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Vrinsk i Herlev skakklub -  

fuldt firspring igennem 75 år 

En lokalhistorisk krønike december 2017,  

udvidet databaseudgave 2018    

Af Finn Gemynthe Madsen    

 

Minder og jubilæer 

I 1992 udgav klubben et fint, rødt hæfte i anledning af sit store, runde, halve århundrede. Dette 

hæfte er af uvurderlig betydning for klubbens historie og selvopfattelse, thi af de gamle kæmpere 

fra stiftelsesåret 1942 er der ingen tilbage, og nu er det såmænd kun et fåtal, der mindes jubilæet i 

1992. Dertil kommer, at en skakklub kun ved sjældne lejligheder kan kaldes en snakkeklub, idet 

konversationen, når det til dagligt går løs på en spilleaften, er begrænset til et lavmælt minimum 

centreret om nu’ets spændende stillinger, fx i form af et hviskende ”Jeg tilbyder remis”, hvorefter 

det står en optimistisk eller skånselsløs modtager frit for at ignorere henvendelsen. Og når der så 

er fundet en afgørelse, handler snakken i reglen om, hvad man kunne have gjort bedre, og hvor 

man for alvor kvajede sig. 

Nuvel, der holdes både sommerfest og juleafslutning, hvorunder snakken går livligt og lystigt, men 

netop fordi man ellers sjældent får sludret af karsken bælg, strejfer de mange samtaler højst 

undtagelsesvist komplicerede og fjerntliggende emner som klubbens forhistorie. Hvortil kommer, 

at klubbladet led en stille død i 2007.  

Heldigvis foreligger der på Herlev kommunes Lokalarkiv en fornemt indbundet serie af klubblade 

dækkende perioden 1978 – 1993 samt en arkivmappe med bladene frem til 2007 nr. 1. Imidlertid 

repræsenterede 1978 28. årgang, så desværre tyder alt på, at næsten alle disse historiske guldkorn 

er gået tabt for stedse. Sandsynligvis i forbindelse med betroede medlemmers bortgang – en lære 

om, at vi bør bestræbe os på at blive bedre til at modarbejde tidens tand.  

Borte har således taget, hvad der engang var gængs viden om klubbens medlemmer, turneringer, 

resultater, programmer, fester og arrangementer – bortset fra hvad vi gudskelov kan rekonstruere 
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udfra jubilæumshæfterne samt spredte ”memoirer”, avisudklip, turneringsvinderfortegnelser 

o.lign. rarieteter. Dog, ingen regel uden undtagelser, og her ses et veritabelt klenodie i form af 

forsiden af 25-års jubilæumsnummeret:   

 

Herlev Kommunes Lokalarkiv 
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Dåbsattesten 

I Herlev Skakklubs 50-års jubilæumsskrift 1942 – 1992 finder man på side 2 følgende interessante 

oplysning: ”Mandag den 29. juni 1942 indbød Poul Sørensen fra Københavns Skakunion og Erik 

Amtoft, bosiddende i Herlev, skakglade herlevitter til oprettelse af en skakklub. Notitsen herom 

bragtes i Herlev Avis.” Denne oplysning er tilsyneladende tilforladelig. Dog er det ikke lykkedes mig 

at få den bekræftet under mit gennemsyn af Herlev Avis på Lokalarkivets mikrofilm. Faktisk har jeg 

intet fundet om skak i pågældende periode, hvortil kommer at Herlev Avis udkom om torsdagen. 

Imidlertid ligger Herlev Kommunes Lokalarkiv også inde med Hjemmenes Blad. Denne for længst 

hedengangne lokalavis af socialdemokratisk observans omfattede Herlev-Hjortespring-Skovlunde- 

Mørkhøj, og minsandten om ikke der er bid allerede den 16. juni 1942: 

 

Fotokopi: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Hjemmenes Blad tirsdag den 16. juni 1942 nr. 12: Dyrk Skakspillet: Indbydelse til oprettelse af 

”Herlev Skakklub”! 

Navnene er, som det ses ovenfor, rigtige, hvorimod indbydelsen øjensynligt er 13 dage ældre, i det 

mindste i Hjemmenes Blad. Noget kunne således tyde på, at mindet om dette lokalblad, der 

allerede gik ind i 1947, efterfølgende er blevet fordunklet af Herlev Avis i de ældste 

klubmedlemmers erindring. Og dog huskede de ikke så ringe endda, når det kommer til det 

væsentlige: Det omtrentlige tidspunkt for klubbens oprettelse samt de to heldige helte, der stod 

bag. 

I Hjemmenes Blad den 28. juli 1942 kommer så selve dåbsattesten: ”Alle Skakspillere i Herlev og 

Omegn kan glæde sig, for nu har den afdøde Skakklub faaet sin Renæssance, idet den som en 

anden Fugl Phønix efter Ilddåben er genopstaaet i forynget Skikkelse. Klubben blev stiftet Mandag 

den 29. juni 42 hos Eriksen, Ederlandsvej 51, med 9 medlemmer. Chr. Agerup blev Formand og 

undertegnede (Erik Amtoft) Næstformand. Der er kun et Par af ”de gamle” med, men det er alt for 

lidt.” Disse ”gamle” kan kun have været medlemmer af denne mytiske Herlev Skakklub nr. 1 alias 

den ”første Fugl Phønix.” Det kunne være interessant at opspore, hvor stor den var, hvor længe 

den slog sig igennem i førkrigstidens Herlev, og hvad der forårsagede dens lukning. En jagt 

igennem 1930’erne i både Hjemmenes Blad og Herlev Avis har dog været forgæves. 
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Sandsynligheden taler for, at førsteudgaven af klubben har bestået af en lille, sluttet kreds af 

privatlivsspillere, der mødtes på skift hos hinanden, og ikke anglede efter yderligere medlemmer – 

og derfor forsvandt den i næsten glemsel.  

 

Fotokopi: Herlev Kommunes Lokalarkiv 
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Hjemmenes Blad tirsdag 1942 28. juli nr. 15: Klubbens dåbsattest, hvoraf det fremgår, at: ”Skakspil 

er en livsvigtig Opgave.” Desuden at: ”Der spilles indtil videre hver Mandag fra 19½ til 24 i 

Ungdomshjemmet, Klokkedybet. Vi haaber jo, at Sogneraadet vil stille sig så velvilligt, at de 

overlader os et Lokale paa Skolen gratis; særligt til Vinteren, naar det bliver koldt.” 

Naboklub og fødselshjælper 

Lokalarkivets Michael Bohn har efterfølgende fulgt op på, om der mon skulle kunne fiskes flere 

godbidder ud af Hjemmenes Blad, før og efter. Og minsæl! Dyrk Skakspillet! - forkynder en 

overskrift allerede tirsdag den 14. januar 1941. Hele den første del af artiklen er enslydende med 

ovenstående fra 1942, men i mangel af Herlev Skakklub opfordres læserne i kraftfulde vendinger 

til at henvende sig andetsteds: ”Husum Skakklub opfordrer enhver Skakspiller i Husum, Mørkhøj og 

Herlev til at blive Medlem af Klubben… Skakklubben har Spilleaften hver Torsdag Kl. 19.30 i Husum 

Møllekro… Enhver Skak-interesseret bør være Medlem af Husum Skakklub. Indmeldelse modtages 

på Spilleaftenen eller ved Henvendelse hos Sune Andersen, Ilbjerg Allé 24.”       

Og den 11. februar 1941 fortsatte propagandaen: ”Husum Skakklub har igen fornøjelsen at faa 

besøg mesterspilleren Ivar Juhl, som vil indvie vort nye Demonstrationsbræt…” Samme Ivar har 

utvivlsomt haft en krævende aften, idet han bagefter stiller op til simultan – uanset hvor mange 

der melder sig – hvorefter det gælder ”…Blindspil, hvor vi vil lade en af vore stærkeste Spillere blive 

Ivar Juhls Modstander, og Ivar Juhl skal da sætte vor Mand mat på ca. 4.” Der menes sikkert træk, 

men den sidste opgave lyder umiddelbart uoverkommelig, hvis ikke der er tale om en eller anden 

slags aftalt spil – eller en slags kode til nogle vordende frihedskæmpere? 

 14 dage senere, den 25/2- 1941, linder Hjemmenes Blad imidlertid lidt på sløret: ”I det 

efterfølgende Blindspil mod Michelsen skulde Ivar Jul sætte ham Skakmat på E. 4, og det lykkedes 

på 64”. Bladrer vi derpå frem til 11/3 finder vi hele det mærkværdige parti gengivet, og ganske 

rigtigt sættes sorts konge mat på feltet e4. i 64. træk. Man fæstner sig her ved to iøjnefaldende 

forskelle på dengang og nu: 

1. Skak var godt stof i lokalbladene; selv små begivenheder kunne få udførlig omtale. 

2. Når en mesterspiller gæstede en klub, udsattes han for prøvelser, som man næppe kunne 

afæske nogen moderne mesterspiller. Det mystiske ”blindspil” med indlagte snurrige krav 

om medvirken fra hans modspiller kaster et skær af tryllekunstneri over hele seancen. 

Tider skifter og sæder mildnes… 

Husum Skakklub stiftedes den 21. oktober på Husum Møllekro, jf Hjemmenes Blad 5. november 

1940, men trods Husum Skakklubs vitalitet i 1940’erne gik klubben en krank skæbne i møde. Søger 

man den på det ellers efter sigende alvidende internet, ligger det seneste vage hit så langt tilbage 

som 1949. Havde klubben mon næret en slange ved sin barm i form af den ekspanderende 

naboklub i Herlev? – I alle fald: Sejrherrerne skriver historien, så vi retter atter søgelyset mod vor 

sejlivede Herlev Skakklub. Kan vi mon følge klubbens spor under besættelsen? 
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Bolignød 

Noget af det første, den spæde klub måtte tage stilling til, var: Hvor skal vi bo? Det fremgår af en 

velskreven notits i Hjemmenes Blad den 6. oktober 1942:   

”Herlev Skakklub 

Efter de sædvanlige Begyndelsesvanskeligheder er Herlev Skakklub nu som en levedygtig 

Kendsgerning tilmeldt Dansk Skak-Union…. Generalforsamlingen 31. august konstituerede sig med 

følgende Bestyrelse: E. Kemp (Formand), Kaj Pedersen (Kasserer), Otto Pedersen, A. Henriksen og E. 

Amtoft (Næstformand). Suppleanter: Osv. Agerup og K. Jørgensen. Revisorer: Poul Rasmussen og 

Joh. Krag. Formanden for Husum Skakklub, Hr. Helge Meldal, var til stede og stimulerede 

Forsamlingen med sin Sagkundskab og sit gode Humør….   

Vi har søgt Sogneraadet om tilladelse til at spille paa Skolen, og fik den, men – der blev saa 

urimelige Betingelser fra Overlærerens Side, at det hele intet var værd; blandt andet skulde vi være 

ude kl. 10! Hvorfor ikke ved Solnedgang? – Naa! Vi har nu faaet et hyggeligt lokale på Kroen for 

Vinteren, og bare vi bliver 10 medlemmer flere, kan vi betale for os hvor som helst. Derfor, bliv 

Medlem af Skakklubben, inden Vinterturneringen begynder!”  

Skak på kroen, det må have været alle tiders drømmestart, og ganske rigtigt vidner de 

efterfølgende meldinger om stormende fremskridt; her fra Hjemmenes Blad den 6. april 1943: 

”Herlev Skakklub  

vokser godt nu. Der er i den sidste Tid kommen ca. 10 nye Spillere til, deriblandt 3 Damer, og de har 

allerede vist, at de baade hvad Oveblik, Tanke- og Spilleevne angaar fuldud er vores ”Ligemænd”.  

Vi skulde jo gerne være nogle flere Medlemmer, saa at kontingentet kunde sættes lidt ned, men nu, 

der er kommen Damer med, saa kommer det halve Snes Stykker temmelig sikkert af sig selv.    

Som vi senere vil se, gik damerne desværre tabt for klubben i nyere tid. Klubbens velskrivende og 

entusiatiske skribent, Erik Amtoft, havde nu nok også en del af æren for den fortsatte vækst: 

”Skakspillet er det interessanteste og ædleste Spil, der findes. Det erstatter alle andre Fornøjelser, 

det vil med andre Ord sige, at af alle vor forrykte Tidsalders Surrogater er det den bedste. Man 

lærer at tænke og bruge sin Forstand, at gennemskue Humbugen i en pengegrisk Gøgletid, kort 

sagt, man bliver et bedre Menneske. Og mon ikke det var saadan en ”Fyr”, der i H. C. Andersens 

”Kejserens nye Klæder” opdagede, at Kejseren intet havde paa?” – En stikpille til ”Kejser Hitler”?  

 Tyskerne havde åbenbart ikke lugtet lunten, og vi kan samtidig konkludere, at klubben fortsat 

kunne rejse kapital til det fornemme spillested på kroen, og fortsatte sin fremgang. Det fremgår 

blandt andet af følgende notits i Hjemmenes Blad, den 2. november 1943: 
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”Herlev Skakklub. Vi spiller altså hver Mandag paa Kroen fra Kl. 19 til 23 i lyse, hyggelige lokaler; 

optager stadig nye Medlemmer af begge Køn …” 

I Hjemmenes Blad den 22. februar 1944 strutter klubben ligefrem af kampgejst: 

”Herlev Skakklub  

… har allerede et stærkt Kamphold, der … let kan blive en farlig ”Rival” til baade Husum, Ballerup 

og Hareskovens Skakklubber.” – Profetiske ord! 

”I stedet for Mandag spiller Herlev Skakklub nu hver tirsdag paa Kroen, og nye medlemmer 

optages stadig”.  

Derpå synes der imidlertid at råde problemer mht. spilleaftenen. Den 9. januar 1945 forkynder en 

notits: ”Herlev Skakklub spiller hver Torsdag Aften … paa Herlev Kro…”    

Hvorefter situationen tilsyneladende bliver kritisk, både for Hjemmenes Blad og klubben, idet en 

række numre mangler, og da de midt i  juli dukker op igen, efter befrielsen, ses intet spor af Herlev 

Skakklub før den 30. april 1946, hvor Erik Amtoft på ny folder sig ud i en veltalende appel om at 

tilmelde sig klubben, der en overgang har været oppe på 35 medlemmer. ”Meld dem ind i Herlev 

Skakklub, vi spiller hver torsdag aften i klubhuset…” Desværre nævnes adressen ikke, men vi kan 

støtte os til nedenstående oplysning om klubhus på Engløbet, uagtet der er byttet lidt om på 

rækkefølgen:   

 

Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Herløv Kro med rejsestald, 1937 
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Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Herløv Kro: Spejlsalen, 1940 

 I 50-års jubilæumsskriftet 1942 – 1992 står der nemlig: ”I de første år havde klubben problemer 

med at skaffe ordentlige lokaler til medlemmerne.  Efter et kort ophold på Herlev Kro, fandt man 

en spejderhytte på Klokkedybet. De uhyggelige kolde vintre kunne spillerne ikke klare, så man 

fandt en klubhus på Engløbet. Her var dog en utæt kakkelovn, men medbragt brændsel gav varme. 

Det gav dog også et røgfyldt lokale, og det siges at fremmede spillere klagede over at blive røget 

ud under turneringerne.”    

Takket være Lokalarkivet og Hjemmenes Blad kan vi nu gennemskue, at der er byttet om på 

rækkefølgen og tidsforløbet: Klokkedybet kom først, hvorefter klubben fik sig mindst et par 

komfortable år på kroen. Men med hensyn til klubhuset på Engløbet og den osende ovn må vi 

stole på de mundtlige overleveringer indtil nedskrivningstidspunktet i 1992. Der mangler nemlig 

en række numre af Hjemmenes Blad i den sidste fase af besættelsen. Lad os derfor formode, at 

klubben af uvisse årsager mistede sin base på kroen i denne periode og måtte ty til klubhusets 

kummerlige forhold. 
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Men så forkyndes den store nyhed den 21. august 1946: ”Nu, da Klubben har faaet dejlige, lyse 

lokaler paa ”Marielyst”, som vi kan beholde … Og det skal fejres maner: Der bydes til simultan mod 

den dygtige mesterspiller Verner Nielsen. – Og nu hvor klubben er kommet frelst i hus, kan vi 

standse denne møjsommelige oldgranskning af dens ældste, trange tider og om lidt vende tilbage 

til nutiden…   

     

Modstandskamp – også uden for brættet 

Man kan nemlig spekulere over, hvorfor det just var under slige dystre og trange forhold, at man 

fandt det betimeligt at stifte en skakklub. Fra pålidelig, mundtlig kilde, hvis fader kendte til både 

skakklubben og besættelsen, er det blevet os oplyst, at der var modstandsfolk indblandet. Noget 

så uanseligt som en lille, fredelig skakklub må have været det fuldendte dæknavn for lyssky, 

oprørske aktiviteter. 

Mistanken kan muligvis bestyrkes af, at Herlev Skakklub i de sidste krigsmåneder og lige efter 

befrielsen glider ud af Hjemmenes Blad. De skakspillende frihedskæmpere kan have været 

forsigtige, indadvendte typer, der holdt lav profil også efter krigen. Et særkende for mange 

skakspillere.  Og dermed kan denne spændende tilblivelseshistorie som selveste genesis være 

hyllet i uigennemtrængelige tåger. 

I forsøg på at oplyse dem har jeg været inde og forfølge klubstifternes navne på 

http://modstand.natmus.dk/. Dér stødte jeg på det karakteristiske navn Axel Henrichsen. Han var 

født 27.11.1913, var tilknyttet ”Region V (Sjælland), Roskilde Amt, Greve styrken”, og boede i 

Kildebrønde. Det ligger så relativt nær Herlev, at det, i forbindelse med navnesammenfaldet, virker 

mistænkeligt. Man kan ydermere gisne, at han har følt jorden brænde under sig i Herlev og er 

krøbet i skjul i Kildebrønde, hvor han befandt sig ved befrielsen.  

Navnet Kempf figurerer, men er endnu ikke offentliggjort og kan dække over en helt anden person 

end den E. Kempf, der var medstifter af klubben. Søgning på J. Krogh i omegnen af Herlev gav to 

hits, først og fremmest Jakobi Peter Eriksen Krogh, A. F. Beyersvej 3, Brønshøj. Hans 

organisationstilknytning hed ”Ringen”, hvor han tilhørte en militærgruppe. Han var født 

11.05.1904 og døde 31.12.1998 En alternativ mulighed kunne være Jenny Krogh, Thorsgade 66, 

København N. Det kunne være en artig overraskelse, om en af de tapre medstiftere tilhørte 

spindesiden. Sandsynligheden svækkes dog yderligere af, at Jenny Kroghs organisationstilknytning 

var Kirkens Front, hvor hun stod for forplejningen, og hvor hun sikkert har haft hænderne fulde og 

alt muligt andet i tage sig af end skak.   
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Jeppe i baronens seng 

Men alting har en ende, heldigvis også krigen. Og klubbens viise fædre valgte at søge bort fra 

deres skalkeskjul ved at ansøge om ugentlig råderet over lokaler på Ungdomsgården Marielyst. Og 

minsæl, Fru Fortuna tilsmilede huldsaligt klubben, der muligvis havde oparbejdet en fin goodwill i 

kraft af modstandsarbejdet. I hvert fald kunne den som nævnt allerede i sommeren 1946 rykke ind 

til fortræffelige forhold. Og her har Herlev Skakklub resideret lige siden, bortset fra et intermezzo i 

1990, mens Marielyst renoveredes.  

 

Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Marielyst, Herlev Hovedgade 172, ca. 1950. 

Der er så sandelig kommet andre boller på suppen siden den spæde, hostende start: Mange 

gæstespillere betages af de hyggelige rammer, hvor der er godt med plads, to analyserum på 

kvisten, et fortrinligt køkken og hele 3 toiletter. Og al herligheden omkranses af en skøn, gammel 

have med høje træer, hvorunder man kan vanke i dybe skaktanker – hvis man da ikke kommer til 

at fundere over, hvad salig bagermester og folketingsmedlem Pitzner, der i 1897 erhvervede huset 

som lystgård for sig og sine, mon ville tænke ved at skue, hvorledes hans hus igennem årtier er 

blevet brugt til gavn og glæde for utallige mennesker; ikke blot skakspillere, men også 

sognerødder, småbørn, frimærkesamlere, Anonyme Alkoholikere og mange andre.  
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Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Den store sal i Marielyst, hvor klubben flyttede ind i 1946. Interiøret har løbende ændret sig, men 

ellers er alt ved det gode gamle. 

Vokseværk i 1950erne 

Her nogle minder fra medlem nr. 3, Egon Lund Jensen, sakset fra klubbladet Hoppen, 1989 nr. 6: 

”Det var jo under krigen, hvor det var svært at pleje sine interesser, ingen biler, rejser, TV osv. Men 

man kunne ikke forbyde folk at avle børn eller spille skak …  og det gjorde man så. … Sporvejenes 

Skakklub og Politiets Skakklub var nogle af de største …. I 1953 byggede jeg en villa i Hjortespring, 

og så tilmeldte jeg mig Herlev Skakklub og fik mange gode venner.”   

I disse år herskede der vild og frodig vækst på alle planer: Fra 1950 til 1960 voksede 

indbyggertallet fra 6.270 til 20.749, og sideløbende havde også klubben vokseværk og nåede op på 

det astronomiske medlemstal af 85 i 1960. Og det åbne Herlevmesterskab samlede næsten 60 

deltagere – til sammenligning finder nutidens klub et deltagerantal på 32 ganske udmærket i 

tilsvarende turneringer. 
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Herlev Kommunes Lokalarkiv 

I de lokale aviser var klubben flittig til at annoncere og orientere. Her nogle klip fra de 

vildtvoksende 50'ere. 
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Prominent gæst 

Den 22. september 1965 kastede alle tiders danske stormester, Bent Larsen, glans over Marielyst. 

Han var i disse år oppe at snuse til verdensmesterskabet, og han havde nyligt været tæt på i en 

match mod ”troldmanden fra Riga”, ex-verdensmester M. Tal. 

 

 

Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Stormesterbesøget var selvfølgelig godt stof i den lokale presse. Den indforståede forklaring på den 

nørdede overskrift ”TALer” er, at den russiske ex-verdensmester, en af Larsens berømteste 

modstandere, som ovenfor nævnt hed Tal til efternavn. 
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Larsen holdt et utvivlsomt fængende foredrag om sin march mod verdensmesterskabet, hvorefter 

han spillede simultan imod 35 modstandere – og vandt samtlige 35 partier!  

 

 

Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Bent Larsen huserer i Herlev.  Her vandrer han rundt og vinder samtlige 35 partier. Datoen er 22. 
september 1965. 

Ovenpå en så gæstfri modtagelse er det ikke sært, at samme Larsen atter lod sig lokke til Herlev, 

og man kunne stolt skrive som overskift i martsnummeret 1968 af Klubbladet: 

”VELKOMMEN BENT LARSEN!” 

At dette nummer er bevaret, skyldes heldige, festlige omstændigheder, idet det efterfølgende er 

indsat i et 25-års jubilæumsfotoalbum med billeder fra festlighederne i 1967. Man bemærker, at 

klubbladet endnu ikke havde fået det skakvittige navn Hoppen (den berømte brik med 

hestehovedet kaldes nemlig Springeren!), men slet og ret hed HERLEV SKAKKLUB under et emblem 

med bemeldte dyrehoved. 

Fotoalbummet opsummer: Den 18. marts 1968 havde vi stormester Bent Larsen som gæst i 

klubben. - Han holdt et interessant foredrag med demonstration, og bagefter spillede han simultan 

mod 42 medlemmer. – Han vandt 39 partier, tabte 2 og nøjedes med en remis.  
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Bent Larsen demonstrerer en partistilling under sin anden optræden i Herlev Skakklub den 18. 

marts 1968.  

At det virkelig var toppen af skakken, man havde æren at møde, fremgår af, at Larsen i 1970 

indtog 3. pladsen på verdensranglisten og aspirerede til at blive verdensmester. I 1971 rendte vor 

til dato største stormester imidlertid i semifinalen ind i berygtede Bobby Fischer og tabte 0-6. Til 

Larsens forsvar skal siges, at samme Bobby i hine dage huserede som en skakkens enfant terrible 

og i kvartfinalen også havde fejet den russiske stormester Tajmanov af brættet med selvsamme, i 

topskak uhørte tenniscifre. I 1972 bragte så "Mad Bobby” skakken og sit eget navn til 

verdensberømmelsens tinder i den herostratisk berømte match mod verdensmesteren Boris 

Spaskij i Reykjavik. Bobby præsterede at te sig som en primadonna, udeblive fra 2. runde og 

derved tabe partiet uden kamp, og dog efter et drama uden lige at stå med sejrens palmer i 

hånden til sidst – hvorefter hans sind formørkedes af storhedsvanvid og paranoia, og han aldrig 

siden spillede et seriøst parti.   

Efter Larsen har ingen dansker været i nærheden af verdensmesterskabet – og dog hedder den 

nuværende verdensmester Magnus Carlsen. Forklaringen er den sikkert bekendte, at den geniale 

Carlsen, også kaldet skakkens Mozart, er nordmand – og det er nordmændene naturligvis 

pavestolte over. Følgelig boomer skakken deroppe, og når det regner på præsten, drypper det på 

degnen – alias dansk skak.    
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Besøg af andre skakmestre 

Aldrig siden dengang i de gyldne 1960’ere har Herlev Skakklub huset nogen skakspiller af lignende 

format som Larsen; men mindre kan også gøre det. Michael Bohn, frivillig på Herlev Lokalarkiv og 

medlem af Herlev Skakklub 1970-72, mindes grant at have spillet simultan imod en eller anden 

international mesterspiller, vistnok Svend Hamann. Michael var en opvakt skoledreng og han 

erindrer, at han stod bedst og til sidst var sidste mand på skansen. Dette havde imidlertid til følge, 

at han blev omgivet af interesserede tilskuere, de såkaldte ugler, som tyst står og betragter en 

spændende stilling for af og til at træde afsides og hviskende udveksle deres opfattelse af mulige 

fif og kombinationer. Ugleriet virkede desværre lettere distraherende på vor djærve yngling, og 

det endte med, at han måtte bide i græsset; men blot dette at han havde haft en så stærk spiller 

på krogen, var noget der gjorde varigt indtryk.    

I de senere år har klubbens stærkeste spiller, Henrik. B. Pedersen, både spillet simultan og holdt 

foredrag. Desuden har vi haft prominent simultan-besøg af stormestrene Allan Stig Rasmussen og 

Curt Hansen. Helt så slemme som den store, stygge Larsen var de ikke, idet enkelte af klubbens 

glade amatører fik remis eller endog en stormesterskalp med sig hjem. Og alle blev en oplevelse 

rigere – det er yderst sjældent, man får lejlighed til udfordre en stormester, så pyt med hvor galt 

det sandsynligvis går på brættet. Desforuden plejer den indbudte simultanspiller at demonstrere 

et par udvalgte, lærerige partier og øse af sine erfaringer. Man suger til sig, og håber sidenhen at 

kunne benytte sig af slige staldtips i egne partier. 

 

Mangel på damer 

Til 50-års jubilæumsfesten den 29. august 1992 var kvindelige ledsagere naturligvis mere end 

velkomne: 
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Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Henrik B. Pedersen i godt selskab med sin viv Bente Lerager til venstre samt en andens, nu ukendte 

hustru til højre.  

Klubbens daværende formand, Hans Raahauge, havde til den festlige anledning forfattet en vise til 

melodien Anna var i Anders kær. I visens vers 4 sang man med på følgende undrende strofer: 

Kvindekønnet er ej med i klubbens dagligdag 

Er det spillets krigstendens de ej kan rigtig ta’? 

Hvordan skal vi lokke dem, hvem kan gi’ et bud? 

Det er nok fordi vi ser så verdensfjerne ud. 

Også i jubilæumsskriftet HERLEV SKAKKLUB 1942 – 1992 beklages savnet af spindesiden. Hans 

Raahauge skriver: ”Herlev Skakklub har desværre aldrig haft kvindetække – forhåbentlig vil 

ligestillingen engang ændre dette”. Dog nævnes det i jubilæumsskriftet, at man allerede i 1986 var 

medarrangør af en hurtigturnering for piger, der afvikledes på Hjortespring skole – så vist findes 

de, skakspillerne af det modsatte køn, men er der blevet flere af dem siden?  

Nu er over 25 år så gået siden jubilæet, ligestillingen har haft vind i sejlene, men stadigvæk ikke 

skyggen af dame. "Heldigvis” er der ikke tale om et særligt, ”herlevsk” fænomen - rundt om i 

andre klubber står det i reglen lige så skralt til, og man må undre sig. Selv om ingen spiller med 

musklerne, og alt foregår på gemytlig vis efter ædle (u)skrevne regler, så oser skakmiljøet på 

uforklarlig vis af ren mandehørm. Kanske man simpelthen må tage til efterretning, at der findes 

aktiviteter, som appellerer til hver sit køn, og at deltagerne faktisk trives med nogle fritimer i 

afslappet selskab med gutterne henholdsvis veninderne.   
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Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Ingen regel uden undtagelser - hvilket turde fremgå af dette foto fra klubbens første tid, hvor en 

enkelt dame pryder i forgrunden. Er det gået tilbage med den skaklige ligestilling siden da?  

 

Kvinder & skak  

Dermed ikke være sagt, at kvinder ikke forstår sig på skak. Der findes kvindelige stor- og 

verdensmestre, og de har deres egne turneringer og olympiader.  Og her i landet findes mindst 8 

kvindelige mesterspillere med højere rating, end hvad de stærkeste af Herlevs mænd kan mønstre. 

Og nu, hvor man er ved at indse, at skak er alle tiders læremester for skoleelever, der på spæn-

dende vis får forbedret deres koncentrations- og kombinationsevne se fx linket efter billedteksten, 

har man muligvis fundet formlen til at hverve sig flere skakspillere fra ”spindesiden”. 1 Ved pige-

DM i skoleskak, anno 2017, deltog 74 piger fra hele landet på Verninge Skole på Fyn. Der var ny 

deltagerrekord og mere end dobbelt så mange deltagere som i de to foregående år. Så mon ikke 

det bare er et spørgsmål om tid, før de første kvinder i mands minde finder vej til klubben.  

 

Kommunal bevågenhed 

I 50-års jubilæumsskriftet rettes en varm tak til Herlev Kommune og borgmester Ib Juul. Og som 

det fremgår af nedenstående avisudklip, var samme borgmester klubben en brav støtte igennem 

mange år: 

                                                           
1 http://www.lokalavisen.dk/skak-paa-skoleskemaet-/Regionale-
nyheder/20170314/artikler/703149344/1051) 



19 
 

 

Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Borgmesteråbning af en skakturnering – så kan det ikke blive finere! Lørdag den 11/9 – 1976 

indledtes en stor turnering på Hjortespring Skole, og det var Herlev Skakklub i et klubsamarbejde 

kaldet Aktiv-Alliancen, der stod for arrangementet – hvilket behørigt omtaltes i Herlev Bladet. 

Ynglingen til venstre er Flemming Fuglsang, også kaldet Fuglen, der var ved at lette som et af de 

helt store talenter i klubbens historie. Hans spillestil var dristigt angrebsspil, og i 1991 toppede han 

med en drabelige rating på 2365. Lokalarkivets Michael Bohn mindes ham som en genial 

mesterspiller med en overvældende skaklig ildhu, men sørgeligt nok gik Flemming Fuglsang bort alt 

for tidligt. 
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13 år senere, i forbindelse med indvielsen af et fint flisebræt på det nyanlagte Torv i 1989, var 

borgmesteren ligeledes på banen, og det blev omtalt flere gange i lokalpressen:  

 

Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Borgmester Ib Juul versus boghandler Per Kjær Nielsen – i paraplyskak som følge af øsende 

regnvejr. Herlev Bladet skabte på forhånd interesse for begivenheden den 27/9, og da røgen / 

regnfoget havde lagt sig, fulgte man op med fint referat og et foto, der viste at adskillige trodsede 

de umilde vejrguder   
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Den omtalte dyst mellem Ib Juul og formanden for Herlev Handelsforening Per Kjær Nielsen er 

bevaret til evig ihukommelse, se blot nedenfor: Partiet endte med, at borgmesteren gik mat; 

forhåbentlig tog han det med smil på læben: 

 

Fotokopi: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Fotokopi af partiet mellem borgmester Ib Juul og Per Kjær Nielsen. Tidens tand har gnavet, men 

har dog lige akkurat skånet alle træk! Der har været sekretær på partilisten, hvilket forklarer, at 

borgmester Juul har mistet et ’u’.  

Klubben er stadig lige så taknemmelig som dengang for de fine forhold, der råder på Marielyst. Og 

som det siges af Hans Raahauge i jubilæumsskriftet: ”Til en driftig og dynamisk kommune hører 

naturligvis en skakklub”. Når så denne klub over en så lang periode har det held at have et lyst, 

rummeligt og venligt bo i en smuk have, er der dømt vedvarende trivsel. 

 

Klubblad og hjemmeside  

Som nævnt havde klubben i mange år et udmærket klubblad, og de bevarede numre, der befinder 

sig i Herlev Kommunes Lokalarkivs trygge rammer, er en guldgrube af information om stort og 
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småt indenfor skakkens 64, lokale felter.  I takt med internettets frembrusen et det imidlertid 

blevet stadig vanskeligere at mønstre den fornødne læserinteresse, for ikke at tale om at hverve 

en engageret redaktør. Følgelig led Klubbladet Hoppen i lighed med så mange andre en stille 

bladdød i 2007.  

Erstatningen stod imidlertid klar i kulissen i form af en hjemmeside, der løbende føres á jour mht. 

kalender, turneringer, resultater, referater, fester, gæster (mestendels stormestre o.lign. 

godtfolk), medlemmernes aktuelle ratingtal o.m.a. Hjemmesiden sorterer under Dansk Skak Union 

og kan findes på: http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=16.  

 

Holdturneringen 

Skakåret præges af en række traditionsrige turneringer. Som enhver klub med selvrespekten i 

behold deltager Herlev Skakklub i Dansk Skakunions Holdturnering i 1. hovedkreds af landets i alt 

9. Vor hovedkreds består af hold fra hovedstadsområdet. År efter år mønstres der 2 hold á 8 

spillere med de originale navne 1. og 2. holdet. 1. holdets 1. bræt indtages sædvanligvis af 

klubbens bedste mand, og sådan går det nedad til 2. holdets 8. bræt. Fnidder omkring spillernes 

placering i denne rangorden er en by i Rusland – enhver kender og accepterer sin plads og glæder 

sig bare over at være med. Foruden de på forhånd tilmeldte 16 spillere plejer et antal 

reservespillere at komme i ilden; turneringen løber nemlig over 7 runder hen over vinteren på 

såvel ude- og hjemmebane.  

Sidste og afgørende runde spilles hvert år på Kulturhuset Tapeten i Ballerup en lørdag eftermiddag 

sidst i marts. Her dyster flere hundrede mand for deres klubber i Storkøbenhavn i forsøg på at 

rykke op eller blive hængende – og tyste tilskuere vandrer rundt og ”ugler”, som man kalder det at 

stå og overvære et spændende parti. Og i "fritiden" støder man på gamle venner og hyggesnakker, 

diskuterer åbninger såsom siciliansk, kongegambit eller orangutang, eller analyserer i caféen.  

Klubbens 1. hold har i flere omgange haft en styrke, der førte til oprykning i 2. division. En alvorlig 

sag, der indebærer forlænget spilletid og skrappere regler samt risikerer at medføre søndags-

udekampe til for Herlev så afsidesliggende steder som Bornholm. I sæsonen 2016-17 førte denne 

kalamitet til to nødtvungne afbud; første gang pga. snestorm, anden gang pga. akut 

influenzaepidemi. Dette førte til degradering, hvilket dog ikke rystede sammenholdet synderligt, 

og 1. holdet tog derefter tørnen i den københavnske mesterrække uden de store 

oprykningsambitioner. Da 1. holdet alligevel i våren 2018 vandt mesterrækken i fornem stil, 

enedes man i klubbens bestyrelse om den uhørte beslutning at stå over og overlade 

oprykningsretten til hold nr. 2 med det skakvittige navn Seksløberen. Denne modige beslutning er 

fuldt lovlig, og den satte tilsyneladende fingeren på et ømt punkt, idet Dansk Skakunions flotte 

http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=16
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talerør siden 1904, Skakbladet 2, gav sagen og Herlev Skakklub fyldig omtale.3  Hvem ved om dette 

kan føre til en debat, der lemper lidt på de, set med amatørøjne, lovlig professionelle krav til 

klubber og spillere?   

 

Guldhornsturneringen      

I sit væsens rod er skak imidlertid et individuelt foretagende, hvor hver mand kæmper sin 

ensomme kamp for egen vinding. Indenfor det individuelle turneringsfelt er Herlev 

hovedstadsområdeberømt for sin mesterskabsturnering med kælenavnet Guldhornsturneringen. 

Rent faktisk er der tale om et ”guld”horn som vandrepokal. Dette skænkedes klubben i 1947 af 

Herlevs daværende guldsmed, Kaj Petersen, der forarbejdede en kopi af et af de ægte guldhorn. 

Ganske vist uden runer og i understørrelse, men mindre kan også gøre det, og det er et kønt og 

egenartet trofæ i forhold til de standardiserede, sølvblanke pokaler.  

 

Foto: Forfatteren 

                                                           
2 http://www.skak.dk/index.php?option=com_content&view=article&id=387:flere-skakblade-til-
download&catid=9&Itemid=147 
3 Skakbladet 2018-2, p. 19. 
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Foto: Forfatteren 

Guldhornet hviler dekorativt på en trinpyramide, på hvis sider hvert års vinder indtager en 

hædersplads i form af en ”bronze”plade med navn og årstal. Det er interessant at kunne 

identificere de gamle vindere helt tilbage til den første guldhornsmester, Axel Henrichsen, anno 

1947:  

 

Foto: Forfatteren 
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Stadigvæk er der plads til flere, selv om Lars Andersen nu har hele 11 små plader på monumentet - 

en særdeles imponerende bedrift i betragtning af, at turneringen er åben for spillere udefra, og at 

mange stærke, fremmede benytter sig heraf. Guldhornsmesteren 2017 er kåret, det blev Herlevs 

Thomas Nielsen, der for anden gang kunne nyde den store hæder at få plantet sit navn ved 

guldhornets fod. I år blev det endnu en hjemmebanespiller, Thomas Struch, der kan glæde sig over 

at blive udødeliggjort ved siden af 70 års guldhornsmestre.   

 

Foto: Forfatteren 
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Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Guldhornsturneringen i 1980 – dengang for 33. gang. Nu har den efterhånden over 70 år på bagen.  

Vinderen modtager et ”guldhorn” som vandrepokal + naturligvis en pengepræmie.  

 

Øvrige turneringer 

Den efterfølgende Vinterturnering er derimod forbeholdt klubbens egne spillere og har mest 

karakter af hygge, træning og plads til dumdristige eksperimenter i såvel åbninger som midtspil og 

slutspil. Når vinteren rinder i grøft og grav, oprinder Forårsturneringen, der også er åben og godt 

besøgt af ”oversøiske” spillere, der tit og ofte priser de gode spilleforhold og den hyggelige 

atmosfære på Marielyst. Endelig er der det løse; lyn- og hurtigturneringer samt slet og ret 

hyggepartier. 
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Rating – din aktuelle styrke 

Hvordan bærer man sig nu ad med at opretholde hele denne overskuelige rangorden og sikre, at 

lige børn kommer til at lege bedst? Jo, til dette formål har man ratingsystemet.4 Til orientering for 

uindviede er ratingtallet et mål for en spillers aktuelle styrke. Selv en nybegynder kan bryste sig af 

et ratingtal på 1000 – hvorfra det i den første tid næsten kun kan gå opad. Og skulle han en skønne 

dag klatre helt op på 1900, erhverver han sig titlen mesterspiller. Aspirerer han endnu højere, kan 

han tragte efter den uhyre eksklusive titel af stormester. For at blive stormester kræves både ”dels 

3 stormesternormer, det vil sige 3 særdeles gode resultater i stærkt besatte turneringer med 

deltagelse af andre stormestre, og dels at man har haft en ELO-rating 5på mindst 2500.”6 Bent 

Larsen blev Danmarks første stormester nogensinde efter et brag af olympiaderesultat i 1956, og i 

mange år var han ene hane i den kurv. Han har dog i de senere år fået 12 ”danske disciple”, heraf 

én verdensmester, Jens Kristiansen, der i 2012 vandt verdensmesterskabet for seniorer (spillere 

over 60 år), og desårsags udnævntes til stormester og opnåede et ratingtal på 2454. Derfra er der 

dog noget af et spring op til nutidens unge, norske verdensmester, Magnus Carlsen, med 2880 – et 

svimlende højt niveau han stort set har opretholdt siden 2010.  

Ratingsystemet kan synes hierarkisk og elitært, men i virkeligheden er det kun et objektivt mål for 

en spillers styrke, og det sikrer, at han eller hun i reglen møder nogenlunde jævnbyrdige 

modstandere. Desuden rummer systemet en social side: Jo ringere rating, desto lettere kan den 

forbedres. Ja, blot remis imod en højere ratet spiller giver ratingbonus. Men skulle man rende ind i 

en række ratingtab, kan man se frem til, at en ny optur før eller siden bør indtræffe. Det eneste, 

man ikke bør gøre, er at gå i sort over ærgerlige nederlag. Tænk på Dirch Passers & Ove Sprogøes 

charmerende, lalleglade vise: Der kommer altid en sporvogn og en pige til!     

 

Trygge rammer 

Generalforsamlingerne plejer at foregå i al gemytlighed. Formanden aflægger beretning, og den 

handler mest om spændende sager som aktiviteter, turneringer og præmietagere. Både dirigent, 

formand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlemmer modtager gerne genvalg efter genvalg – til 

de øvrige medlemmers udelte tilfredshed og taknemmelighed. Formanden har efterhånden 

heddet Kenneth M. Nielsen siden april 1994; vist noget af en bedrift i snart sagt enhver 

sammenhæng. Men humlen er, at Kenneth har været ung og dynamisk lige siden tiltrædelsen, og 

                                                           
4 Dansk Skakunions hjemmeside: http://www.dsu.dk/index.php?id=345Rating: ”Ratingtal er en slags "styrketal" 
baseret på en matematisk model, som er opfundet af den amerikanske matematikprofessor Arpad Elo. I Danmark 
rates alle EMT'er og (i de senere år) holdturneringer, således at alle spillere, der har spillet med i en sådan turnering 
har et ratingtal hos DSU.” 
5 Ibid: ”Det internationale skakforbund FIDE har også et ratingsystem og ratinglister – ofte omtalt som FIDE-tal eller 
ELO-tal (efter opfinderen). Det er dog langt fra alle danske skakspillere, som har et ELO-tal. Verdens stærkeste spiller 
igennem de sidste mange år, russeren Garry Kasparov, sluttede sin karriere med lidt over 2800 i rating.”  
6 https://da.wikipedia.org/wiki/Danske_skakstormestre 

http://www.dsu.dk/index.php?id=345Rating
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samtidig er han som matematiklærer vant til at holde styr på både tal, ting og sager samt 

uopmærksomme hoveder - med veloplagthed, humør, humor, autoritet, og friske bemærkninger.  

 

Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

En evigung Kenneth griner os i møde yderst til højre - knipset ved 50-års jubilæumsfesten. Til 
venstre sidder to nydelige herrer, der har været heldige at være medlemmer netop omkring 
jubelåret, men næppe er blevet hængende længe i klubben, eftersom de er uidentficerbare. 

Lige så heldig har klubben været med sin kasserer. Han hed Lars Andersen allerede i 1990, et ellers 

ofte utaknemmeligt hverv, som han desuagtet har røgtet på upåklagelig vis i to omgange. Første 

gang dog kortvarigt, idet Kenneth brugte hvervet som springbræt, inden han lod sig headhunte til 

formandsposten i en byttehandel, hvor Lars genovertog kassererjobbet og har bestridt det lige 

siden. Også her er der tale om rette mand på rette sted, idet Lars helt uden slinger i valsen 

afleverer det ene tilfredsstillende regnskab efter det andet. Og den ”upopulære” 

kontingentinddrivelse foregår stille og gentlemanagtigt som en win-win transaktion for begge 

parter. Kontingentet hører nu også til i den overkommelige ende, idet klubben har en sund 

økonomi - dels nyder den godt af forenings-huslejefriheden på Marielyst, dels testamenterede et 

forhenværende, tilfredst medlem, Carlo Knudsen, i 1997 et anseligt beløb til klubben, og dette 

indsattes i en fond, hvis renteafkast siden da er kommet klubben til gode.  

 

Fester & gæster 

Andre årlige højdepunkter er klubfesterne. Her et paparazzifoto fra 50-års jubilæet for 25 år siden:  



29 
 

 

Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Vor nuværende formand i muntert lag med Bente Lerager samt Lars Andersen til venstre og Henrik 

B. Pedersen til højre. 

Selvfølgelig vanker der gløgg og æbleskiver sidste spilleaften før jul, og i en periode afholdtes der 

banko en af mandagene forinden. Præmierne var rundhåndede og humøret højt, ikke mindst 

dengang Jørgen Als var vittig og veltalende nummermand. Han blev medlem allerede i 1957 og var 

formand i 6 år samt bestyrelsesmedlem fra 1960 til midten af 90'erne. Et aktivt og hyggeligt 

medlem var han helt til sin død for få år siden. Her smiler han huldsaligt til os på et foto fra det 

højtidelige sølv-jubilæum for over 50 år siden, i selskab med andre af klubbens prægtige mænd 

grupperet omkring et flot våbenskjold til evig ihukommelse af den stolte stund:  
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Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

En god ånd har indskrevet alle navnene på dette fine foto fra en tid med fri røg. Navnene er fra 

venstre: Lars Bang, Gudmund, Pedersen, Oreskov, Jørgen Olsen og Jørgen Als. 

Også til guld-jubilæet blev der taget et festligt foto under en højtidelig ceremoni:  

 

Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 
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Forrest fra venstre: Borgmester Ib Juul, formand Hans Raahauge, kommunaldirektør Hans Henrik 

Nielsen og Ebbe Tjørnhøj Thomsen. Bagest fra venstre: Lars Andersen, Ukendt, Jørgen Olsen, 

Henrik B. Pedersen og Jørgen Als.  

En sommerfest bliver det også altid til – i reglen i august for at indlede efterårssæsonen. Klubben 

byder på mad & drikke & højt humør, og som dessert er der frit slag på alle skakbrætterne.  

 

Hurtig generalforsamling – og lynhurtig skak 

For at vende tilbage til generalforsamlingen så afholdes den i det tidlige forår. Og når de 

betryggende formaliteter tilsat forslag, debat og vittige eller ramsaltede meningsudvekslinger er 

overstået, plejer der at være rigelig tid til hygge-lynskak. Denne tilsyneladende stressende 

skakform er populær i vide skakkredse, da den giver sultne spillere mulighed for at spille adskillige 

partier i løbet af en enkelt aften. For uindviede kan oplyses, at ”lynet” maksimalt kan vare 10 

minutter til deling mellem begge spillere. Endvidere at man tit indbygger et tidshandicap for den 

stærkeste af de to spillere – er der stor styrkeforskel, må han nøjes med 3 minutter, mens den 

svagere har 7 minutter at rutte med. Dette opretholder spændingen, idet taber er den, der først 

overskrider – om man så står aldrig så godt! Vil man undgå et tidsnødsdrama, må man altså 

stræbe efter at afgøre partiet betids, enten ved at modstanderen opgiver eller sættes mat – 

medmindre man da indgår en gentlemen’s agreement i form af remis = uafgjort.  

 

Stadig vrinsk i den gamle klub  

Omend medlemstallet igennem en længere periode var dalende, så gav det ikke anledning til dybe 

panderynker. Sådan er det nu engang i vore dage, der bugner af fritidstilbud - og en bred vifte af 

andre klubber, foreninger og aktiviteter landet over mærker samme tendens. I trængselstider 

gælder det derfor om at skille sig lidt ud og kunne tilbyde noget, som er en mangelvare 

andetsteds. For Herlev skakklubs vedkommende må varemærket være hygge.  
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Hyg Dem med skak! Mester Jens var en berømt, piberygende skakskribent med spids og vittig pen. 

Og dette turde være Herlev Skakklubs motto - uagtet at sæderne er mildnet og rygerne forvist til 

udendørsarealet, hvor der pulses, hygges og skaksnakkes i den friske luft. I forhold til mange andre 

skakklubber prioriterer Herlev hyggen højere end evig stræben mod højere rating. Der holdes 

ingen nørdede teorikurser, og ingen ugleses for skakblindhed eller tanketorske. Devisen er den 

gode gamle: Det gælder ikke om at vinde, men om at være med!  

Følgelig er klubbens bredde anselig, og strækker sig fra mesterspillere med ratingtal på over 2000 

over et større antal "middelklassespillere" til nytilkomne med begynderratingtallet 1000. Og 

klubben har da også i den senere tid fået tilgang af adskillige hyggespillere, der bydes hjerteligt 

velkommen og sagtens kan være med i den spændende leg på de 64 felter fra dag 1. Spilleaftenen 

er mandag, og turneringspartiers skakure starter kl. 19.15 - dog kan man sagtens komme 

dryssende op til ½ time senere, uden at der sker andet, end at man har forbrugt et tilsvarende 

antal minutter af sin spilletid, der typisk andrager 1½ - 2 timer til hver spiller. Når man har 

foretaget sit træk, giver man skakuret et let tryk, hvorefter det er modstanderens tid, der tikker 

afsted.  

Man fristes til at ytre, at et godt parti skak er et dramatisk kunstværk, der opbygges af to, 

modstridende forfattere i fællesskab. Forfatternes skrivebord er skakbrættets dekorative mønster 

af 64 sorthvide felter, og deres skriveværktøj er de 2 x 16 hvide henholdsvis sorte brikker med de 

fascinerende betegnelser: Konge, dronning, tårn, springer, løber og bonde. Med disse enkle midler 

skaber forfatterne i fællig et hidtil uset kunstværk, thi mulighederne er så utallige, at det skulle 

være usandsynligt, om nogen nogensinde har frembragt et parti magen til. Og tager de deres 

skabende akt seriøst, nedskriver og opbevarer de to forfattere hver for sig, hvad der tildrog sig hin 

daterede dag på de 64 felter.  

Summa summarum: Skak er et stilfærdigt eventyrland, der under spænding og stridslyst skænker 

sine skabende kunstnere et roligt refugium midt i en pulveriserende verden. 
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Foto: Herlev Kommunes Lokalarkiv 

Man kan selvfølgelig også hygge sig med skak i det fri og ved vandet. Hjortespringbadet 1975. 

Leder af motionscentret Helge Sørensen fører de hvide brikker mod bademester Per Leon 

Jørgensen. 

 

Appendix: 

 

Herlev Skakklubs profiler 

 

Formænd 

1942-1946 E. Kempf 

1946-1947 E. Amtoft 

1947-1949 Ove Rude 

1949-1952 G. V. Heiberg 

1952-1956 Ove Rude 

1956-1959 K. Møller 
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1959-1963 P. Sørensen   

1963-1969 Jørgen P. Als 

1969-1979  E. Tjørnhøj Thomsen 

1979-1989 Jørgen Olsen 

1989-1994  Hans Raahauge 

1994 - Kenneth M. Nielsen 

 

Klubmestre 

2017 Flemming Haupt Hansen 

2016 Thomas Nielsen/Flemming Haupt Hansen 

2015 Flemming Haupt Hansen 

2014 Magnus Egholm 

2013 Lars Andersen 

2012 Lars Andersen 

2011 Lars Andersen/Flemming Haupt Hansen 

2010 Thomas Struch 

2009 Lars Andersen 

2008 Flemming Haupt Hansen 

2007 Lars Andersen 

2006 Magnus Egholm 

2005 Flemming Haupt Hansen 

2004 Svend Hansen 

2003 Lars Andersen 

2002 Flemming Haupt Hansen 

2001 Flemming Haupt Hansen 
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2000 Lars Andersen 

1999 Lars Raahauge 

1998 Lars Raahauge 

1997 Lars Andersen 

1996 Lars Andersen 

1995 Lars Andersen 

1994 Viggo Lomborg/Arne Bostrøm 

1993 Lars Andersen 

1992 Lars Andersen 

1991 Lars Andersen 

1990 Henrik Pedersen 

1989 Henrik Pedersen 

1988 Henrik Pedersen 

1987 Henrik Pedersen 

1986 Henrik Pedersen 

1985 Henrik Pedersen 

1984 Pete Chapman 

1983 Henrik Pedersen 

1982 Viggo Lomborg 

1981 Lars Andersen 

1980 Lars Andersen 

1979 A. Krogh Jensen 

1978 A. Krogh Jensen 

1977 B. Schliemann 

1976 Flemming Fuglsang 
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1975 E. Lund Jensen 

1974 Flemming Fuglsang 

1973 J. Seidelin 

1972 A. Krogh Jensen 

1971 A. Krogh Jensen 

1970 A. Krogh Jensen 

1969 A. Krogh Jensen 

1968 F. Barfod 

1967 E. Lund Jensen 

1966 J. Seidelin 

1965 F. Barfod 

1964 J. Seidelin 

1963 A. Hansen 

1962 E. Lund Jensen 

1961 E. Lund Jensen 

1960 Busk Sørensen 

1959 E. Lund Jensen 

1958 E. Lund Jensen 

1957 E. Lund Jensen 

1956 S. Petersen 

1955 S. Petersen 

1954 S. Petersen 

1953 A. Krogh Jensen 

1952 C. A. Olavsen 

1951 C. A. Olavsen 
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1950 S. Petersen 

1949 A. Magnusson 

1948 O. Rode 

1947 E. Amtoft 

1946 K. Petersen 

1945 E. Amtoft 

1944 E. Amtoft 

1943 E. Amtoft 

 

Guldhornsvindere – Herlev Skakklubs åbne mesterskab 

 

År Guldhornsvindere 

2017 Thomas Nielsen 

2016 Lars Andersen 

2015 Flemming Haupt Hansen 

2014 Flemming Haupt Hansen 

2013 Lars Andersen 

2012 Thomas Struch 

2011 Lars Andersen 

2010 Flemming Haupt Hansen 

2009 Lars Andersen 

2008 Thomas Nielsen 

2007 Lars Andersen 

2006 Flemming Haupt Hansen 

2005 Lars Andersen 



38 
 

2004 Flemming Haupt Hansen 

2003 Flemming Haupt Hansen 

2002 Lars Andersen 

2001 Lars Andersen 

2000 Lars Andersen 

1999 Viggo Lomborg 

1998 Lars Raahauge 

1997 Bent Ejlertsen 

1996 Lars Andersen 

1995 Lars Andersen 

1994 Bent Ejlertsen 

1993 Lars Andersen 

1992 Bent Ejlertsen 

1991 Lars Andersen 

1990 Bent Ejlertsen 

1989 Viggo Lomborg 

1988 Viggo Lomborg 

1987 Klaus Jakobsen 

1986 Kenneth M. Nielsen 

1985 Henrik Pedersen 

1984 Klaus Jakobsen 

1983 Klaus Jakobsen 

1982 Eigil Meedom 

1981 Arne Bostrøm 

1980 Lars Andersen 
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1979 A. Krogh Jensen 

1978 Lars Andersen 

1977 Viggo Lomborg 

1976 J. Løfberg 

1975 F. Fuglsang 

1974 Viggo Lomborg 

1973 A. Krogh Jensen 

1972 A. Krogh Jensen 

1971 J. Seidelin 

1970 K. Burmester 

1969 A. Krogh Jensen 

1968 A. Krogh Jensen 

1967 J. Seidelin 

1966 J. Seidelin 

1965 K. Burmester 

1964 Kjeld Pedersen 

1963 J. Seidelin 

1962 F. Barfod 

1961 Rolf Riemer 

1960 E. Lund Jensen 

1959 H. Møller Jensen 

1958 E. Lund Jensen 

1957 Ove Rude 

1956 Leo Jansson 

1955 Sophus Petersen 
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1954 Erik Hansen 

1953 Sophus Petersen 

1952 A. Krogh Jensen 

1951 C. A. Olavsen 

1950 C. A. Olavsen 

1949 Tage Sørensen 

1948 Sophus Petersen 

1947 Axel Henrichsen 

 

Klubbens resultater i holdturneringen.  

Her henvises til hjemmesiden http://www.ksu.dk/hjemmesider/side.asp?klubid=16&sideid=578 

Klik på Hold i venstre side af skærmbilledet, hvorefter der kan vælges mellem 1. og 2. holdets 

aktuelle resultater. Ældre resultater kan søges på det nederste felt under Hold benævnt Arkiv – 

her går den elektroniske registrering tilbage til år 2000. For ældre resultater henvises til 

klubbladene, der er bevarede fra 1978. 
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