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Indkaldelse: Skakforeningen 

Caïssa Gladsaxe
afholder ordinær

Generalforsamling
tirsdag den 25. juni 2019 kl. 19:30

i foreningens lokaler, Til Jernbanen 20, Bagsværd

Indkaldelsen sker i henhold til foreningens vedtægter, jf. § 4.

Dagsordenen har følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Protokol

(se referat af generalforsamlingen 29.5.2018 i Caïssa nr. 375, side 25 ff.)
3. Formandens beretning
4. Regnskab 
5. Indkomne forslag
6. Valg
7. Eventuelt 

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i 
hænde senest 8 kalenderdage før generalforsamlingen og fremlægges på  
generalforsamlingen.

Ad punkt 6:   Valg
Følgende er på valg:
Kasserer (Jakob Trier)
1. bestyrelsesmedlem (Carina Jørgensen)
3. bestyrelsesmedlem (Per Steenstrup)
Bestyrelsessuppleant (Kaare Vissing Andersen)
2 revisorer (Jesper Thygesen og Hans van den Brink)
1 revisorsuppleant (Mogens Olsen)

Caïssa Gladsaxe
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Vejen fra 2. række til Divisionsturneringen
Af Christopher R. Pedersen 

Det var surrealistisk, at vi i forrige sæson slog Philidors scoringsrekord med 
fantastiske 52½ point. Ingen af os forventede, at vi ville tangere denne rekord i 
indeværende sæson – for vi havde en klar forventning om, at Mesterrækken ville 
være hård kost med flere tætte kampe. Et tilbageblik på forrige sæson viser da 
også, at vi scorede 4 x ’Full House’ mod 0 i denne sæson – selvom vi var tæt på 
undervejs. Ambitionen var alligevel klar fra start til slut, oprykningen til 2. Division 
skulle realiseres, og alt andet ville være at betragte som en nedsmeltning for 
holdet.
De nærmeste konkurrenter til oprykningen, Øbro 3 og Brønshøj 3, havde med al 
tydelighed ønsket om at sætte os en kæp i hjulet for at nå vores mål, hvilket 
hurtigt blev tydeligt, som sæsonen kom i gang. Begge hold har en bred trup med 
mange stærke reserver, som der flittigt anvendes ved afbud. Heldigvis har vi et 
stærkt hold kombineret med et fast rotationsprincip, som betød vi kunne stille med
+2000 spillere til samtlige kampe (med undtagelse af Nienke van den Brink i 1. 
runde). Det faktum gav en vis ro på holdet og man skal huske på, at holdskak ikke
er en sprint, men et Marathon. Vi spiller trods alt fortsat med brætpoint frem for 
matchpoint.
Uroen på holdet begyndte alligevel at skærpe til efter de første par runder, hvor 
Øbro 3 i flere af kampene havde overpræsteret markant. Omvendt var Brønshøj 3 
med en del middelmådige resultater hægtet af og kampen stod nu kun mellem 
Øbro 3 og os. Inden vores indbyrdes kamp havde Caïssa Gladsaxe scoret 17½ 
point mod Øbros 16 point efter 3 runder. Vi havde inden det indbyrdes opgør i 4. 
runde scoret 1,19 point over forventet mod deres 3,95 point – en margin, der 
senere skulle vise sig at blive mere end fordoblet! Til kampen måtte vi undvære 2 
af vores stærkeste spillere til en udenlandsk turnering, så alt var på ét bræt – vi 
måtte ikke sætte vores forspring over styr.

Pedersen,Christopher (2110) - Christensen,Christian Sylvester (2120)

Hvid er i trækket i ovenstående stilling, men jeg fik gummiarm og trak ikke det 
afgørende træk. Måske du vil have bedre held med at finde kombinationen. Jeg 

Skakforeningen
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kan afsløre, at det bedste træk ikke er at slå på f6, som jeg ellers valgte. Heldigvis
vandt det også ;-)
Det indbyrdes opgør sluttede 5-3 i vores favør og med en margin på 3½ point fik 
vi den tiltrængte luft i vores spil, hvilket kom til udtryk i de efterfølgende 2 runder. 
Her lammetævede vi Herlev 1 og Valby 1 med cifrene 7 – 1. I 6. runde kollapsede 
Øbro 3 samtidig mod Odysseus 2, hvilket betød vi havde en sæt-og-match-bold, 
da vi gik ind i 7. runde. Vores stærke 1. bræt valgte at sidde over, hvilket kunne 
have givet bagslag, men rotationsprincippet er en grundsten for vores holds 
succes. Om Øbro 3 havde mistet håbet skal være uvist, men de stillede kun med 
6 mand, hvilket betød vi havde vundet Mesterrækken, allerede inden 7. runde 
startede. En mærkelig beslutning, for Øbro scorede 5½/6 point i de resterende 
kampe og endte på en stensikker 2. plads i gruppen. Dermed er vi klar til 2. 
Division fra næste sæson, hvilket bliver en prøvelse for holdet, men samtidig er 
det også det, vi har set frem til.

Senere på aftenen fejrede vi oprykningen hos Christian Eriksson med lækker mad
og et par kolde øl/sodavand.

Stående fra venstre: Christian Eriksson, Christopher Pedersen, Peter Birk
Petersen, Martin Rosenkilde, Jan Montgomery, Tommy Schmidt.

På knæ: Jan Kaya-Mortensen

De, der ikke var med, men bidrog til oprykningen: Michael Madsen, Niels Skou, 
Per Steenstrup, Nicolai Kistrup og Nienke van den Brink.

Tak for en fantastisk og udbytterig holdsæson.

Caïssa Gladsaxe
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KSU Holdturnering 2018-19: Mesterrækken

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

KSU-Holdturnering 2018-19
Af Alex Madsen

Som det fremgår af Christopher Pedersens levende beretning ovenfor rykkede 
førsteholdet op i 2. division efter en suveræn sæson. Men andetholdet klarede sig 
også uventet godt. Efter omstruktureringen i KSU var andetholdet havnet i 4. ræk-
ke, som også svarede nogenlunde til vores styrke. Som sæsonen gik, begyndte 
det at blive spændende. KSU meldte ud, at der ville rykke to hold op i 3. række, 
og vi lå til at kunne blive nummer to eller tre.

Inden sidste runde i Tapeten lå vi nr. 2 med Brøndby 2 lige efter på tredjepladsen. 
Hvis Brøndby fik 3 points mere end os, ville de blive nr. 2 og dermed rykke op i 
stedet for os. De skulle møde rækkens næstsvageste hold, medens vi skulle 
møde rækkens stærkeste, Hvidovre 2. Det blev en meget spændende eftermid-
dag. Prognosen var, at vi ville få 2½ points og Brøndby 6 points – og dermed ville 
Brøndby blive nr. 2.

Brøndby fik deres 6 points, bl.a. fordi modstanderen kun mødte med seks mand. 
Men vi scorede over evne og kæmpede os frem til 4½ points! Tillykke med 
oprykningen til 3, række!

Andetholdets faste trup var Oliver Trier, Allan Hansen, Leif Hahn, Alex Madsen, 
Nikolaj Brødsgaard, Mogens Olsen, Poul Erik Harders og Jakob Trier, suppleret af
superreserverne Nienke van den Brink og Silas Høyerup.

Skakforeningen
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Fra 2.-holdets kamp mod 
K41 3 den 20. november 
2018. Det ser ud som 
om vores superreserve 
Nienke van den Brink på 
bræt 1 har givet sin mod-
stander, Daniel Kokholm, 
svare problemer.
Matchen endte remis.

KSU Holdturnering 2018-19: 4. række

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

DONATIONER

Vi kom ud af 2018 med et ret godt resultat rent økonomisk. Det skyldes især en 
masse flotte donationer til klubben. Herunder oversigten over økonomiske 
donationer modtaget i 2018:

Allan Hansen 10.000 kr.
Poul Erik Harders 1.200 kr.
Per Steenstrup 900 kr.
Leif Hahn 85 kr.

Ja, I læste korrekt. Allan Hansen har 28.12.2018
doneret hele 10.000 kr. til klubben!

Caïssa Gladsaxe

Allan Hansen
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Skoleskak DM
af Jakob Trier

Guld ved DM i skoleskak for hold
På Stengård skole har man i år ansat den skak-entusiastiske pædagog Mikkel 
Bjerrum Laursen, hvilket har resulteret i, at der flere gange om ugen trænes og 
spilles en masse skak i indskolingen (0.-3. klasse). Vores to medlemmer, der går 
på skolen, har også hjulpet med undervisningen af de helt unge elever. 
Det har båret frugt. Det lykkedes nemlig Stengård skole at kvalificere hele to hold 
til DM i skoleskak for hold for første gange nogensinde. Det skete, da de deltog 
ved Københavnsmesterskaberne, afholdt i Hvidovre tidligere på året.
Holdet i A-rækken for 0.-10. klasses elever bestod af 2 nuværende Caissa Glad-
saxe medlemmer og 2 tidligere Caissa Gladsaxe medlemmer. Nemlig 1. bræt 
Oliver Trier, 2. bræt Nikolaj Brødsgaard, 3. bræt Tobias Brødsgaard samt 4. bræt 
Malte Erikstrup.
I C-rækken for 0.-3. klasses elever blev Stengård skoles hold, der udelukkende 
bestod af elever fra 2. klasse, placeret som nummer 18 af 20. De spillede udeluk-
kende mod 3. klasses elever, så der er håb for at de kan klare sig bedre næste år.
Ved hold DM i skoleskak blev der også afholdt en fodboldturnering, og her løb 
Stengård skole med 1.-pladsen, så en guldpokal blev det til i det Nordjyske, men 
der skulle vise sig at komme mere end 1 pokal med hjem til Gladsaxe.
I A-rækken var der to hold, der hurtigt distancerede alle de andre, nemlig Skolen 
på Nyelandsvej og Køge Private Realskole. 3.-pladsen blev afgjort i sidste runde, 
hvor Kjellerup skole mødte Stengård skole. Bronzepladsen kom i hus, da Oliver 
Trier på 1. brættet slog den på papiret lidt bedre Jakob Nielsen fra Kjellerup (se 
partiet i artiklen '2 Oliver Trier-partier').

Bronzemedaljer til Stengård 
skoles hold i A-rækken, fra 
venstre:
4. bræt Malte Dreves Erikstrup 

(2 af 5 point),
2. bræt Nikolaj Lind Straube 

Brødsgaard (3 af 5 point),
1. bræt Oliver Trier (3 af 5 

point) og
3. bræt Tobias Lind Straube 

Brødsgaard (3 af 5 point).
Foto: Jakob Trier

Skakforeningen
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KIRSEBÆRPARTI NR. 13
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.

ET SOLSTREJF 

Den 17. december 1996 døde min kæreste gennem femten år, Gitte Skøtt, 
ganske pludseligt. Jeg var totalt knust – ikke bare i dagene der fulgte, men i svagt 
aftagende grad i ugerne, månederne og årene derpå. En opmuntring i vintermør-
ket blev det, at jeg bare 26 dage efter spillede det parti, som jeg stadigvæk anser 
for mit smukkeste angrebsparti nogensinde – og det endda mod en af Danmarks 
stærkeste skakspillere. Jeg gengiver det her med den indledning og de kommen-
tarer (kun let ændret), hvormed jeg bragte det i Brønshøj Skakforenings klubblad, 
februar 1997, side 3-5.

NÅR ÅBNINGEN SKIFTER

Det kan give bagslag at forberede sig til et turneringsparti mod en bestemt 
modstander – i hvert fald hvis man ikke tager højde for et drastisk skift til et helt 
andet åbningssystem, som man ikke føler sig hjemme i. Dette skete for Eric 
Brøndum i vores 1. divisionsparti i januar 1997. Han spiller mod 1. e4 normalt 
Siciliansk. Da han gerne ville spille en Siciliansk-Fransk opbygning mod mit 
Kongeindisk Angreb, men gerne ville vige uden om mit Lb5(+) mod Siciliansk, 
valgte han at starte med 1… e6, hvorved han imidlertid risikerede at komme ind i 
en traditionel Fransk åbning.

Han kunne dog roligt have lagt ud med 1… c5. Dels havde jeg i årene inden 1997 
slet ikke spillet Lb5(+) – kaldet Anti-Siciliansk eller Lb5(+)-Siciliansk (med blandt 
andet Moskva-varianten). Dels kan dette slet ikke spilles, når sort fortsætter med 
netop 2… e6. Af private årsager havde jeg selv overhovedet slet ikke forberedt 
mig til vores opgør!

Fransk (Kongeindisk Angreb)
1.division, 1996/97, 4. runde, den 12. januar 1997, 5. bræt
Hvid: Kaare Vissing Andersen, Brønshøj Skakforening (2265)
Sort: Eric Brøndum, K41 (2240)

1.e4 e6 2. d3 d5 3. Sd2 Sf6 4. Sgf3 b6 Brøndum kendte mit parti mod Henrik 
Petersen i Brønshøj Skakforenings Jubilæumsturnering 1995. Dér fortsatte jeg 
med en dårlig udgave af det kongeindiske angreb og måtte slås hårdt for remisen.
Efter en snes minutter valgte jeg nu at gå over i en fransk opstilling trods tempo-
tab, da jeg jo så skulle anvende et træk mere med min d-bonde. 

Caïssa Gladsaxe
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5. e5!? Sfd7 6. d4 c5 7. c3 Sc6?! Mere naturligt var det med Lc8-a6 at tilstræbe 
afbytning af de hvidfeltede løbere – nemlig hvids gode og sorts dårlige. 
8. Lb5 Lb7 9. 0-0 Le7 10. Te1 Tc8?! Dette træk blev umiddelbart efter partiet 
stærkt kritiseret af de internationale mestre Bjørn Brinck-Claussen og Carsten 
Høi, idet sort derved definitivt fraskriver sig muligheden for lang rokade, som 
udgør den naturlige strategi for stillingstypen. Og dermed kom så mit ”tempooffer” 
(d2-d3-d4) til at bære frugt! Teksttrækket truer dog afbytning på d4 efterfulgt af 
Sc6-b4 og indtrængen i hvids stilling via c2. Dette imødegår hvid dog let.
11. a3! 0-0 12. Sf1 cxd4 13. cxd4 Sa5 14.
Ld3 Hvid stiller sig op til et klassisk angreb
på sorts ”kortrokade-kongestilling” (KVA
2017: Tænk, det ord brugte jeg virkelig
dengang).
14… Tc7 15. Lf4! Den helt rigtige placering
af løberen, idet fremstødet f7-f6 nu stran-
der på Tc7’s uheldige placering i forhold til
hvids løber på f4. Bemærk endvidere, at
desperadoen 15… g5? strander på 16.
Sxg5 Lxg5 17. Dg4! med bondegevinst.
15… Dc8?! Sort anstrenger sig for at
komme til det La6, der så let kunne være
spillet i 7. træk. Teksttrækket lider dog af
den alvorlige hage, at det opgiver kontrollen med feltet g5. I det hele taget står for 
mange af sorts officerer ubeskæftigede på dronningefløjen.
16. Sg5 h6?! Også dette træk blev kritiseret af Carsten Høi, der citerede John 
Nunn for, at en sådan springer altid skal afbyttes. Dog har sort det også vanskeligt
efter 16… Lxg5 17. Lxg5, idet hvids tropper hurtigt mobiliseres til angreb på 
konge fløjen, og der endda allerede truer kvalitetsgevinst med 18. Le7 Te8 19.
Ld6 Tc6 20. Lb5.
17. Sh7! (KVA 2019: Hvorfor kommenterede jeg dog ikke dengang dette spekta-
kulære træk, for eksempel med karakteristikken ”Den trojanske hest”!?)
17… Te8 18. Dg4 Kh8 19. Te3 Tc4!? Her ville 19… La6? strande på en over-
belastning af den sorte dronning efter 20. Tg3 Tg8 21. Lxa6 Dxa6 22. Lxh6! 
(dronningen dækker jo ikke mere g8) 22… Kxh7 23. Lxg7! med snarlig mat.
20. Lxc4 Hvid får ikke mere ud af 20. Tg3 g6!? 21. Lxg6 Tg8! 22. Dh5 Txg6! osv.
20… dxc4 21. Tg3 Tg8?! Et bedre forsvar ydede 21… g6.
22. Sg5! Truer mat i to træk: 23. Sxf7+ Kh7 24. Dg6 mat. Bonden på h6 kan 
naturligvis ikke slå springeren på grund af mat i h-linjen.
22… De8 23. Th3 Eller 23. Dh5 Lxg5 24. Lxg5 f6 25. Dxe8 Txe8 26. exf6! med 
pointen 26… hxg5 27. f7! og hvis tårnet går, da 28. Th3 mat.
23… Lf8 Her havde Brøndum skrevet Sb3 på sin partiliste og var også meget tæt 
på at udføre det. Så jeg sad og glædede mig til 24. Sxe6! efterfulgt af Lxh6! Men 
han opdagede miseren i tide. Med teksttrækket dækker sorts dronning e6, og 

Skakforeningen
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Challenge 2009 (foto: KSU)
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løberen på f8 dækker (indirekte) h6 en ekstra gang. 
24. Sd2 Ld5 25. Tc1 b5 26. Tcc3 Sc6 I begyndende tidnød følte jeg her, at partiet 
var kritisk. Sort truer på d4 – jeg var i syv sind, om jeg skulle dække denne bonde,
eller om jeg skulle fortsætte og fuldføre min angrebsopbygning. Jeg besluttede 
mig for, at det måtte briste eller bære.
27. Tcg3 f6? Der truede 28. Sxe6 efterfulgt af 29. Txh6+ gxh6 30. Dxg8 mat. 
Teksttrækkets fidus er, at når sort nu efter 28. Sxe6 slår springeren på e6 med 
løber eller dronning, vil den slående brik dække tårnet på g8. Bedre forsvar bød 
dog 27… Sxd4 eller 27… f5. Efter teksttrækket vinder hvid tvangsmæssigt.

Se diagram.
28. Sge4 Rømmer g5 og åbner dermed 
både diagonalen f4-h6 for Lf4 og g-linjen for
Dg4 &Tg3, så der truer 29. Txh6+ gxh6 30. 
Dxg8 mat. Idet 28… Le7 strander på 29. 
Lxh6 gxh6 30. Txh6# kan sort kun dække 
g8 på én måde.
28… Df7 29. Sd6! Lxd6 Nødvendigt for at 
hævde dronningens forsvar af Tg8. Men 
derved er løberen trukket væk fra sit indi-
rekte forsvar af h6. 
30. Lxh6! opgivet. Der truer 31. Lxg7 mat. 
30… gxh6 besvares med 31. Txh6+ Dh7 
32. Dxg8 mat. 30… g6 og 30… g5 besva-
res med 31. Lf8+ Dh7 32. Txh7+ Kxh7 samt
33. Dh4# (på 30. g6) og 33. Dh5# (på 30. 

g5). Hvis tårnet forlader g8 (i 30. træk) for at gøre dette til et flugtfelt for kongen, 
sker der 31. Lxg7++ Kg8 32. Th8 mat. De fire lette, sorte officerer på c- og d-linjen
må betragtes som desertører i farens stund. 
1 – 0. 

I mine kommentarer til partiet for godt tyve år siden fik jeg ikke slået den krølle, 
som burde have været med, nemlig at Eric Brøndum umiddelbart efter partiet 
udbrød: ”Når man bliver angrebet på den måde, så er der jo ikke noget at gøre!” 
Det er vel nok den smukkeste kompliment, jeg nogensinde har fået som skak-
spiller. Og et portræt af min sympatiske modstander bør ikke udelades.
Det meget stærke K41-hold, der var regerende danmarksmester, vandt matchen 
med 4½-3½. På de første brætter havde de så stærke spillere som Henrik Daniel-
sen (som slog Carsten Høi), Bjørn Brinck-Claussen, Roland Greger og Flemming 
Fuglsang. Jeg var den eneste vinder på Brønshøjholdet. Ganske vist står Brøns-
højs Steen Petersen i BSF’s klubblad (februar 1997, side 1) som vinder af partiet 
på 8. bræt mod Kim Bo Pedersen, men det er en trykfejl. Partiet blev remis. I 
øvrigt var min sejr en revanche for et nederlag i divisionsturneringen nogle få år 
forinden.

Caïssa Gladsaxe
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ERIC BRØNDUM – en hardhitter!

Eric Brøndum (født 1941) har i årtier tilhørt den absolutte elite inden for Dansk 
Skak Union, og han har deltaget mange gange i Landsholdsklassen. Sin titel 
FIDE-master (FM) kan han takke sin solide indsats for i et utal af turneringer. Den 
tidsmæssige spændvidde i hans karriere fremgår vel bedst af de to gange, han 
har vundet Københavnsmesterskabet – det første i 1976 (efter at have slået Jens 
Kristiansen 2-1 i en omkamp) og det seneste i 2005. Dertil er han en af landets få 
skakbogsforfattere. Hovedværket er ”Bent Larsen – the Fighter”, 1978, 171 sider, 
der lige som hans bog ”Garri Kasparov – The chess prodigy from Baku”, 1980, 67 
sider i lommeformat, er skrevet på engelsk med henblik på en international læser-
skare og derfor med forfatternavnet ”Eric Brondum”. Den lille bog om Kasparov er 
vist nok den første i verden om den senere så suveræne verdensmester. Dertil 
har han (på dansk) skrevet ”Karpov – Korchnoi 1978, 37 sider, 1978, og ”Owens 
Forsvar”, 64 sider, 1981 (dog med nok så væsentlige bidrag af Jan Løfberg og 
Mads Reinert). De fire bøger er alle udgivet på Dansk Skakforlag/Skakhuset, 
København.
Sit måske bedste resultat nogensinde opnåede Eric Brøndum ved DM i Odense i 
1975. Med 16 deltagere og ti runder blev der tale om en noget anstrengt Monrad-
turnering. Før de to sidste runder førte Thorbjørn Rosenlund med 6 point af 8 
mulige, men så indtraf den for ham følgende katastrofe.

Grünfeldindisk 
Spillet i Landsholdsklassen ved DM 1975 i Odense, 9. runde, 30. marts.
Hvid: Eric Brøndum, Øbro
Sort: Thorbjørn Rosenlund

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 c5 7. Le3 Lg7 8. 
Lc4 0-0 9. Se2 cxd4 10. cxd4 Sc6 En grundstilling i den spillede åbning. En af 
farerne for sort ligger i at lade sin dronning lokke til a5 for at husere der.
11. h4!? I sin bog ”Lehrbuch der Schacheröffnungen”, 1965, angiver A.P. Sokolski 
11. 0-0 Lg4 12. f3 Sa5 13. Ld3 Le6 som hovedvarianten. Teksttrækket er måske 
inspireret af, at Brøndum allerede da arbejdede på den bog om Bent Larsen, som 
udkom tre år senere. Bent Larsen var i sin storhedstid frygtet for sine farlige raids 
med randbønderne. Eller måske skyldtes teksttrækket, som udskyder rokaden, at 
hvid ville lokke den sorte dronning på afveje (til a5) med en skak.
11… Dd6 12. Tb1 Dermed indleder tårnet en særdeles lærerig manøvre med tryk 
på både b-, c- og a-linjen! 
12… Td8 13. e5 Dc7 14. Dc1 Lf5 15. Tb3 Tac8 16. Tc3 Da5 Så kom dronningen 
alligevel til a5 med fare for derved at være kommet på afveje. 
17. 0-0 Sb4?! Et forhastet og ubegrundet angreb med for få tropper, som hvid let 
tvinger på retræte. Måske skyldtes dette overmod, at Thorbjørn Rosenlund indtil 
da havde haft stor succes i turneringen – og dermed mente at kunne gå på 
vandet.
18. Db2! Dækker den angrebne bonde på a2 og truer indirekte på b7.
18… Sd5 19. Ta3 Db6 Mister b-bonden, men på alternativet 19… Dc7 var a-bon-
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den gået tabt: 20. Lxd5 Txd5 21. Txa7.
20. Tb3! Med denne afslutning på sin tårnmanøvre Ta1-b1-b3-c3-a3-b3 står hvid 
til at vinde bonden på b7, hvormed sorts korthus vakler, og stillingen er strategisk 
vundet for hvid. Sorts fortsættelse er desperation!
20… Txc4 21. Txb6 Sxb6 22. Sg3 Le6 23. Da3! Her ser vi dronningens styrke 
over for dårligt samarbejdende officerer. Der truer både på a7 og e7.
23… Ta4 24. Dxe7 Tb8 25. Se4 Sd5 26. Dd6 Ta8 27. Sf6+ Sxf6 28. exf6 Lxf6 
29. h5!? Thi 29. d5? for at vinde en løber strander på 29… Td8! Mens sort nu 
udligner materielt og får et par forbundne fribønder på D-fløjen, går hvid direkte 
efter modstanderens konge.
29… Td8 30. Dc7 Txa2 31. h6 Ld5 32. Te1 Te8 33. Ld2! Tf8 Sort må bevare sit 
tårn på 8. række for ikke at blive sat mat i bunden.
34. Dd6 Lxd4 Hermed er tiden inde til problemskak fra det praktiske liv.

Se diagram.
35. Dxf8+ opgivet.
Partiet er et af de mest afgørende i DM’s 
historie. Thorbjørn Rosenlund, som da var 
et af landets helt store talenter, var så 
knust, at han også tabte i sidste runde. 
Havde han besejret Brøndum, var han efter
al sandsynlighed blevet danmarksmester 
og dermed fået den opmuntring, hvormed 
han kunne have bidt sig fast blandt de 4-5 
bedste her i landet. I årene fremover måtte 
han ”tage til takke” med en lang række 
danmarksmesterskaber i holdskak. 
Ærgerligt, fordi han med sit intellekt og 
udadvendte væsen kunne have givet dansk
skak meget mere, end det blev tilfældet. 

Som mangeårig redaktør af Skakbladet med mere blev det nu ikke så lidt endda! 
Nu blev det i stedet for enspænderen Gert Iskov, som vandt titlen med 6½ point af
10, men som efter godt og vel et dusin år sivede bort fra det danske skakliv. Der 
var bunkebryllup på 2. pladsen, som deltes af disse gode navne: Bjørn Brinck-
Claussen, Jørn Sloth, Ulrik Rath, Peter H. Nørby, Thorbjørn Rosenlund og Eric 
Brøndum, alle 6 point.  

BRØNDUM PÅ LANDSHOLDET
Med den delte 2. plads ved DM 1975 fulgte udtagelsen til ”Den første EF-turne-
ring”, som fandt sted i Ostende september samme år. Der var tale om et ungt 
dansk hold bestående af Steen Fedder, Jacob Øst Hansen, Ulrik Rath og Bo 
Jacobsen samt som rosinen i pølseenden (reserve) Eric Brøndum, som også 
agerede holdkaptajn. Der deltog ni lande, hvorfor der blev spillet 9 runder, hvor 
hvert land var oversidder i den ene af dem – dette gjaldt Danmark i 6. runde. Reelt
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spillede hvert hold således otte runder og kunne dermed maksimalt opnå 32 point.
Selv om Brøndum ”kun” var reserve, kom han – på grund af sin fremragende 
indsats – til at spille med fem gange! Hans resultater var disse: 3. runde: Sejr med
hvid over René Nilles, Luxemburg + 4. runde: Sejr med sort over Stephan Buchal, 
Vesttyskland + 7. runde: Sejr over Danielle Taruffi, Italien + 8. runde: Remis med 
sort mod den daværende IM (senere superstormester) John Nunn, Storbritannien 
+ 9. runde: Remis med sort mod John Cummins, Irland. I alt 4 point af 5 mulige. 
Med en sejr i det sidste parti ville Brøndum være kommet på den højeste 
individuelle score blandt reserverne med 4½ point – og dermed vundet en 
Siemens radio! Vi skal se hans parti mod tyskeren.

Anti-Siciliansk = Lb5-Siciliansk (Moskva-varianten)
Spillet i EF’s 1. holdturnering, Ostende, september 1975, 4. runde
Hvid: Stephan Buchal, Vesttyskland
Sort: Eric Brøndum, Danmark

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5+ Ld7 Det er alt for kategorisk og hårdt dømt, når Steen 
Fedder og Eric Brøndum forsyner dette træk med et spørgsmålstegn. Teksttræk-
ket er det ene af tre stort set lige gode træk – alternativerne er 3… Sc6 og 3… 
Sd7, hvoraf de to herrer foretrækker det sidstnævnte. Den lille fordel, der ligger i, 
at hvid får byttet sorts gode løber af, udlignes stort set af, at sort overtager det 
mikroskopiske udviklingsforspring. Vi taler om meget små detaljer.
4. Lxd7+ Dxd7 5. 0-0 Sc6 6. c3 Sf6 Fedder & Brøndum synes bedre om 6… e6. 
Men i deres bog ”The Anti-Sicilian 3. Bb5(+)”, 1984, har Yuri Razuvayev og Alex-
ander Matsukevich 6… Sf6 som det foretrukne træk og omtaler end ikke 6… e6.
7. d4!? cxd4 De to nævnte forfattere angiver her 7… Sxe4 8. d5 Se5 9. Sxe5 
dxe5 10. Te1 som hovedvariant med udmærket spil for hvid. 
8. cxd4 d5 At modtage bondeofret med 8… Sxe4?! ville give hvid gode angrebs-
chancer med 9. d5!
9. e5 Se4?! Razuvayev og Matsukevich
anbefaler Leonid Steins idé 9… Sg8!?
10. Se1 h6! Der truede 11. f3 med springe-
rfangst. Med teksttrækket sikrer sort sig en
retræte på g5.
11. f3 Sg5 12. Sc3 Se6 I partiet Dvoretsky
– Slutsky, USSR 1967, opnåede hvid fordel
efter 12… e6 13. Le3 Le7 14. Sd3 0-0 15.
Sf4 De8 16. Dc2 Tc8 17. Sh5 med tryk på
sorts kongestilling.
13. Sc2 g6 Eller 13… Sc7 14. b3 e6 15. f4
h5 16. Dd3 Se7 17. La3, og hvid stod lidt
bedre i partiet Daw – Uddenfeldt, London
1972. 
14. Le3 Sg7 15. Tc1 Sf5 16. g4 Sxe3 
Dermed slutter springeren sit syv træk

Skakforeningen
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lange løb. Sker det blot for at bytte hvids dårlige løber? Nej, sorts manøvre har 
provokeret en svækkelse af hvids kongestilling!
17. Sxe3 e6 18. f4 Le7 19. a3 h5! Larsen-randbonden!
20. f5? Svækker unødigt sin kongestilling endnu mere og slipper dertil sorts løber 
ind i denne.
20… Lg5! 21. Dd3 0-0-0! Har modstanderen svækket sin kongestilling, før man 
selv har rokeret, er nøglen til succes en rokade i modsat retning efterfulgt af 
bondestorm!
22. Sb5 Kb8 23. Sd6 Ser stærkt ud, men er reelt et slag i luften!
23… Tdf8! 24. gxh5? Kommer blot sorts angrebsplaner i møde. Hvid burde i 
stedet have indledt sin modaktion på D-fløjen. Nu kommer den alt for sent!
Se diagram.
24… gxf5! 25. b4 Txh5 26. Tc2 Th3! 27. Te2 f4! 28. b5 Se7 29. opgivet.

EN KØBENHAVNSMESTER KOMMENTERER
Så vidt jeg kan bedømme havde Eric Brøndum sin bedste sæson i 1975-76 – 
afsluttet med en sejr i et ganske pænt besat Københavnsmesterskab 1976, hvor 
han i alle-mod-alle-turneringen scorede 6½ point af ni mulige (4 gevinster og 5 
remiser) for derefter trods nederlag i 1. MP at vinde omkampen mod Jens Kristian-
sen med 2-1. Lad os se et par partier, hvor det går ud over to af Gladsaxe Skak-
forenings største talenter gennem tiderne, idet vi overlader ”mikrofonen” til den da 
nybagte Københavnsmester (fra dennes artikel i Skakbladet, april 1976):

Kongeindisk (Afbytningsvarianten)
Spillet i Københavnsmesterskabet 1976
Hvid: Eric Brøndum, Øbro
Sort: Ole Buch, Gladsaxe Skakforening

1.c4 Sf6 2. Sc3 g6 3. e4 d6 4. d4 Lg7 5.
Sf3 0-0 6. Le2 e5 7. dxe5 Indledningen til
afbytningsvarianten, som ikke er så
uskyldig, som den ser ud til.
7… dxe5 8. Dxd8 Txd8 9. Lg5 Te8 10. 0-0-
0 Lg4!? Et skarpt forsøg. Kendt er 10…
Sa6(!) 11. Se1 c6 12. Sc2 Le6 (Malich –
Vogt, DDR 75). 10… c6? er en fejl. Der
følger 11. Sxe5 Sxe4 12. Sxe4 Lxe5 13.
Sd6 med fordel for hvid: 13… Lxb2+ 14.
Kd2! (analyse af Jens Kristiansen). På 10…
h6!? følger 11. Le3 (Lh4!?) c6 12. Se1.
11. h3 Lxf3 12. Lxf3 Sc6 13. Sb5 Te7 Nød-
vendigt. 13… Tac8? 14. Lxf6 fulgt af Lg4.
Se diagram.

Caïssa Gladsaxe
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14. Kb1! Teoretisk nyhed! Pribyl, som ofte spiller varianten, spillede her det 
dårligere Td2?! Med teksttrækket rømmer hvid feltet c1 for tårnet, går ud af 
eventuelle skakker samt truer Sc3, Lxf6, Sd5 (ingen skak) (KVA: Sort kan ikke 
besvare Sd5 med dobbelttruslen Sxe7+ & Sxf6+ med mellemtrækket Lf6-g5+ på 
grund af Brøndums teoretiske nyhed 14. Kc1-b1).
14… h6 15. Le3 b6(?) Svækker stillingen. Bedre var 15… a6 16. Sc3 T7e8.
16. Td2 a6 17. Sc3 T7e8 18. Tc1! Fuldfører planen indledt med 14. Kb1.
18… Ted8 19. Sd5 Se8 20. Ld1! Efter dette træk har sort det meget vanskeligt.
20… Sd4 21. f3 Kf8 22. La4 Ta7 23. f4 Som Larsen siger: Undertiden er man 
nødt til at ødelægge sin stilling for at vinde!
23… c5 24. fxe5 Tb8 25. Lxe8 Kxe8 26. Sf6+ Ke7 27. Lxd4 cxd4 28. Txd4 Lxf6 
29. exf6+ Kxf6 30. Td5 Te7 31. Tf1+ Kg7 32. e5 Tc8 33. b3 Tc6? En beklagelig 
tidnødsfejl. Te8 var trækket.
34. Td6 Txd6 35. exd6 Td7 36. Td1 a5 37. a3 Kf6 38. b4 axb4 39. axb4 Ke6 40. 
c5! Dette havde sort overset, da han spillede 33. Tc6. De forbundne fribønder 
vinder let. Sort opgav. 1 – 0.

Kongeindisk
Københavnsmesterskabets Omkamp 1975, 3. matchparti.
Hvid: Eric Brøndum, Øbro
Sort: Jens Kristiansen, Gladsaxe Skakforening

1.d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. Sf3 0-0 6. Le2 e5 7. d5 Sbd7 8. Lg5 
Indledningen til den egentlige Petrosjan-variant, hvis hovedidé er at forhindre f7-
f5.
8… h6 9. Lh4 g5 10. Lg3 Sh5 11. h4! Det skarpeste. Efter 11. 0-0 kommer sort til 
f5.
11… Sxg3 12. fxg3 g4 13. Sh2 Sd2 regnes for bedre; men jeg ville forhindre f5.
13… h5 14. 0-0 Lh6 15. Ld3 a6? Dette er
en fejl! Sort kan udligne med 15… Sc5 16.
Lc2 a5 17. De2 f6 18. Tf2 Ld7 (Hort –
Janocevic 71).
16. De2 Sf6 17. Tf2 Se8 18. Sf1 Sg7 19.
Se3 f6 20. Taf1 De7 21. c5! Gendriver den
sorte opstilling. At modtage bonden med-
fører: 21… dxc5 22. d6! med forrygende
angreb.
21… Ld7 22. c6! Samme idé som før. Sort
burde nok have spillet b7-b6. På nu Lc8
følger cxb7, og hvid har vundet feltet f5.
22… bxc6 23. dxc6 Lxc6 24. Sed5 Dd8
25. Txf6 Txf6 26. Txf6 Lxd5 27. Sxd5 Kh7
28. Dc2! Fratager sort hans eneste mod-
spil, nemlig c7-c6.

Skakforeningen
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28… c5 29. Df2!? 29. Tf7! Var vist endnu bedre.
29… Ta7 30. Tf8 Da5 31. Lc4 Dd2
Se diagram.
32. Dxd2 En nemmere vej – dog med officersoffer – var 32. Df6 med truslen Dd8, 
Th8+ og Df6#. (KVA: Med tanke på hvor vigtigt, svært og nervepirrende partiet 
var, vælger hvid med det pragmatiske teksttræk at gå over til et fordelagtigt 
slutspil. Med sin fristende angrebsstilling kunne han have sat både tid og stilling 
overstyr, f.eks. strander 32. Sf6+ Kg6 33. Lg8? med truslen 34. Lh7# på 33… 
Le3!, som rømmer feltet h6 til kongen og derfor vinder hvids dronning).
32… Lxd2 22. Td8 Lc1 34. Txd6 Ta8 35. Sf6+ Kh8 36. Sd7 Td8 37. Sxe5 Txd6 
38. Sf7+ Kh7 39. Sxd6 Lxb2 40. Lxa6 Le5 41. Ld3! Det hemmelige træk, der 
rømmer plads for a-bonden.
41… Lxg3 41… Lxd6 fører til et tabt S/L-slutspil, og 41… Se6 42. Sf5 Sd4 43. 
Sxd4 fører til et tabt uligefarvet løberslutspil.
42. a4 c4!? Forholdsvis bedst! 42… Kh6?? 43. e5 og sort taber en officer eller 
bliver sat mat. 42… Lxh4 43. a5 taber springeren. Endelig fører 42… Le1 43. e5+ 
Kg8 44. Lg6 til træktvang.
43. Sxc4 Lxh4 44. a5 Le1 45. Kf1 Lb4 46. a6 Lc5 47. e5+ Kh6 48. Sd6 Se6 49. 
Sb5 Kg5 50. a7 Lxa7 51. Sxa7 Kf4 Denne stilling havde jeg haft på 
analysebrættet og bedømt som let vundet. Det er den også, men jeg kludrer lidt.
52. Sc6 h4 53. Lc4 Kf5 54. Ld3+ Kf4 55. Lc4 Kf5 56. Se7+ Kxe5 57. Sg6+ Kf6 
58. Lxe6 h3 59. g3 Kxe6 60. Kf2(?) Nemt var 60. Sf4+ Kf5 61. Sd3 Ke4 62. Ke2.
60… Kf5 61. Sf4 Ke4 62. Kg1 Ke5 63. Kh2 Kf5 Sorts konge må blive (KVA: 
tilbage), da hvid ellers ofrer på h3. Han kan derfor ikke forhindre den allerede 
omtalte variant.
64. Sd3 Kg5 62. Sf2 Kf5 66. Kg1, opgivet. 1 – 0. 

SNAPS OG HAPS!
Hvad har mestrene Bent og Eric til fælles?
De har begge lagt efternavn til gode,
danske drikkevarer! Hvem her i landet
nyder ikke en Brøndum-snaps som indled-
ning til en god frokost, og hvem slutter den
ikke af med en Larsen-cognac til kaffen!?
Det tør svagt antydes, at vor helt i denne
artikel spillede særdeles spirituelt i det
følgende parti.

Lukket Siciliansk
Copenhagen Open 1995
Hvid: Per Arnt Rasmussen
Sort: Eric Brøndum
1. e4 c5 2. Sc3 d6 3. Sf3 a6 4. g3 g6 5. 

Caïssa Gladsaxe
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Lg2 Lg7 6. d3 Sc6 7. Le3 e5 8. Dd2 Sd4 9. Sd5? Man forventer ikke et 
lynnedslag, når solen skinner.
Se diagram.

9… Lh3!! 10. Opgivet! 
Løberen på g2 er truet, og den truende løber på h3 er tabu, da 10. Lxh3? 
besvares med 10… Sxf3+, og hvid taber dronningen på d2. Af samme grund dur 
retræten Lf1 ikke. Hvad så med at dække den syge løber på g2? Nej, 10. Tg1 
strander på 10… Lxg2 11. Sxd4 (eller 11. Lxd4 Lxf3 med officersgevinst) 11… 
cxd4 med officersgevinst. 10. Kf1? strander på 10… Sxf3, ligeledes med 
officersgevinst, fordi dronningen er truet, og 11. Lxf3 er illegalt, da Lg2 er bundet. 
Hvid kunne med 10. 0-0!?  Sxf3+ 11. Lxf3 Lxf1 kæmpe videre med en kvalitet i 
underskud. Men det tjener ham til ære, at han opgav, hvormed Brøndums 
særdeles instruktive superhiv står mere krystalklart, og partiet dermed hører til de 
meget sjældne, hvor en af parterne har vundet, uden at der er byttet nogen brik af!

Copenhagen Open/Politiken Cup, 2014: 
Til højre synes en tilbagelænet Eric Brøndum at være mere interesseret i sin gode
ven Jørgen Hvenekildes parti end i sit eget. Foto: Kaare Vissing Andersen.

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp
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2 OLIVER TRIER-partier
ved Kaare Vissing Andersen

SPANSK (Anderssen-angrebet)
KSU’s holdturnering 2018/2019, 4. række, 6. runde, 1. bræt, 26. februar 2019
Hvid: Petruli Petrovski (ELO: 1854), Brøndby 2
Sort: Oliver Trier (ELO: 1690), Caïssa Gladsaxe 2

1.e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 Hvids mest almindelige fortsættelse er 
nu 5. 0-0, men for at undgå ”Den åbne Variant”, hvor sort svarer 5… Sxe4, 
foretrækker mange at dække bonden på e4 med 5. De2, 5. Sc3 eller 5. d3. 
Modangrebet 5. d4!? er også en mulighed.
5. d3 Af nogle teoretikere kaldet Anderssen-angrebet efter den legendariske tyske
mester Adolf Anderssen (1818 – 1879).
5… d6 I partiet Eric Brøndum – Allan Jensen, Københavnsmesterskabet 1975, 
førte sort sin kongeløber i aktivt spil inden dette bondetræk: 5… b5 6. Lb3 Lc5!? 7.
0-0 d6 8. a4 Tb8 9. axb5 axb5 10. h3 h6 11. c3 Lb6 12. Sa3 Ld7!? 13. Sxb5 Sh5? 
Indleder et forhastet angreb. 14. Sa3 Sg3 15. Te1 Df6 16. Sc4 Sh5 17. Sxb6 Txb6 
18. Ta8+ Sd8?! Bedre var 18… Tb8. Nu får det hvide tårn lov til at genere sort på 
8. række. 19. Le3 Tb7 20. d4 Sf4 21. dxe5! Indledningen på åbningen af de 
centrale linjer – ned mod den ikke-rokerede konge. 21… dxe5 22. Lxf4 exf4 23. e5
De7 24. e6! fxe6 25. Lxe6 Lxe6 26. Txe6 opgivet. Et instruktivt parti!
6. h3 Hermed hindrer hvid Lc8-g4 med binding af springeren, men lidt bagklogt 
kan man siden sige, at han svækker sin fremtidige kongestilling, før sort har 
rokeret. Adolf Anderssen yndede trods tempotab at spille 6. Lxc6 bxc6 7. Sc3, 
mens Oldrich Duras (1882 – 1957) udviklede sit helt eget system med 6. c4!? 
Mest almindeligt i dag er 6. c3, hvorefter sort kan vælge at udvikle sin kongeløber 
til e7 eller efter g7-g6 til g7.
6… Le7 7. c3 b5 8. Lc2 Lb7 9. Le3 d5 10. Sbd2 d4! 
Med et angreb på den ene løber (Le3) indleder
sort en indsnævring af den anden (Lc2).
11. Lg5 Sd7 12. Lxe7 Dxe7 13. 0-0 0-0 14. Te1
Tfd8 15. De2 Sc5! Indleder en manøvre, der
fører tårn og springer til angreb på hvids konge-
stilling.
16. a3 Td6 17. c4 b4 18. a4 Tg6 19. b3 Se6 20.
Remis!? Sort står til gevinst, men tager remis
på grund af tidnød. Slutstillingen er et ”foto” og
en lille analyse værd.
Sort har indsnævret hvid på dronningefløjen,
hvor især løberen på c2 har det skidt. Sort truer
20… Sf4 med trussel på både e2 og g2. Hvid
må spille 20. Df1 for at dække bonden på h3
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efter at have tvunget g-bonden frem. 20… Sf4 21. g4!? (eller 21. g3?! Lc8! 22. 
g4 (På 22. h4 vinder 22… Lh3! dronningen, og på 22. Kh2 sker 22… Lxh3 23. 
Dg1 Th6! 24. gxf4 Lf1+ 25. Kg3 Th3+ 26. Kg4 h5+ 27. Kf5 Df6#) 22… h5 med 
vindende angreb). 21… Lc8 med truslen 22… h5 og vindende angreb. Med 21. 
g4!? får hvid et tempo mere end med 21. g3?!, men han kan ikke rigtigt bruge det 
til noget!

London-systemet
DM for 4-mandshold i skoleskak, A-rækken, 7. april 2019
Hvid: Oliver Trier (ELO: 1690), Stengård Skole 
Sort: Jacob Kindt Nielsen (ELO: 1710), Kjellerup Skole
1.d4 d5 2. Lf4 Sf6 3. e3 e6 Sort vælger
at lade sin dronningeløber blive bag sin
snart oprettede bondekæde.
4. Sd2 c5 5. c3 Sc6 6. Sgf3 Le7 
Normalt anses Lf8-e7 for at være lidt
passivt, men her retfærdiggøres træk-
ket af muligheden 7… Sh5, hvormed
sort erobrer løberparret, da hvid er
afskåret fra svaret Lf4-g5.
7. Ld3?! I deres bog ”Win With the
London System”, 2010, anbefaler
Sverre Johnsen & Vlatko Kovacevic 7. Se5! og skriver, at hvid skulle undgå tekst-
trækket på grund af 7… Sh5! 8. Le5 f6 9. Lg3 g6 10. De2 0-0 11. Lc2 e5! 12. dxe5
Sxg3 13. hxg3 fxe5 med fordel for sort.
7… 0-0 8. Lg3 b6 9. 0-0 cxd4 10. exd4 Lb7 11. Dc2 h6 12. Se5 Sxe5 13. Lxe5 
Sd7 14. Sf3 Sxe5 15. Sxe5 Ld6 16. f4 f5 17. Kh1 Lxe5 18. fxe5 Kh8 19. Tf3 De7
En anden mulighed var 19… Dc8! efterfulgt af 20… La6 for at få byttet sin dårlige 
løber af mod hvids gode.
20. Taf1 Tf7?! 21. g4! Udnytter, at sort ikke kan slå på g4, da tårnet på f7 er 

utilstrækkeligt dækket. 
21… g6 22. Dd2 Dg5 23. Df2! Dxg4? Selvmord!
Hjælper hvid med at få åbnet g-linjen.
Se diagram.
24. Tg3 Dh4?! Eller 24… Dh5 25. Le2 Dh4 26. 
Txg6 De4+ 27. Lf3 Df4 28. Dg2! efterfulgt af 29. 
Tg1 (Aljechin-kanonen: Tg1-Dg2-Tg3), hvorefter 
sort snart bliver sat mat. Det nytter f.eks. ikke at 
få dronningen med i forsvaret: 28… h5 29. Tg1 
Tff8 30. Tg5 og vinder. Efter teksttrækket går det
helt galt for sort, der bukker i en tabt stilling.
25. Txg6 Tg8? 26. Txg8+ Kxg8 og sort opgav 
uden at afvente 27. Dxh4. 1 – 0.

Skakforeningen

Stillingen efter sorts 23. træk
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SKAKOPGAVEN
ved Kaare Vissing Andersen

Nye opgaver
Denne gang bringer vi fire nye opgaver, dog kun en originalopgave. De to første 
er bragt inden for det seneste år i Dansk Skakproblem Klubs kvartalsblad ”Pro-
blemskak”, der på bedste vis redigeres af Bjørn Enemark. Han spiller til ”daglig” 
partiskak i Damhus Skakklub, hvis medlemsblad ”fribonden” han også redigerer. 
Opgave nr. 34 beskriver i miniature (højst syv brikker) Fleck-temaet, som define-
res ved, at hvid efter nøglen (førstetrækket) truer med mindst tre matter, og hvor 
ethvert sort træk i hovedvarianterne parerer samtlige trusler på nær en. Ved 
temaet Nowotny ofrer angriberen (i problemskak er det altid hvid) en brik i et 
skæringspunkt, hvor forsvareren (sort) kan slå brikken med enten en løber eller et 
tårn med gensidig spærring til følge. Fremtvinger angriberen (hvid) et sådan sæt 
spærringer i et skæringspunkt uden offer, kalder man temaet Grimshaw, som er 
noget vanskeligere at fremstille end Nowotny. Nr. 35 viser et variantnet, som 
indeholder en dobbelt Grimshaw i de tematiske varianter. Angående opgave nr. 
36, se under løsningerne nedenfor. Endelig er nr. 37 en debut efter reglen ”bedre 
sent end aldrig”. Bjørn Nielsen, som fyldte 75 år den 28. marts 2019, er lige flittig 
som turneringsskakspiller og som deltager i møderne hos Dansk Skakproblem 
Klub. Han har i mange år fokuseret på opgaver med springere, og nu har han så 
komponeret en net lille sag med et tospand, hvor også kusken (kongen) yder sin 
indsats.

Opgave nr. 34
Kaare Vissing Andersen & 
Steen Christensen
Problemskak nr. 46 (2019, 2. kvartal)

Mat i 2 træk                           C+ 3+4

Opgave nr. 35
Kaare Vissing Andersen
 
Problemskak nr. 43 (2018, 3. kvartal)

Mat i 2 træk                         C+ 9+12

Caïssa Gladsaxe
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Opgave nr. 36
Kaare Vissing Andersen
Skakbladet 2017, nr. 2

Mat i 4 træk                       C+ 12+10

Opgave nr. 37
Bjørn Nielsen
Originalopgave

Mat i 5 træk                           C+ 4+2

Løsning på opgaverne i Caïssa nr. 375

Moderne problemkomponister har et problem! Se, det turde jo ikke komme bag på
nogen, ikke mindst fordi de selv skaber dem. Det problem, jeg tænker på, er nu af 
en særlig ganske art, nemlig det dilemma, der består i at skabe noget virkeligt nyt 
samtidig med at kunne interessere almindelige skakspillere dermed. Naturligvis 
kan der skabes nyt inden for såvel direkte matter (opgaver med fordringen ”mat i n
træk” som slutspilsstudier, men da der er komponeret mange tusinde opgaver 
inden for begge genrer, er det svært at hitte på noget nyt. Komponisterne har 
derfor i stigende grad kastet sig over fantasiskakken, og det er vi en del verden 
over, som har det mægtigt skægt med. Men vi er også en del, der godt ved, at alt 
for megen fantasi i form af underlige brikker, fordringer og betingelser jager 
almindeligt dødelige skakspillere væk. Selv har jeg oplevet ellers gode bekendte 
løbe skrigende bort, når jeg f.eks. har vist dem en hjælpemat med betingelsen 
circe og en enkelt alfil eller græshoppe – i øvrigt en udmærket metode til at få et 
bord for sig selv i foyeren under en skakturnering. Nå, hvad fantasiskak angår, 
afholder jeg mig nu fra alt for kringlede sager. Onde tunger påstår, at det er fordi 
jeg ikke evner det komplekse!?
Som turneringsspiller i godt et halvt hundrede år interesserer jeg mig dog også for
skakopgaver, der har relevans for den praktiske skakspiller, og da stormesteren 
Allan Stig Rasmussen udførte en såkaldt baning i et slutspil i Landsholdsklassen 
2017, Rebild, inspirerede det mig til at komponere en opgave med denne manøv-
re. Opgaven bringes her som nr. 36, og den er ganske let at løse – man skal bare 
finde det relevante nummer af Skakbladet og slå op på siderne 24 og 29-30.

Skakforeningen
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Efter den oplevelse blev jeg endnu mere bevidst om sammenhængen mellem 
partiskak og visse dele af problemskakken. Og når lejligheden byder sig, lader jeg
mig gerne inspirere til at komponere en opgave ud fra et skakparti. Opgaverne nr. 
32 og 33 er af denne art.
Under læsningen af Morten Fabrins bog ”Plovjernet – skakmesteren fra Kratsko-
ven – Bogen om Christian Poulsen”, 2017, blev jeg for første gang opmærksom 
på Rubinstein-fælden, som noget uretfærdigt – og lidt ondt – er opkaldt efter 
stormesteren Akiba Rubinstein, som hoppede i
den to gange – først mod Max Euwe i Bad Kis-
singen, 1928, og så mod Alexander Aljechin i San
Remo, 1930. Det havde været mere retfærdigt at
opkalde fælden efter den første, som udførte den,
nemlig hvid i partiet 
Amos Burn – Heinrich Wolf, Oostende, 1905
Dronningegambit
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7 5. Sf3
Sbd7 6. e3 0-0 7. Tc1 a6 8. cxd5 exd5 9. Ld3 Te8
10. 0-0 c6 11. Dc2 h6 12. Lf4 Sh5? Angriber
løberen på f4, men overlader dermed bonden på
d5 til kun at være dækket af bonden på c6. Dette
og den sorte dronnings trange plads udnytter hvid
nu til at vinde en bonde.

13. Sxd5! Sxf4 Thi 14… cxd5? koster 
dronningen efter 14. Lc7! 14. Sxf4. Dermed 
vandt hvid en bonde og siden også partiet. I
den nævnte bog af Morten Fabrin, side 244-
245, ser man, hvordan den ellers fremra-
gende taktiker Christian Poulsen hoppede i 
fælden mod den dengang kommende 
islandske stormester Fridrik Olafsson ved 
OL i Helsinki 1952, endda et træk tidligere, 
idet hvids Ta1-c1 og sorts a7-a6 endnu ikke 
var spillet. Med kendskabet til Rubinstein-
fælden skulle det være ret let at løse den 
følgende opgave, hvor det dog ikke er 
dronningen, men kongen der skal fanges på
d8.

Caïssa Gladsaxe

Partistilling nr. 1

Hvid trækker og vinder en bonde!
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Opgave nr. 32
Kaare Vissing Andersen
Caïssa nr. 375 (nov. 2018) 

Mat i 2 træk                        C+ 7+10

Løsning:
1. Sd5! Truer 2. Lc7#. Den dristige 
springer kan slås af hele tre brikker, 
men lige fedt hjælper det: 1… Txd5 2. 
Db6#, 1… Dxd5 2. Dh4# og 1… cxd5 
2. Lc7#, hvor vi ser Rubinstein-fælden 
realiseret i den sidste variant. Dertil 
kommer 1… Dxd6 og 1… De5, som 
begge besvares med 2. Sf7# og endelig
1… Dg8 2. Le7#.

I partiet Allan Stig Rasmussen – Roi David Miedema, Xtracon Chess Open, 
2017, 9. runde (29. juli) opstod den følgende diagramstilling efter disse træk: 1. 
e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. f3 e5 6. Sb3 Le6 7. c4 Le7 8. Le3 0-0 
9. Sc3 Sbd7 10. Le2 Sh5 11. g3 Lg5 12. Lf2 Sb6 13. Sa5 Sc8 14. b4 b6 15. Sc6 
Dd7 16. b5 Sf6 17. h4 Lh6 18. Sd5 Se8 19. a4 g6 20. h5 Kg7 21. a5 bxa5 22. 
Txa5 f5 23. hxg6 fxe4:

Under partiet foreslog jeg her hos Per 
Andreasen i analyserummet 24. Le3! – 
endda uden at se, at springeren på d5 
dækkede løberen. Sort kan opgive med det 
samme, da den truede løber på h6 ikke kan 
reddes, uden at det koster sort dronningen 
for et tårn: 24… Lxe3 25. Txh7+ efterfulgt 
af 26. Txd7. At en så stærk spiller som Allan
Stig Rasmussen ikke så trækket, kan dels 
skyldes, at partiet hørte til de svære af slag-
sen, og så kommer der gerne en svipser 
selv i bedre kredse. Men det kan også 
skyldes, at der hos en del af den danske 
elite er en manglende interesse for problem-
skak og dermed en manglende flair for 
spektakulære træk!? Manøvren inspirerede 
mig til følgende opgave:

Skakforeningen

Partistilling nr. 2

Hvid trækker og vinder!
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Opgave nr. 33
Kaare Vissing Andersen
Caïssa nr. 375 (nov. 2018) 

Mat i 2 træk                         C+ 8+7

Løsning:
1. Lg5! Træktvang! 1… fxg5 2. Tf7#, 
1… Lxg5 2. Th7# og 1… Se7 2. 
Lxh6#.
Selv om vi her kun har set eksempler 
på, hvordan problemkomponister kan 
lade sig inspirere af manøvrer fra 
partiskak, så skal det være min 
påstand, at inspirationen naturligvis 
også kan gå den anden vej. Havde de 
ovennævnte skakspillere Wolf, 
Rubinstein og Poulsen således kendt til 
opgave nr. 32, så var de næppe hoppet 
i Rubinsteinfælden (selv om Rubinstein 
nok skulle have set opgaven et par 
gange), og hvis Rasmussen havde 
kendt opgave nr. 33, havde han ret 
sikkert set det spektakulære 24. Le3! 

PppPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPpPp

En klubaften en tirsdag i januar 2019
Venstre side: Michael Thorleif Olsen, Per Steenstrup, Mogens Olsen og Allan

Willumsen (skjult)
Højre side: Allan Hansen, Poul Erik Harders, Georg Jørgensen og Leif Hahn

Caïssa Gladsaxe
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Historisk arkiv

På KSU's hjemmeside (www.kobenhavnsskakunion.dk) kan man nu se alle de 
klubblade, der er udgivet siden 1952. På hjemmesiden vælges fanen Arkiv og 
nedenstående oversigt dukker op. Det er Erik Poulsens mangeårige indsats, som 
har sikret, at alle klubbladene er blevet skannet og lagt op i arkivet. For nylig har 
klubbladsredaktøren sørget for, at de seneste årgange er blevet tilføjet.

Vi har også et arkiv i klubhuset (gangskabet på 1. sal) med alle bladene i 
papirudgave. Dette er ligeledes sikret af Erik Poulsen.

Bagsværds klubblad

1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959

1960 1961 1962

Buddinges klubblad

1958 1959 1960 1961 1962

 Bagsværd-Buddinges klubblad
1962-63

Caïssa Gladsaxes klubblad (årgange)

1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978

1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011 2012

Bulletin Gladsaxe 80 år (2013 nummer 1-8)

1 2 3 4 5 6

Caïssa Gladsaxes klubblad (numre)

362 363 364 365 366 367 368 369

370 371 372 373 374 375
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http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_375.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_374.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_373.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_372.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_371.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_370.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_369.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_368.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_367.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_366.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_365.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_364.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_363.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/cg_362.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf80_6.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf80_5.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf80_4.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf80_3.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf80_2.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf80_1.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2012.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2011.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2010.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2009.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2008.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2007.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2006.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2005.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2004.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2003.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2002.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2001.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf2000.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1999.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1998.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1997.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1996.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1995.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1994.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1993.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1992.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1991.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1990.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1989.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1988.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1987.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1986.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1985.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1984.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1983.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1982.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1981.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1980.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1979.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1978.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1977.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1976.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1975.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1974.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1973.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1972.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1971.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1970.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1969.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1968.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1967.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1966.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1965.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1964.pdf
http://www.ksua.dk/gladsaxe/gsf1963.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerdbuddinge/bbs196263.pdf
http://www.ksua.dk/buddinge/bus1962.pdf
http://www.ksua.dk/buddinge/bus1961.pdf
http://www.ksua.dk/buddinge/bus1960.pdf
http://www.ksua.dk/buddinge/bus1959.pdf
http://www.ksua.dk/buddinge/bus1958.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1962.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1961.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1960.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1959.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1958.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1957.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1956.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1955.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1954.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1953.pdf
http://www.ksua.dk/bagsvaerd/bs1952.pdf
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Forårsturnering
Caïssa Gladsaxe Forår 2019 Rating<2000

I april-maj afholdt tirsdagsholdet (basisgruppen) en 5 runders forårsturnering for at
finde sæsonens bedste spiller. Det blev en hyggelig turnering med seks deltagere.
Dermed kunne vi spille alle mod alle. Favoritten inden turneringsstart var Allan 
Hansen, men modstanderne ville det anderledes. Det endte med, at Leif Hahn og 
Poul Erik Harders delte førstepladsen, og dermed henviste storfavoritten til 
tredjepladsen.

Slutstillingen:

Caïssa Gladsaxe

Allan Willumsen mod Leif Hahn i forårsturneringen
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Program

2019 Kl. Emne Kommentar

Tirsdag 04.06. 19:00 Klubaften

Tirsdag 11.06. 19:00 Klubaften

Tirsdag 18.06. 19:00 Klubaften

Tirsdag 25.06. 19:30 Generalforsamling

1.-31. juli Lukket God sommer!

Tirsdag 06.08. 19:00 Klubaften

Der er i øjeblikket ikke planlagt aktiviteter efter sommerferien, så indtil videre er 
der klubaftener om tirsdagen.

På klubaftener er der ikke planlagt særlige aktiviteter, men mød op til lidt hygge-
skak og samvær. Som regel spiller vi små lynskakturneringer, hvor vi spiller alle 
mod alle for de fremmødte.

Undervisning

Vi har lavet en aftale med AOF Gladsaxe. I den kommende aftenskolesæson 
tilbydes et kursus i skak, hvor vi har foreslået følgende ordlyd i programmet:

SKAK
for begyndere og let øvede - for alle aldre

Vil du gerne i gang med at lære at spille skak? Eller kender du reglerne og gerne 
vil være bedre? Så er dette kursus svaret. Kurset vil veksle mellem teoriundervis-
ning så som åbnings- og slutspil og træning med opgaver og praktisk spil.

Tid og sted: Tirsdage 19:00-20:45 i Bagsværds gamle stationsbygning, 
Til Jernbanen 20, 2880 Bagsværd.

Underviser: Poul Erik Harders

Sæsonen begynder 1. oktober. Vi håber, at der kommer tilstrækkelig mange 
tilmeldinger til, at kurset kan gennemføres. Dernæst håber vi på, at nogle af 
kursisterne melder sig ind i vores klub – og hvorfor skulle de ikke det?

Donationer
Har du lyst til at donere et beløb til klubben. kan det indbetales til vor bank:

Danske Bank - Regnr.: 9570 / Kontonr.: 12518331

Skakforeningen


