Golladay
undres over, at den er en af de otte opgaver fra Alfonso den Vises værk, som
H.J.R. Murray ikke tog med i sit epokegørende værk ”A History of Chess”, 1913.
Opgavens idé inspirerede mig til at skabe
en såkaldt direkte mat. Det blev til denne
opgave (se diagram til venstre).
Opgave nr. 42
Kaare Vissing Andersen, Caïssa nr. 378,
marts 2021
Frit efter Alfonso den Vise, 1283, nr. 93
Løsning:
Tbb7! Truer 2. Tc8#. 1… Sc6 2. Tc8+ Sb8
3. Tcxb8#. 1… Sxb7 2. Sc6! Truer 3. Tc8#.
2… Sc6~ (det krøllede tegn angiver, at det
er lige meget til hvilket felt springeren på c6
går) 3. Ta7#.
Mat i 3 træk

C+ 4+2

Opgave nr. 43
Kaare Vissing Andersen, Caïssa nr. 378,
marts 2021
Løsning:
A) Forførelse: 1. f4? Truer 2. Ld4#. Men 1…
b3! og hvid kan ikke sætte mat i næste
træk, da 2. Ld4+ besvares med 2… b2.
Løsning: 1. f3!
Truer 2. Ld4#. 1… b3 2. Ta4#. Bemærk, at
fremstødet b4-b3 spærrer for Ld1’s
gardering af feltet a4.
B) Forførelse: 1. f3? Truer 2. Ld4#. Men 1…
g4+! Og hvid kan ikke sætte mat i næste
træk.
Mat i 2 træk B) Tg4 til e4 C+ 6+7 Løsning: 1. f4!
Truer 2. Ld4#. 1… b3 2. Ta4#.
Opgavens pointe – pædagogik om man vil – er, at det ikke er ligegyldigt, hvordan
hvids fremstød med f-bonden sker. I A-opgaven er det hvide tårns styrke, at det på
g4 blokerer for skakken g5-g4+. I B-opgaven er det hvide tårns styrke, at
fremstødet f2-f4, som på en gang åbner for Lg1 og hindrer, at Lh6 kan give skak,
kan ske, uden at f-bonden kommer til at spærre for tårnets adgang til a4. Det er
komponistens håb, at opgaven dermed belyser vigtigheden af den lille forskel.
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Referat af Generalforsamling 8. juni 2021
1. Valg af dirigent

Christopher blev valgt til dirigent, han konstaterede at generalforsamlingen var
lovlig indkaldt og talte otte deltagere.
2. Protokol
Protokol godkendt.
3. Formandens beretning
Formandens beretning blev godkendt med applaus. Beretningen sluttede med at
se frem i tiden. 90 års jubilæum og hvordan vi stabler noget på benene. Evt. en
stor turnering, simultan med Shirov? Forslag modtages gerne. Forslag til at skaffe
flere medlemmer og samarbejde med andre klubber modtages også gerne.
Beretningen kan læses i bilag 1.
4. Regnskab

Kassereren fremlagde regnskabet og kunne glæde os med at vi har et mindre
overskud. Beskedent, men dog et overskud.
Regnskabet blev godkendt og kan ses i bilag 2.
5. Indkomne forslag
Forslag 1 fra Kaare Vissing Andersen om at klubbens navn skulle ændres til
Gladsaxe Skakforening (GSF), blev nedstemt. To stemte for og tre stemte imod,
mens de sidste tre var neutrale.
Følgende forslag 2-6 er fremsat af bestyrelsen.
Forslag 2: Følgende regel i § 6: ”En person, der er medlem af en konkurrerende
skakforenings bestyrelse, kan ikke være medlem af bestyrelsen.” fjernes.
Forslaget blev vedtaget med alle otte stemmer. Se ny § 6 i bilag 3.
Forslag 3: I § 6 står: ”Der vælges hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant”.
Antal revisorer foreslås ændret til 1. Forslaget blev vedtaget med alle otte
stemmer. Se ny § 6 i bilag 3.
Forslag 4 om at genindføre medlemskategorien “Passivt medlem” blev vedtaget
med alle otte stemmer.
Forslag 5 om at lade GM være kontingentfri, blev omformuleret til, at GM, som er
aktive for klubben, er kontingentfri og blev vedtaget med alle otte stemmer.
Forslag 6: Bestyrelsen foreslår mindre kontingentforhøjelser. Klubbens økonomi
er kommet på fode igen efter store donationer fra generøse medlemmer. Det er
meget glædeligt, men der kommer også nogle udgifter, bl.a. til nyt materiel, til
dommere til divisionskampe, til betaling af kontingent til KSU/DSU for kontingentfri
medlemmer og til støtte for ungdomsarbejde. Kontingent til DSU forventes i øvrigt
at stige.
Forslag til kontingentsatser pr. halvår gældende fra 1. juli 2022: Seniorer: 500 kr.
Juniorer: 350 kr. Studerende: 400 kr. Pensionister: 400 kr. Passive: 150 kr. For at
være studerende skal man være SU-berettiget. Forslaget blev vedtaget med otte
stemmer.
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6. Valg
Valg til bestyrelse og valg af revisor: Der var genvalg til alle, som var på valg.
Bestyrelsens medlemmer og revisor fremgår af bilag 3 .
7. Eventuelt
Christopher kom med ideer til, hvordan man/han tidligere har hvervet nye juniorer.
Det kræver en hel ressource fra klubben, som vil påtage sig dette arbejde. Hvis
nogen er interesseret eller har gode ideer så kontakt formanden.
Nicolai Kistrup er meget talentfuld og der blev talt om at klubben kunne bakke op
ved at tilbyde at betale en CM-titel til ham, hvis han ønsker en sådan, eller vente
til han opnår en FM-titel

I generalforsamlingen deltog følgende:
Alex Madsen

Allan Hansen

Christopher Pedersen

Jakob Trier

Leif Hahn

Michael Madsen

Mogens Olsen

Poul Erik Harders

Gladsaxe 8. juni 2021
Alex Madsen
Formand

Christopher Pedersen
Dirigent

Michael Madsen
Referent
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Bilag 1: Formandens beretning
Et udfordrende år!
Lokaler
Vi begyndte med lokaleproblemer. Møde 25. august med kommune og GP39.
GP39 holdt fast i, at vi trods flere henstillinger stadig ikke ryddede op, så lokalerne
blev efterladt i samme stand, som de var, når vi kom. GP39 er driftsansvarlig for
huset og sætter stor ære i at passe på det. Flere klager, så ryger vi ud.
”Huset skal forlades lige så pænt som det modtages. Der skal fejes gulve, tørres borde af,
tømmes skraldespande, fyldes i opvaskemaskine og starte denne.

Alle døre og vinduer tjekkes inden afgang.”
”Hvis Caissa Skak fremover kan rydde op og gøre rent efter sig som aftalt, kan de
fortsat benytte lokalerne i Bagsværd Gl. Station. Hvis de ikke kan opfylde de
nævnte krav (om oprydning og rengøring efter endt aktivitet), så får Børne- og
Kulturforvaltningen besked om dette, og skakklubben vil blive henvist til andre
lokaler i kommunen.”
Behov for bedre kommunikation. Opslagstavler med info om, hvornår vi bruger
lokalerne, og med kontaktoplysninger. Køleskab. Aflåst rekvisitrum.
Vi har haft adresse i den gamle stationsbygning i 30 år, og vi vil gerne beholde
den i mange år endnu.
Corona og turneringer
Næste udfordring var nedlukninger m.m. pga. coronaen, og total lukning af
klublokalerne fra 9. december til 10. maj. Førsteholdet nåede 1 runde i 1. division,
inden hold- og divisionsturnering blev udskudt og udskudt og til sidst aflyst.
Den usikre situation betød også, at vi ikke fik sat egne turneringer i gang.
Lige nu har vi dog nået at sætte gang i en hurtigskakturnering med 10 deltagere,
og onsdagsgruppen arbejder på at gøre klubmesterskabet færdig.
Resultater
Inden den totale nedlukning nåede DSU og andre dog at afvikle nogle
mesterskaber. Således blev Nicolaj Kistrup både juniordanmarksmester og
danmarksmester U19, og Christian Eriksson blev Esbjerg-mester foran et ret
stærkt felt.
Undervisning
Der var god gang i undervisningen før nedlukningen. Poul Erik Harders havde en
gruppe juniorer, 4 piger og 1 dreng, som lærte skak og hyggede sig gevaldigt.
Michael Madsen tog sig af to unge talenter, som fik og får undervisning efter evne
og talent.
Nedlukningen har indtil videre betydet, at de 5 juniorer ikke er kommet i gang
igen, hvilket er ærgerligt, men også desværre lidt forventeligt. Michaels gruppe
har overlevet restriktionerne, og de to unge fortsætter bestræbelserne på at blive
gode skakspillere.
Vi har haft henvendelse fra en ung gymnasiepige, der gerne vil lære at spille skak.
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Hun har været i klubben 1 gang, så vi får se, om hun melder sig ind.
Disse tilbud om undervisning er uhyre vigtig for at kunne tiltrække nye
medlemmer, så vi er rigtig glade for Poul Erik og Michael.
Medlemssituationen
Af de 5 juniorer har kun 1 meldt sig ind.
Før nedlukningen i december havde vi tilgang af 3 grækere, der var meget
interesseret i at blive medlemmer. De nåede det desværre ikke inden
nedlukningen, men vi håber og tror på, at de vil komme tilbage efter
sommerferien. Desuden har der været henvendelse fra en færing, men han vil
først komme i klubben efter sommerferien. Et tidligere passivt medlem vil nok
også gerne være passivt medlem igen.
De potentielt nye medlemmer vil gerne spille holdskak, så vi overvejer igen, om vi
kan have 3 hold i KSU's turnering. (Status aktive: Onsdag 11 af 13. Tirsdag 9 af
18).
Michael Thorleif Olsen og Oliver Trier har meldt sig ud.
Bestyrelsesmøder
Vi har haft to bestyrelsesmøder siden sidste gen.fors, 1. september og 18. maj.
Referater fra disse er sendt ud til alle medlemmer.
Gladsaxemesterskabet
Igen i år har vi aftalt med Odysseus, at vi i fællesskab afholder
Gladsaxemesterskabet. Lige nu er der 8 tilmeldte, 4 fra Odysseus, 2 fra os, 1 fra
Hillerød Skakklub og 1 fra Nordsjællands Skakklub.
Klubblad og hjemmeside
Der er kun udkommet 1 klubblad i perioden, bl.a. pga. coronaen.
Hjemmesiden har fået et lidt andet design og bliver jævnligt opdateret.
Skak i Gladsaxe
Erik Poulsens værk er blevet udgivet bl.a. med klubben som udgiver.
I denne forbindelse er klubben blevet omtalt i SKAKbladet og lokalavisen.
Sponsorer og donationer
Vi har igen fået en stor pengegave af Allan Hansen. Også andre har været
gavmilde, bl.a. Mogens Olsen, Erik Poulsen og Kaare Vissing Andersen.
Gamle skakblade, protokoller
Vi har ikke så meget plads længere, så vi vil skaffe os af med gamle tidsskrifter,
evt. på auktion: SKAKbladet, Tidsskrift för SCHACK 1976-1987 og Schackvärlden
1939-1940.
Mange års referater af møder i foreningen er afleveret til Lokalhistorisk Arkiv på
Hovedbiblioteket.

Skakforeningen

Nr. 379

Caïssa

Bilag 2: Regnskab

Caïssa Gladsaxe

Side 29

Side 30

Caïssa

November 2021

Bilag 3: § 6
§ 6 ser efter ændringerne i forslag 3 og 4 således ud:
§ 6 Valg
På den ordinære generalforsamling foretages valg til bestyrelsen, som består af
formand, kasserer og yderligere 2, 3 eller 4 bestyrelsesmedlemmer. Valgbar til
bestyrelsen er alle medlemmer, der er fyldt 18 år. Medlemmer under 18 år kan
repræsenteres af dets forældre.
Medlemmerne vælges enkeltvis således:
Formand, 2. og evt. 4. bestyrelsesmedlem i lige år.
Kasserer, 1. bestyrelsesmedlem og evt. 3. bestyrelsesmedlem i ulige år.
Hvert år vælges en bestyrelsessuppleant.
Der vælges hvert år 1 revisor og 1 revisorsuppleant.
Ved frafald i bestyrelsen indtræder suppleanten. Kun hvis bestyrelsen ikke kan
kompletteres ved hjælp af suppleant, kan bestyrelsen konstituere et nyt medlem.
Et bestyrelsesmedlem, der udmeldes af foreningen, udtræder samtidigt af
bestyrelsen. Et bestyrelsesmedlem, der er forældrerepræsentant, udtræder ved
barnets udmeldelse.

Juniorleder, klubbladredaktør og webmaster udpeges af bestyrelsen.
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Bestyrelse og revisor pr. 8. juni 2021:
Bestyrelse
Formand:
Alex Madsen
Kasserer:
Jakob Trier
Bestyrelsesmedlem (ulige år): Michael Madsen
Bestyrelsesmedlem (lige år): Christopher Pedersen
Bestyrelsesmedlem (ulige år): Leif Hahn
Bestyrelsesmedlem (lige år): Poul Erik Harders
Suppleant:
Kaare Vissing Andersen
Øvrige poster
Revisor:
Hans van den Brink
Revisorsuppleant:
Mogens Olsen
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Skaktræning ved Michael Madsen en tirsdag i september

Juniortræning (ved Poul Erik Harders uden for billedet)
Caïssa Gladsaxe

Diverse informationer
Juleafslutning: Onsdag 15. december 2021
Lukket: 16. december 2021 - 3. januar 2022
Klubaften
Basisgruppen: Tirsdage kl. 19
Elitegruppen: Onsdage kl. 19
På tirsdage afvikles 2.-holdets hjemmekampe og evt. andre turneringer. Andre
gange begynder klubaftenen med skaktræning og derefter samvær og hyggeskak,
ofte i form af små lynskakturneringer, hvor de fremmødte spiller alle mod alle.
Hjemmesider:
www.caissa-gladsaxe.dk
www.elo2000.dk
Klubbladet Caïssa
De seneste numre af klubbladet kan læses på www.caissa-gladsaxe.dk.
Nye medlemmer
Vi vil gerne være flere medlemmer, især basisgruppen. Har du gode idéer eller
forslag til initiativer, som kunne trække nye medlemmer til, må du meget gerne
sige det til et medlem af bestyrelsen.
Donationer
Har du lyst til at donere et beløb til klubben, hvis du fx har haft 7 rigtige i lotto, kan
det indbetales til vores bank:
Danske Bank - Regnr.: 9570 / Kontonr.: 12518331

Juniortræning (ved Poul Erik Harders uden for billedet)

