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KLÅGE ORD 

 
 

 

Det synes stadig at være efterår, men kalenderen siger jul og den plejer at 

have ret. De sidste holdkampe har ikke kunnet nå at komme med i dette nr. 

idet resultaterne først forelå efter redaktionens sluttidspunkt. Kun 

førsteholdets kamp er med, sendt med ekstrapost, naturligvis. 

I efteråret har klubben været åben to gange om ugen, dels de normale 

turneringsaftener om tirsdagen, dels torsdagene til mere uformelt samvær, 

skakrelaterede ting, måske computergrafik, en løsere turnering, 

skakopgaver, mv. Alt for få medlemmer har benyttet sig af dette tilbud. Er 

der nogle, der slet ikke har opdaget det? Jørgen Trærup har da eller gjort 

reklame for det. 

I bladet her fortæller Egart Andersson fra gamle dage i Rødovre. Det er 

svært at forestille sig at hans tidsbillede er selvoplevet. Har lokalsamfundet 

virkelig ændret sig så meget? 

Til slut vil redaktionen ønske alle en glædelig jul og gode kombinationer i det 

nye år. 

Jens og Bjørn 
 

 

 

 

 

 



 

Rødovre-mesterskabet 
______________________________________ 
 

 

 
 

På et tidspunkt så det ud til at blive et 

bunkebryllup med omkamp mellem 3 

eller 4 spillere, men Jacob Rubin trak 

det længste strå. Han besejrede de 

fem lavestliggende og det var nok - 

trods tab til de to nærmeste 

konkurrenter. David fik også en god 

turnering med  to points over 

forventet score. Det gav en delt 

andenplads. 

Arne måtte desværre trække sig fra  

de sidste to runder af personlige 

grunde. 

 

 

 
 

Mester-klassen

TL: Bjørn Rasmussen

rating forv. +/- JR GS DR BE BR GH KM AØ pts. korr placplac

Jacob Rubin 1871 4,48 8 x 0 0 1 1 1 1 1 5 1 

Gyula Szücs 1951 5,24 -22 1 x - - - - - 1 4½ 15 2-32-3

David Rasmussen 1684 2,56 43 1 - x - - - - 1 4½ 15 2-32-3

Bjørn Enemark 1737 3,10 26 0 - - x 1 - 1 - 4 4 

Bjørn Rasmussen 1820 3,95 -13 0 - - 0 x - 1 1 3½ 5 

Gisli Hardarsson 1812 3,87 -25 0 - - - - x - - 3 6 

Klaus Mortensen 1661 2,33 5 0 - - 0 0 - x 1 2½ 7 

Arne Østergaard 1675 2,47 -22 0 0 0 - 0 - 0 x 1 8 

gennemsnit 1776 

1. klasse

TL: Bjarne Røhder

rating forv. +/- LT MO TH BR ZW EH PK NH pts. korr placplac

Leif Tange 1644 3,97 30 x - 1 - 1 1 - 1 5½ 1 

Morten Olsen 1609 3,59 27 - x - - 0 1 1 1 4½ 2 

Tutundjan Howhannes 1502 2,43 28 0 - x - 1 1 0 1 4 

Bjarne Røhder 1614 3,64 10 - - - x 0 1 1 3½

Zoran Wisal 1631 3,82 -10 0 1 0 1 x 0 1 - 3½

Ernst M. Hansen 1622 3,72 -37 0 0 0 1 x - - 2 

Per Kühlmann 1547 2,90 -11 - 0 1 0 0 - x - 2½

Niels Holger Nielsen 1640 3,93 -37 0 0 0 0 - - - x 1½*

gennemsnit 1601 



 

Rødovre-mesterskabet 
______________________________________ 
 

 

I første klasse mangler en enkelt 

kamp, så resultatet er med forbehold. 

Leif Tanges solide førsteplads kan 

ikke røres, men Morten Olsen kan 

risikere at skulle dele sin andenplads 

med Bjarne Røhder. Uanset om 

oprykkeren Tutundjan Howhannes 

eventuelt må nøjes med en 

fjerdeplads, så er han kommet godt 

fra sin debut i klassen. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Rune forlader anden klasse med 

honnør, med hele 3 points over 

forventet score! Det giver mange 

ratingpoints. Kun en enkelt remis har 

han afgivet og det var til klassens 

grand old man Jørgen Trærup, der 

selv forsvarede sit ratingtal uden de 

store problemer. Klassen var på 

papiret meget lige, men i praksis fik 

vi store forskelle.  

I bunden skuffede såvel turnerings-

leder Mikkel Olsen som nytilkomne 

Niels Opstrup ved at tabe 4 partier 

hver. 

2. klasse

TL: Mikkel Olsen

rating forv. +/- RP TJ JV JT KH BN NO MO pts. korr placplac

Rune L. Pedersen 1450 3,53 90 x 1 1 - 1 1 1 1 6½* 1 

Torben M. Jensen 1486 3,93 31 0 x 1 1 1 1 0 1 5 2 

John Vestergaard 1426 3,28 22 0 0 x 1 1 1 1 0 4 3 

Jørgen Trærup 1400 2,97 1 - 0 0 x 0 1 1 - 3 9 4-54-5

Knud Hornhaver 1479 3,85 -25 0 0 0 1 x 0 1 1 3 7 4-54-5

Børge Nielsen 1423 3,22 -22 0 0 0 0 1 x - 1 2½ 6 

Niels Opstrup 1443 3,45 -44 0 1 0 0 0 - x - 2 7 7-87-8

Mikkel Olsen 1470 3,77 -53 0 0 1 - 0 0 - x 2 6½ 7-87-8

gennemsnit 1447 



 

Rødovre-mesterskabet 
______________________________________ 
 

 

 
 

Rasmus Madsen kørte turneringen 

igennem for fuld skrue, maksimums-

points! Efter en særdeles lovede debut 

for to år siden var han gået lidt i stå, 

men nu er der kommet hold over 

spillet. Nytilkomne Judith Katz tabte 

kun til Rasmus, om end flere af 

stillingerne undervejs så noget 

risikable ud. 

 

 

 
 

 
 

Henrik Rasmussen har spillet 

overbevisende, det lover godt for 

fremtiden.

Også denne række blev i øvrigt 

væsentligt mere spredt ned 

ratingtallene lod formode. 

3. klasse

TL: Torben Madsen

rating forv. +/- RM JK MK EA BC AH JH TM pts. placplac

Rasmus O. Madsen 1250 3,44 106 x 1 1 1 1 1 1 1 7* 1 

Judith Katz 1250 3,44 76 0 x 1 1 1 1 1 1 6* 2 

Morten Kühlmann 1240 3,33 6 0 0 x 1 - 0 1 1 3½ 8 3-43-4

Egart Andersson 1252 3,45 -14 0 0 0 x - 1 1 1 3½ 7 3-43-4

Bent Christensen 1384 4,86 -85 0 0 - - x 0 0 1 2* 5½ 5-85-8

Anders Hørby 1231 3,23 -37 0 0 1 0 1 x 0 0 2 5½ 5-85-8

John Hjelm 1232 3,23 -23 0 0 0 0 1 1 x 0 2 4 5-85-8

Torben Other Madsen 1213 3,02 -29 0 0 0 0 0 1 1 x 2 4 5-85-8

gennemsnit 1257 

4. klasse

TL: Leif Clausen

rating + / - HR WS MJ RH SA LC RK PP pts. korr placplac

Henrik Rasmussen 1169 3,56 42 x - 0 1 - 1 1 1 5 1 

Winnie Sørensen 1169 3,56 27 - x - 1 - 0 1 1 4½ 2 

Mogens Jeberg 1195 3,86 4 1 - x 0 - - - 1 4 13½ 3-53-5

Richard Horslev 1154 3,38 19 0 0 1 x 1 1 0 1 4 13 3-53-5

Steen Achton 1201 3,92 3 - - - 0 x - 1 1 4 11½ 3-53-5

Leif Clausen 1115 2,96 16 0 1 - 0 - x 1 - 3½ 6 

Rudolf Kuniss 1174 3,62 -63 0 0 - 1 0 0 x 0 1½* 6 7-87-8

Poul Erik Pedersen 1130 3,14 -48 0 0 0 0 0 - 1 x 1½ 3 7-87-8

gennemsnit 1163 



 

Partier fra RM 
______________________________________ 
 

 

hvid: Per Kühlmann 

sort: Tutundjan Howhannes 

 

 1. f4 d5  2. d4 e6 

 3. Sf3 c5  4. c3 Sc6 

 5. e3 Sf6  6. Ld3 c4 

 7. Lc2 b5  8. 0-0 g6 

 9. Sbd2 Sg4 10. De2 Ld6 

11. Se5 Sgxe5 12. Bfxe5 Le7 

13. e4 0-0 14. Sf3 f6 

15. Lf4 Ld7 16. Bxd5 Bxd5 

17. h3 Dc8 18. Tac1 Sd8? 

Et passivt træk, bedre var 

18. - Lf5 

 

19. Bxf6 Lxf6 20. Ld6 

Udmærket, men endnu bedre var  

20. Lh6 for så kan Te8 ikke spilles 

 

20. - Te8 21. Se5 Lh4 

22. Tcd1 Le6 23. Tf3 

23. Sxg6 er lovende 

 

23. - Lg5 24. Df2 Sb7 

25. La3 Dc7 26. Tf1 Sd6 

27. Kh1 Le7 28. Dg3 Se4 

29. De1 Lxa3 30. Bxa3 Sd6 

31. De3 Dg7 32. Kg1 Tf8 

her kunne sort have lukket f-linien og 

bargt løberen i sikkerhed med Lf5 

 

33. Sxg6 

så kommer offeret -  for nu hænger 

Le6 

 

33. - Tfe8? 

Sorts eneste chance var Txf3, nu 

ramler det hele  

 

34. Se5 Kh8 35. Tg3 Dc7 

36. Dh6 Tg8  

 

 

 
37. Sg6+  

Hvis Per var gået op i problemskak,  

så havde han måske set 37. Tf7 eller  

37. Sf7, der bryder dronningens 

garderingslinie 

  

37. - Txg6 38. Lxg6 Tg8 

39. Lxh7 Dxh7 40. Txg8+ Lxg8 

41. Dxd6 Dh5 42. De5+ opg. 

Et flot angrebsparti af Per 

 

Bjørn E.



 

Ikke pænt, men underholdende 
______________________________________ 
 

 

Dette parti fra Rødovreturneringens 

sjette runde var mit vanskeligste, 

hvad der selvfølgelig er Hr. Trærups 

fortjeneste. Partiet bærer præg af 

upræcise træk, men stillingerne der 

opstod var heller ikke normale, og 

derfor var det underholdende.   

 

hvid: Jørgen Trærup 

sort: Rune Pedersen 

 

 1. e4  e6   

 2. d4  d5 

 3. e5  c5   

 4. Lb5+  Ld2 

 5. Lxd2  Dxd2 

 6. Sf3  Sc6 

 7. c3  h5!? 

 8. 0-0  cxd4 

 9. Sxd4?! Sxe5 

10. Te1  Sc6 

11. Lf4  Ld6 

12. Lxd6  Dxd6 

13. Sf4!? Dd7?!(Dd8!) 

14. Sxg7+ Kf8 

15. Sxh5  e5 

16. Sg3(Sa3) Sge7 

17. Sd2  Sg6  

18. Sf3  Te8  

19. Dc2(Dd3) e4 

20. Sg5?! Dg4  

21. Sh3  Sce5 

22. Te3  f5!  

23. De2  f4 

24. Dxg4  Sxg4 

25. Te2  fxg3 

26. hxg3  Kf7 

27. Td1  Th5 

28. Tde1  S4e5  

29. Td1  Teh8 

30. Txd5? Sf3+! 

31. gxf3    

 

 

 

31.  -  Txh3??  

Jeg så en mat. Txd5 vandt  

selvfølgelig nemt. 

 

32. fxe4 

Flot Rune… hvor var det lige den mat 

var. 
 

32.  -  Ke6 

33. Ted2  Th1+ 

34. Kg2  T1h2+  

35. Kg1   Th1+ 



 

Ikke pænt, men underholdende 
______________________________________ 
 

 

36. Kg2  T1h2+ 

37. Kf1!  Se5 

38. Td6+  Ke7 

39. Ke2?  Tf8 

40. Kf1  Thxf2+ 

41. Txf2  Txf2+ 

42. Kxf2  Kxd6  

Dette slutspil burde vinde for sort på 

trods af de hvide merbønder.  

 

43. b3  Sd3+ 

44. Kf3  Ke5 

45. a4  Sc5 

46. g4  Sxe4 

47. c4  a5 

48. Ke3  b6 

49. Ke2  Kd4 

50. Kf3  Sd2+ 

51. Kf4  Se4 

52. Kf5  Sg3+ 

53. Ke6  Se4?! 

54. g5  Sxg5 

55. Kd6  Se4+ 

56. Kc6 

 

 

 

56.  -  Sc5? 

Undgår flot sidste gevinstchance: 

56. -  Kc3!   Eg. 57. Kxb6, Kb4! og 

vinder.  

  

57. Kxb6  Sxb3 

58. c5  

½ - ½ 

       

Rune L. Pedersen 

 



 

Rød. I - Brønshøj III: 3½-4½ 

______________________________________ 
 

Den nye holdturnering er i gang - 

med en væsentlig ændring i forhold til 

tidligere. Turneringen er nemlig 

røgfri. Så mangler vi bare de 

almindelige klubaftener... 

Bent Kølvig kom hurtigt til at stå  

godt og Bjørn Rasmussen tilsvarende 

dårligt. De resterende partier så ud til 

være nogenlunde lige. Jens Akhøj 

lagde ud med et halvt og jeg fulgte 

selv efter. Mens min modstander og 

jeg analyserede lidt på partiet tabte 

imidlertid både Morten Lundsgaard 

og Gisli Hardarsson. 

Gyula Szücs fik remis og så nærmede 

vi os tidskontrollen. Peter Rank og 

modstander udnyttede tiden til sidste 

sekund, men få træk efter tabte Peter 

en officer og opgav. Bent var kommet 

til at stå forrygende med kvalitet og to 

bønder over og vandt let. Bjørn 

Rasmussen havde vundet to bønder 

men dronningen var kommet på 

afveje og springer + tårn stod  

inaktive i hjørnet. Da modstanderen 

imidlertid ikke satsede på gevinst, 

men på at vinde en officer, så fik 

Bjørn modspil og endte med at være 

flere bønder foran. Bjørn Rasmussen 

kalder selv partiet for "Komme op af 

posen varianten" og han fortsætter 

"Jeg var i øvrigt ved at opgive flere 

gange under partiet, idet jeg mente 

det var klart tabt, hvilket det 

naturligvis osse var hvis min mod-

stander havde fortsat sit angreb, i 

stedet for at bytte brikker af!!" 

Herunder følger partiet, kommenteret 

af undertegnede: 

Bjørn E.

 

 
 

Hvid: Benny Howe, Brønshøj III 

Sort: Bjørn Rasmussen, bræt 5 

       

 1. e4 e5  2. Lc4 Sf6 

 3. d3 d5  4. Bxd5 Sxd5 

 5. Df3 Le6  6. Se2 Lc5 

 7. Le3 Sxe3  8. Bxe3 Lxc4 

 9. Bxc4 c6 10. 0-0 0-0 

11. Kh1 Dg5  

 

Bjørn er kommet pænt fra åbningen 

og står på nuværende tidspunkt i 

overkanten pga. hvids isolerede e-

bonde. 11. - Db6 ville have truet både 

e3 og b2. Nu kunne hvid have spillet 

12. e4 

       

12. Sbc3 Dxe3 13. Dg4 g6 

14. Tf3 f5    

 

Et lidt vel optimistisk forsøg på at 

etablere en modtrussel. I stedet 

kommer hvid godt ind i spillet, mens 

sorts dame er låst inde. 



 

Rød. I - Brønshøj III: 3½-4½ 

_____________________________________ 
 

 

15. Dh4 Dd2 16. Td1 Dxc2 

17. Th3 Tf7 18. Td8+ Lf8 

19. Dh6 Tg7 20. De3 f4 

14. Tf3 f5    

Igen et dristigt fremstød med f-

bonden. Hvid får gode chancer. 

       

21. Dxe5 Tf7 22. Thd3  

Ser aktivt ud, men efter 22. Se4 ville 

sort være på dybt vand. 

 

22. - Dxb2 23. De6 Db6 

24. Tc8 Kg7 25. De5+ Kg8 

26. De8 Dc5 27. T3d8 De3 

 

 

 
 

Hele tiden har hvid kunnet vinde en 

springer. Så sent som med 26. Txb8. 

Nu sker det samme, men sort har fået 

flere fritræk. Både i træk 27 og 28 

havde Se4 været livsfarligt for sort. I 

stedet kommer T + S fra møbellageret 

nede i hjørnet med i spillet. 
       

28. Txb8 Txb8 29. Txb8 Dd2 

30. h3     

Her var sidste chance for Se4 og 

gevinst for hvid. Med det passive h3 

taber hvid initiativet og mirakuløst 

kommer Bjørn klart ovenpå. Resten  

er solid teknik. Bjørn vælger et 

langsomt og sikkert spil for ikke at 

sætte det vundne over styr igen. 

 
      

30. - De1+ 31. Kh2 f3 

32. Bxf3 Df2+ 33. Kh1

 Dxf3+  

34. Kh2 Df2+ 35. Kh1 De1+ 

36. Sg1 Dxc3 37. De6 Kg7 

38. Te8 Lc5 39. Dg4 Lxg1 

40. Kxg1 Da1+ 41. Kh2 Tf2+ 

42. Kg3 Dg1+ 43. Kh4

 Dxg4+  

44. Bxg4 Tf7 45. c5 h6 

46. Kg3 Td7 47. Kf4 Kf7 

48. Th8 Kg7 49. Te8 Tf7+ 

50. Ke5 h5 51. Bxh5 Bxh5 

52. Kd6 Kg6 53. Tg8+ Tg7 

54. Th8 Kg5 55. Te8 h4 

56. Te1 Th7 57. Tg1+ Kf4 

58. a4 h3 59. a5 h2 

60. Th1 Kg3 61. a6 Bxa6 

62. Kxc6 Kg2 
      

Og så må hvid ofre T mod B - eller 

opgive. 0-1.  



 

Fr.berg II - Rødovre I:  5 - 5  
______________________________________ 
 

Anden runde var programsat til den 

20. november - men så kom der 

folketingsvalg og Frederiksberg ville 

gerne have kampen udsat. "OK", 

sagde Bjørn Rasmussen, "hvis vi så 

bare får hjemmebane". "Top" sagde 

Frederiksbergs holdleder og så var 

den sag i orden. Næste dag vendte 

han dog tilbage. Han havde ikke 

baglandet med og forlangte nu 

hjemmebanen tilbage. Da Carsten 

Petersen støttede Frederiksberg endte 

det sådan. 

Alle fandt frem til H. C. Ørstedsvej - 

Morten Lundsgaard dog først tyve 

minutter over tiden, det viste sig at 

blive kostbart. Der blev ellers spillet 

frisk til over hele linien, trusler blev 

besvaret med modtrusler. F.eks. lod 

Jens Akhøj sin dame stå i slag mens 

han indkasserede en kvalitet - og 

truede modstanderens dame. Dristigt 

spil, men beregningerne holdt og Jens 

havde vundet efter kun 45 minutter. 

Bjørn Rasmussen lod sin ene løber  

stå i slag, mens han selv slog en 

anden løber. Det så også aktivt ud og 

pointet endte i hvert fald hos 

Rødovre. Gisli Hardarsson havde 

også en aktiv stilling, på et tidspunkt 

med bønderne a-e alle på fjerde 

række. Derefter vandt Bent Kølvig, 

det havde ellers set kompliceret og 

uafklaret ud kort forinden. 3-0 mod 

Frederiksberg. 

Men træerne vokser ikke ind i 

himlen. Morten har spillet for 

langsomt og har efter 13 træk kun 10 

minutter tilbage, senere kun ét minut 

til 11 træk, han kan dårligt undgå at 

tabe på tid... Jo, han bliver sat mat i 

stedet! Gyula Szücs er i slutspil med 

en bonde for lidt og modstanderens 

fremskudte bønder kværner ham ned. 

På bagsiden af modstanderens 

noteringsliste stod "remis?", men det 

var skrevet på forhånd - hvis han nu 

skulle få brug for at fremsætte et 

hurtigt remistilbud! 

I mit eget parti afslog jeg et 

remistilbud i slutspillet og forsøgte 

gennem 15 træk at få noget ud af en 

lidt bedre bondestilling. Det kunne 

ikke blive til mere end remis. Til sidst 

sad Gisli og forsøgte at indkassere et 

helt point på et forspring på en enkelt 

bonde. Nogle trusler om famlieskak 

til konge og tårn holdt dog også dette 

spil på remis. 

Bjørn E. 

 
 

 

 

 

 

Bjørn Rasmussen har sendt sit parti 

fra runden, det følger på næste side.  

Redaktøren modtager meget gerne 

partier fra holdkampene, helst 

kommenterede.



 

Fr.berg II - Rødovre I:  5 - 5  
______________________________________ 
 

Hvid: Bjørn Rasmussen, bræt 5 

Sort: Jørgen Falkesgaard 

 

 1. e4 d6  2. d4 Sf6 

 3. Sc3 g6  4. Lc4 Lg7 

 5. f3 0-0   

Alt dette er kendt teori. 

 

 6. Le3 Sc6 

 7. Dd2 e5  8. Sge2 

En anden mulighed var 8. d5, men jeg 

kunne ikke lide at lukke for den hvide 

løber. 

 

 8. - Bxd4  9. Sxd4 Sxd4 

Her ville jeg have spillet 9. - Se5. 

 

10. Lxd4 Sh5? 

En fejl, 10. - Le6 skal spilles! 

 

11. 0-0-0 Le6 12. Lxg7 Kxg7 

Dette er også skidt, sort skulle have 

slået tilbage med springeren, nu får 

han problemer med den istedet. 

 

13. Ld5  

Her tænkte jeg meget længe for at 

finde den rigtige plan, ideen med 

dette træk er at sort ikke kan 

gennemføre c6, idet han så mister en 

bonde. 

 

13. - Lxd5 14. Sxd5 

Sort burde nu erkende sin fejl og 

spille 14. - Kg8, efterfulgt af 

springeren til g7!! og så kunne han 

kæmpe fortsat. 

 
 

14. - f5? 

Dette taber meget hurtigt, i 

efteranalyserne spurgte jeg min 

modstander hvad hans plan var med 

dette træk, og hans svar var at han 

mente at stå så dårligt, at der måtte 

drastiske ting til!!! 

 

15. Bxf5  

15. Dc3+ er måske mere nøjagtigt. 

  

15.  - Bxf5 

15. -  c6 holder lidt længere, men 

stillingen er tabt, og resten er teknik 

for hvid. 

 

16. The1 c6 

16. -  Tf7 er bedre.



 

Fr.berg II - Rødovre I:  5 - 5  
______________________________________ 
 

 

17. Se7 f4 18. g4 Sf6 

19. Dxf4 d5 20. De5 Kf7 

21. Sf5 Kg8 22. De6+ Kh8 

23. g5 Sh5 

 

23. -  Sd7 var nødvendigt for at 

forlænge pinen. 

 

 

 

24. De5+ Kg8 

25. Sh6#  

  

Ikke noget svært parti at spille, men 

det er jo rart at få lov at sætte sin 

modstander mat, det får man jo ikke 

lov til så ofte. 

 

Bjørn R.

 



 

Rødovre I - Herlev I:  6½ - 3½  
______________________________________ 
 

 

Sidste nyt: 

 

 

Sidste runde før jul skulle være 

hjemme mod Herlevs førstehold. Fra 

min tid på andetholdet husker jeg en 

tur til Herlev i snevejr for spille mod 

deres andethold sidste år. Zoran 

sørgede den gang for at vi undgik et 

æg, men en nedspilning på 9 - 1 blev 

det altså til. 

Her på et langt stærkere hold havde  

vi godt fat i Herlev I. Bjørn 

Rasmussen gik igen ind i en solid og 

aktiv stilling med løbere pegende ned 

mod modstanderens kongestilling. 

Gisli Hardarsson får igen terræn og 

har bønderne langt fremme.  

Peter Rank står for aftenens første 

point med 1. b3!! efter en time. Bent 

Kølvig fortæller, at han for første 

gang har vovet at tage en testamente-

bonde.  Et blik viser, at han har sikret 

sig 2 bønder og en kvalitet. Hvis han 

bare får stillingen stabiliseret, så må 

det point være hjemme. Gyula Szücs 

står derimod presset og har tabt en 

bonde.  

Jens Akhøj har skaffet modstanderen 

en isoleret bonde, men det bliver 

(kun) til remis. Bjørn Christoffersen 

er med som reserve og gør det godt. 

Et angreb ender i løberoffer og mat! 

At Szücs taber var ventet og da Bent 

kort efter pakker brikkerne ned efter 

endnu et point har vi dermed 3½ - 1½ 

Bjørn Rasmussen havde vist fået 

tilbudt remis, han sagde at det ikke 

var nok til at vinde. Gisli ville nok 

tabe, mente han. Jeg åbenbart også. 

For at hjælpe tilbød jeg så remis i en 

lige men lidt presset stilling. Det 

afslog deres holdleder (Bjørn 

Rasmussens modstander) dog. "Hvis 

du tager remis, så taber vi matchen". 

Efter at have holdt stillingen flydende 

et stykke tid endte Bjørn R. med at 

tage remis, mens min modstander 

forsøgte at komme igennem med T + 

2L + 5B mod T + S + L + 5B. I sine 

gevinstforsøg mistede han to bønder 

for én og jeg byttede min springer af 

mod en løber. Pga. uligefarvede 

løbere fortsatte jeg med at spille på 

remis og det endte i trækgentagelse. 

Gisli var ganske vist kommet en 

kvalitet foran, men stillingen var 

håbløs og han endte med at gå mat. 

En beskeden sejr plus bonus for 

vundet kamp gav dermed resultatet 

6½ - 3½. 

 

Bjørn E. 



 

Nej, her spiller vi da bare skak 
______________________________________ 
 

 

Egart Andersson fortæller fra for 

mere end 50 år siden: 

 

 

 

Jeg husker endnu så mange år efter 

mit første møde med Rødovre 

Skakklub, ja, sådan hed den nok ikke 

dengang, men det var i hvert fald 

skakklubben her i Rødovre, og det 

foregik på Damhuskroen for ca. 60 år 

siden, altså under 2. verdenskrig. 

Forholdene dengang her i Rødovre 

har ændret sig kolossalt. Forenings-

livet foregik stort set kun 2 steder, 

enten var det på Brandholmskroen, 

hvor f.eks. Arbejdernes Radioklub 

yndede at holde deres fester, eller 

også var det på Damhuskroen, hvor 

 

 

 
 

Dette billede er en kopi af et maleri, som igen er efter et postkort fra ca. 1905.  

Hér, tæt op til kirkemuren, hvor vejen fører ned til Rødovregaard, lå den helt 

gamle  skole, hvor senere købmand Baunsgaard som omtalt havde sin forretning. 

Overfor kirken ligger Rødovre skole, den første nybygning under det selvstændige 

kommunestyre, som dels var overlærerbolig og dels det første kommunebibliotek. 

Den gamle mindeværdige bygning er nu nedrevet. 



 

Nej, her spiller vi da bare skak 
______________________________________ 
 

 

bl.a. Handelsforeningen holdt til. I 

den førstnævnte hed formanden Jens 

Poulsen, som også var social-

demokratisk medlem af sognerådet, 

sådan hed det dengang, det var før vi 

fik kommunalbestyrelsen, og i den 

sidstnævnte var det den konservative 

købmand C. Bruun Andersen, der var 

formand. Han havde i mange år en 

lille købmandsbutik på Rødovrevej, 

sådan midtvejs mellem Engbovej og 

Jyllingevej, som dengang hed 

Ledagervej.  

Af og til holdtes der politiske møder, 

f.eks. med deltagelse af en repræsen-

tant fra de forskellige partier, det 

kunne være et 5-kantet politisk møde, 

det var meget populært, for det var jo 

 
 

 
Sådan så købmandshandelen ud, da jeg i begyndelsen af 1930´erne kom i Rødovre 

skole. Det var centrum i den gamle Rødovre landsby, med kirke, smedje og 

købmandshandel, og det var i sidstnævnte vi i primuslampens skær købte de 

farvestrålende stilehæfter, de flotte glansbilleder og måske for 2 øre slik, hvis vi 

havde råd. Købmandshandelen blev nedrevet i begyndelsen af 1940´erne, 

da Rødovrevej skulle udvides. 



 

Nej, her spiller vi da bare skak 
______________________________________ 
 

 

ret begrænset, hvad vi havde af 

underholdning   dengang.   F. eks.  

var  der lørdag aften i radioen en 

meget populær Jens Locher-

udsendelse med Aage og Gerda, og 

ofte inviterede familjerne hinanden på 

kaffe for samtidig at høre denne. Men 

så husker jeg, hvordan jeg som 

ganske ung dengang  blev interesseret 

i at overvære et sådant 5-kantet 

politisk møde på Damhuskroen, men 

at jeg ikke rigtig vidste hvor på kroen 

det foregik, og at jeg på en eller 

anden mystisk måde, sådan som jeg 

nu husker det så mange år efter, 

havde fundet vej op ad  trappen op til 

1. sal, og dér øverst oppe fandt vej ind 

til nogle mystiske mindre lokale-

forhold med skrå vægge, hvor nogle 

mennesker sad bøjet over skak-

brætterne, som jeg i første sekund 

ikke ænsede, men blot spurgte om det 

mon var her det politiske møde skulle 

finde sted. Der blev bomstille. 

Alle tilstedeværende holdt inde et 

kort øjeblik, men svarede så forsig-

tigt, at det var det ikke: 

”Nej, her spiller vi da bare skak ...” 

Først senere har jeg ladet mig for-

tælle, at der i selvsamme lokaler var 

et sted hvor den lokale modstands-

bevægelse undertiden også havde 

deres møder, så jeg gætter på, at det 

vidste de adspurgte skakmedlemmer 

sikkert også, og man skulle jo den-

gang vogte sig for stikkere, som gik 

tyskernes ærinde. Det var jo under 

besættelsen, og man skulle så sande-

lig passe på, hvad man sagde. 

Men tænk på, hvor lille Rødovre var 

dengang, dette mærkelige sogn, der er 

2 km på den ene led og 7 km på den 

anden, og hvor befolkningsgrund-

laget var så lille, at det er svært at 

sammenligne med i dag. Jeg kan tale 

med om disse ting, for jeg flyttede 

med mine forældre til Rødovre 

allerede i 1928. Jeg var da kun 4 år 

gammel, og jeg husker også min 

skoletid i Rødovre skole, som den-

gang var den eneste, og dengang kun 

med én længe, og på Rødovrevej var 

der grøfter på beggesider af vejen. 

Der var også kun én kirke, og ingen 

kirkegårdsmur, og det første bibliotek 

kom her til at ligge i huset ud til 

vejen, lige foran skolen,  (for i den 

allerførste tid erindrer jeg benyttedes 

den del af huset som supplement til 

skolebygningen, jeg husker at vi 

havde sang i den højre del af huset, 

set fra vejen, den venstre var vistnok 

embedsbolig for overlæreren), med 

købmand Baunsgaard lige overfor, 

hvor vi kunne købe slik, forskelligt 

farvede stilehæfter og glansbilleder, 

som besås med en petroleumslampe 

som eneste lyskilde,  og lidt længere 

nede lå købmand Christensen, hvis 

hushjørne så sjovt ragede ud på 

fortovet, men huset blev vistnok 

fredet, selvom det ikke over-



 

 Nej, her spiller vi da bare skak 
______________________________________ 
 

 

holdt de officielle byggelinjer.  Det 

var fattige folk, med pionerånd, der 

flyt-tede herud, og de allerfattigste af 

drengene i skolen kendte vi på, at de 

gik med træsko, som jo mange år 

senere blev et modefænomen, men alt 

det har jo ikke noget med skak at gøre 

og er en helt anden historie. Der 

boede dengang ikke mere end 6000 

mennesker i Rødovre. 

 

Egart Andersson 
 

 
 

 

Her ses et meget sjældent billede af Rødovre Kirke - uden kirkegårdsmur - og fra 

før Rødovrevej blev udvidet. Det var dengang, kirken var et åbent hus for dem, der 

ville aflægge kirken et besøg, i dag er den aflåst og nøglen fås hos sognepræsten. 

Det var også dengang, der var grøfter først på begge sider af Rødovrevej, lidt 

senere kun på den ene. Det var landsby-atmosfære, så det kunne forslå. 



 

Herlev II - Rødovre II 7½-2½ 
______________________________________ 
 

 

 Jesper Holm 1 - 0  Leif Tange 

 Erling Kam  1 - 0  Zoran Wisal 

 Jan Qvistorff  1 - 0  Ernst M. Hansen 

 Daniel Binau  ½-½  Bjarne Røhder 

 Jimi Pedersen  0 - 1  Tutundjan Howhannes 

 Jørgen Als  1 - 0  Torben M. Jensen 

  Mogens Juul 0 - 1  Rune L. Pedersen 

 Sebastian Bostrøm  1 - 0 John Vestergaard  

 

 

Andetholdet fik ikke den bedste start 

på dette års holdturnering. Et vel-

spillende Herlev hold gjorde det  

svært at være fra Rødovre. Det star-

tede ellers fint:  Efter en bare en time 

stod den 1-0 til Rødovre efter min 

modstander overså en mat i 1, men 

han havde mange andre problemer 

tænke på. Jeg havde derfor tid til at gå 

rundt og observere slagets gang. 

Bjarne var under pres, men efter 

eksemplarisk blokadespil lykkedes 

det ham at udligne og han endte med 

en ekstra bonde I et tårnslutspil, der 

desværre nok ikke kunne vindes. 

Torben stod til gevinst med en ekstra 

centrumsbonde, desværre satte han 

vist dronningen I slag og så er det jo 

svært. Vestergaard stod også udmær-

ket, men overså et stærkt springer 

træk og pludselig havde han tabt.  

Zoran havde fra starten seriøse 

problemer, både stillings og udvik-

lingsmæssigt; han blev ganske enkelt 

udspillet.  På førstebrættet stod Leif 

Tange aktivt med initiativ på dron-

ningefløjen, desværre tænkte han for 

længe og vingen faldt.  Ernst stod 

solidt indtil hans kongefløj blev 

svækket og Hr. Hansen tænkte længe 

for at finde en løsning… for længe og 

vingen faldt. Sidste mand var 

Howhannes: Hele partiet havde en 

fribonde presset ham længere og læn-

gere tilbage og til sidst måtte han  

give en kvalitet for at holde liv par-

tiet. Alle troede han ville tabe indtil 

modstanderen, måske af ren og skær 

medlidenhed, satte sit tårn I slag. 

Mange tak sagde Howhannes og ret-

tede, med en derefter let opnåelig sejr, 

lidt op på resultatet.     

 

Rune L. Pedersen



 

Rødovre II - Ishøj II: 7½-2½ 
______________________________________ 
 

 

En overbevisende flot sejr. 

Desværre fik vi ikke spil på vor 2. 

bræt, der ellers med sikkerhed kunne 

havde givet en endnu større sejr 

(Bjarne og Flemming må tale mere 

sammen). Heldigvis betød dette ikke 

noget for matchens resultat. 

John V. blev hurtig færdig mod en 

tilsyneladende stærk modstander, der 

lavede nogle mærkelige træk, og Leif 

T. vandt ved at kæmpe hårdt for en 

kvalitet. 

Torben spillede remis, mens Rune 

som sædvanlig vandt. Tutundjan  

tabte desværre - desværre da han på et 

kritisk tidspunkt overså en forceret 

mat. Ernst vandt (før tid ?) og 

stillingen var herefter 4 ½ - 2 ½. 

Bjarne vandt over Henrik Grønfeldt 

ved følgende spil: 

  

 1. d4 d5  2. Sc3 Sf6 

 3. Lf4 a6  4. e3 Lf5 

 5. Ld3 Lxd3  6. Dxd3 e6 

 7. Sf3 Lb4  8. 0-0 Sh5 

 9. Lg5 f6 10. Lh4 g5 

11. Lg3 Sxg3 12. Bfxg3 Sc6 

13. Se2 Dd7 14. a3 Ld6 

15. Sd2 0-0-0 16. Tac1 Tdf8 

17. c4 Dg7 18. Bxd5 Bxd5 

19. Sc3 Se7  

 

 
 

20. Sxd5  

hvid fremtvinger bondegevinst 

 

20.  - Sxd5 21. Df5+ Kb8 

22. Dxd5 h5 

hvorfor tænker sort ikke på sin 

kongefløj? 

 

23. Sc4 Td8 

hvid tænker på mat! 

 

24. Sa5 c6 25. Db3 Dc7 

forkert træk af sort, men hvad skal 

han gøre? 

 

26. Sxc6+ 

Bjarne Røhder 
 

 

Tredje runde spilles torsdag den. 13. december, det er efter trykstart. 

 



 

Rødovre III mod verden 
______________________________________ 
 

Vi har tilmeldt tre hold, to med 8 spillere og ét med 4 spillere. Rødovre III er 

kommer i en blandet pulje med hele 10 hold, så de får noget for pengene: hele 9 

kampe skal de spille. 

Indtil videre er det blevet til 4 kampe, der også viser at gruppen er meget ujævnt 

sammensat. Her spiller førstehold fra Måløv og Vallensbæk side om side med 4. 

hold fra KS og K41. Vore fire spillere haft haft for travlt med selve spillet til at få 

skrevet referat, men resultaterne er da kommet frem: 

 

 

Runde 1: Rødovre III   0 - 6 Måløv I 

 Jørgen Trærup  0 - 1 Allan Ringsborg 

 Bent Christensen  0 - 1 Benny Duun 

 John Hjelm  0 - 1 Frank Simonsen 

 Leif Clausen  0 - 1 John Hansen 

  

 

 

Runde 2: KS 4   ½ - 5½ Rødovre III 

 Niels-Peter R. Nielsen  0 - 1 Jørgen Trærup 

 Thorbjørn Schiønning  ½ - ½ Bent Christensen 

 Malik Zafran  0 - 1 Rudolf Kuniss 

 Asser Gregersen  0 - 1 Leif Clausen 

 

 

 

Runde 3: Rødovre III   ½ - 5½ Brøndbyvester II 

 Jørgen Trærup  0 - 1 Pauli Schønberg 

 Bent Christensen  0 - 1 Karl Erik Kristensen 

 Rudolf Kuniss  0 - 1 Knud Sørensen 

 Leif Clausen  ½ - ½ Erik Christensen 

 

 

Runde 4 mod Hvidovre III er netop spillet færdig, men resultaterne må vi have til 

gode 



 

Torsdagsskak! 
______________________________________ 
 

Ideen udspringer af min personlige 

interesse i skak. Jeg synes 2 gange om 

ugen er bedre end én, i hvert fald at 

have muligheden for at spille. Det 

fandt for øvrigt sted i klubben for få 

år siden. Man får mere for sit 

kontingent, og 1. sal der er meget 

velegnet står til rådighed hver gang 

og ofte stueetagen med. 

Tirsdag er almindeligvis hårdt belagt 

med diverse turneringsaktiviteter, så 

torsdag skulle mere være et åndehul 

med improvisationer, socialt samvær 

og eventuelle eksperimenter omkring 

teori, analyser og anvendelse af com-

puteren i skakklubsammenhæng,  

hvad jeg personligt mener rigtig 

anvendt kunne blive et vigtigt 

incitament og   en inspirationskilde 

for skakken i klubben. 

Interessen og fremmødet har været 

begrænset!! Det har undret mig såre. 

Jeg bruger nu konsekvent Rexona og 

har udlovet rødvin til vindere. 

Jeg får selv spillet det jeg gerne vil, 

men eksperimenterne er der ikke del-

tagelse nok til. 

Det håber jeg også vil komme. 

Til orientering spilles der alle 

torsdage i december. 

Jørgen Trærup

 

skak på et andet plan 



 

Ratinglisten            november 2001 
______________________________________ 
 

 

 

22/11-00 +/- Bon. 5/5-01 +/- Bon. 21/11-01 Års +/-Års +/-

Bent Kølvig 2298 2298 2298 

Jens Akhøj Nielsen 2070 2070 2070 *

Søren Drejfeldt 2045 2045 2045 *

Gyula Szücs 1909 42 1951 -22 1929 20 

Peter Rank 1915 1915 1915 *

Bent Jørgensen 1942 -33 1909 1909 -33 

Jacob Rubin 1883 -12 1871 8 1879 -4 

Jan Nielsen 1859 1859 1859 

Jakob Enemark 1836 1836 1836 

Tommy Lundsteen 1823 1823 1823 

Michael Garly 1815 1815 1815 *

Morten Lundsgaard 1815 1815 1815 

Leif Sørensen 1808 1808 1808 

Bjørn Rasmussen 1777 43 1820 -13 1807 30 

Gisli Hardarsson 1788 24 1812 -25 1787 -1 

Jørgen Larsen 1780 1780 1780 *

Frank Krieger 1770 1770 1770 *

Kim Andersen 1768 1768 1768 *

Bjørn Enemark 1715 22 1737 26 1763 48 

David Rasmussen 1700 -16 1684 43 1727 27 

Bjørn Christoffersen 1733 -45 1688 1688 -45 

Leif Tange 1644 1644 30 1674 30 

Klaus Mortensen 1688 -27 1661 5 1666 -22 

Michael Rosenby 1655 1655 1655 *

Arne Østergaard 1671 4 1675 -22 1653 -18 

Rune L. Pedersen 1450 1450 90 100 1640 190 

Morten Olsen 1607 2 1609 27 1636 29 

Bjarne Røhder 1563 51 1614 10 1624 61 

Zoran Wisal 1504 87 40 1631 -10 1621 117 

Flemming Bruun 1621 1621 1621 

Niels H. Nielsen 1672 -32 1640 -37 1603 -69 

Ernst M. Hansen 1678 -56 1622 -37 1585 -93 

Johan Petersen 1630 -56 1574 1574 -56 

Jens Bager 1562 1562 1562 

Leif Redke 1561 1561 1561 

Per Kühlmann 1491 41 15 1547 -11 1536 45 

Tutundjan Howhannes 1505 -3 1502 28 1530 25 

Torben M. Jensen 1482 4 1486 31 1517 35 

Ole Paag Hansen 1473 1473 1473 



 

Ratinglisten            november 2001 
______________________________________ 
 

 

 

22/11-00 +/- Bon. 5/5-01 +/- Bon. 21/11-01 Års +/-Års +/-

Rasmus O.Madsen 1272 -22 1250 106 115 1471 199 

Knud Hornhaver 1519 -40 1479 -25 1454 -65 

John Vestergaard 1419 7 1426 22 1448 29 

Mikkel Olsen 1414 56 1470 -53 1417 3 

Børge Nielsen 1340 68 15 1423 -22 1401 61 

Jørgen Trærup 1400 1 1401 

Judith Katz 1250 76 75 1401 

Niels Opstrup 1443 -44 1399 

Carl Gunnar Dalsgaard 1380 1380 1380 *

Søren Tømming 1336 1336 1336 

Ole Lindberg 1268 49 1317 1317 49 

Bent Christensen 1418 -34 1384 -85 -35 1264 -154 

Morten Kühlmann 1266 -26 1240 6 1246 -20 

Egart Andersson 1207 45 1252 -14 1238 31 

Henrik Rasmussen 1112 57 1169 42 1211 99 

John Hjelm 1200 32 1232 -23 1209 9 

Steen Achton 1202 -1 1201 3 1204 2 

Mogens Jeberg 1213 -18 1195 4 1199 -14 

Winnie Sørensen 1217 -48 1169 27 1196 -21 

Anders Hørby 1228 3 1231 -37 1194 -34 

Kurt Achen 1223 -32 1191 1191 -32 

Torben Madsen 1191 22 1213 -29 1184 -7 

Hans Frederiksen 1196 -12 1184 1184 -12 

Richard Horslev 1076 53 25 1154 19 1173 97 

Leif Clausen 1266 -101 -50 1115 16 1131 -135 

Poul Erik Pedersen 1143 -13 1130 -48 1082 -61 

Rudolf Kuniss 1163 11 1174 -63 -30 1081 -82 

Phillip Wolf 1000 -48 1000 1000 -48 

Jonas Koch 1000 -48 1000 1000 -48 

* rating fra 1996 eller tidl.

Uden for listen

Alex Juul

Anders Lundsgaard

Henrik Eriksen

Lars Sørensen



 

Til lykke 
______________________________________ 
 

 

Rødovre Skakklub ønsker 

 

 

29. februar 

Klaus Mortensen 

til lykke 

med de 50 år 

 

 

 

 

 

 

 

1. september 

Rudolf Kuniss 

til lykke  

med 25 års jubilæum

1. december 

Egart Andersson 

til lykke 

med 25 års jubilæum 

 

 
 

 
 

 

 
 



 

Problemhjørnet 
______________________________________ 
 

 

Heller ikke sidste nummers opgaver 

med direkte mat gav nogen løsere, 

men redaktøren er en optimistisk sjæl. 

Han forestiller sig at bladet bladet 

bliver læst, opgaverne studeret, 

undertiden også løst - men blot aldrig 

sendt ind... 

 

Erik Hansen 

En Passant, Helsingør Skakklub,  

1991 

 
Mat i 2 træk 

 
 

Denne var f.eks. ikke så umulig, selv 

om den har forførelser, f.eks.: 

 1. b5? Kd6/Ke6/c4  2.De5# 

 1.  - Ke4! 

 

I stedet   

 1. Kc2! Kd6/Ke6/c4  2.De5# 

 1.  - cxb4    2.Dc6#  

 1.  - Ke4    2.Dd3# 

Så var den morsomme opgave, hvor 

hvid kan sætte mat på en stribe 

forskellige måder efterhånden som de 

hvide brikker forsvinder fra de 64 

felter. I denne opgave er der ikke så 

mange varianter: 

 

 

 

György Bakcsi 

HO Budapest Skakforbund II 1972 

 
Mat i 2 træk 

 B: fjern Da8 

 C: fjern yderligere Td7 

 D: fjern yderligere Sg7 

 E: fjern yderligere Lf8 
 

A: 1. Dc8 Kxe5 2. Dc3# 

B: 1. a8D Kxe5 2. Da1# 

C: 1. Sd7+ Kxg6 2. Le4# 

D: 1. Lg7+ Kxg7 2. f8D# 

   Kf5 2. f8D/T# 

E: 1. f8D+ Kxe5 2. Df4# 



 

Problemhjørnet 
______________________________________ 
 

 

I et nr. af det svenske schacknytt (1988/9) har jeg fundet nedenstående artikel af 

Lars Falk: Nya drag  (egen oversættelse)   

 

I en filosofisk artikel fandt jeg for 

mange år siden en diskussion om 

hvad man forstår ved et spils regler. 

Som eksempel valgte forfatteren at 

behandle hvad der ville ske, hvis hvid 

starter et skakparti med 1. h2-h3 og 

sort pludselig påstår at trækket er 

ulovligt. Som argument kunne han 

anføre, at dette åbningstræk aldrig 

forekommer i turneringer og derfor 

formodentligt er forbudt. Dette fore-

kom mig meningsløst og grundlagde 

en foragt for akademisk filosofi, som 

desværre endnu ikke er forsvundet. 

Naturligvis ved alle skakspillere da 

hvilke træk der er tilladt. 

En turneringsspillers første reaktion 

er at henvise til reglerne, men spørgs-

målet er om det er tilstrækkeligt. Det 

burde være simpelt at formulere reg-

lerne på en uangribelig måde, men 

FIDE's regelkommission har arbejdet 

i mange år på den opgave uden at 

opnå den nødvendige præcision i 

formuleringen. Efter at have læst 

reglementet overraskede hollænderen 

Max Pam for nogle år siden med en 

helt ny rokade og hans landsmand 

Tim Krabbé, forfatter til den under-

holdende bog "Chess Curiosities", 

anvendte ideen i nedenstående pro-

blem: 

Tim Krabbé, Schaakbulletin 1972 

 
Mat i 3 træk 

 

Hvid skal naturligvis rokere, men til 

hvilken side? Alle tre! Efter 1. e7  

gxf3, 2. e8D  Kd3, 3. 0-0-0# bliver 

der mat efter lang rokade. Hvis sort i 

stedet vælger at slå med kongen,  

sætter hvid mat mat med kort rokade: 

1. e7 Kxf3, 2. e8T! d4, 3. 0-0#.  Men 

hvis sort i stedet spiller 2. - Kg2? 

Først da røber hvid hensigten med at 

forvandle bonden til tårn. Han sætter 

mat med Pam-Krabbé-rokaden:   

1. e7 Kf3, 2. e8T Kxg2, 3. 0-0-0-0#! 

Trækket er i fuld overensstemmelse 

med reglerne, i det mindste som de 

var formuleret i 1972. Hverken K 

eller T måtte være flyttet tidligere i 



 

Problemhjørnet 
______________________________________ 
 

 

partiet og det har det nyfødte tårn på 

e8 klart nok  ikke nået. Rokade var så 

defineret som et træk udført ved at gå 

to felter med K i retning mod T, det 

vil sige til e3, hvorpå tårnet skulle 

placeres ved siden af kongen men på 

modsat side, på e2. Resultatet bliver 

den usædvanlige og smukke mat-

stilling.  

Problemet vakte naturligvis opmærk-

somhed og rokadereglen blev så småt 

ændret: der tales nu ikke længere om 

"et tårn" men om "et af tårnene på 

samme række", men det fjerner ikke 

effekten af Krabbés værk. På næste 

kongres må man nok tage stilling til 

følgende studie, som sætter spørgs-

målstegn ved om vi overhovedet ved, 

hvornår kongen står i skak.  

(diagram). Hvid må anvende sin 

bonde for at angribe kongen eftersom 

sort kan opbygge en fæstning med 1. 

Dh2 Sd7+, 2. Kf5 Sf8!  Den eneste 

mulige gevinstplan er derfor 1. g6! 

Trækket synes risikabelt med tanke 

på dobbeltskakken: 1. g6!! Sd7, 2. 

Kf7 Sxe5, men der er grund til at 

være urolig. Hvid har nemlig den 

brilliante parade 3. g7!! Trækket er 

fuldt reglementeret og man kan bare 

være forbavset over at andre spillere 

ikke tidligere har set det. I FIDE's 

regler §9.1 står [stod] der at K står i 

skak når "det felt den står på angribes 

af   en  eller   to   af    modstanderens 

Robert Norman, Chess 1988 

 
hvid vinder 

 

brikker". Sagen er klar: hvid kan pa-

rere dobbeltskakken ved at pådrage 

sig en tredje skak! I fortsættelsen er 

det derfor udelukkende sorts konge, 

som befinder sig i skak:  3. g7!! Kh7, 

4. g8D Kh6, 5. Dg7#. En vigtig fines-

se i matsætningen er, at den hvide 

konge dækker damen mod tårnets 

angreb. Hvordan ville turneringslede-

ren mon have reageret, hvis denne pa-

rade var blevet anvendt i en stor-

mesterturnering eller en VM-match. 

Som det er nu risikerer vi at hænge-

røvene i FIDE skriver reglen om, så 

kongen står i skak når den angribes af 

"en eller flere brikker". Men for den 

iderige er der sikkert stadig nye træk, 

hvis man orker at stave sig gennem 

FIDEs regelsamling. 



 

Den åbenbart uendelige historie  
 
 

 

For dem, der var til stede ved general-

forsamlingen og påhørte mit 

”foredrag” om Saavedra-slutspillet, 

kommer her den seneste tilføjelse til 

det, jeg har kaldt 

 

Den åbenbart uendelige historie 

Saavedra rehabiliteret – eller hvad? 

 

(Det er min artikel i SKAKBLADET 

som opfølgning på den artikel, der 

gengav ”foredraget”. Den lyder:) 

 

Den fascinerende beretning om den 

spanske præst, Saavedra, der enten 

fandt eller kopierede den berømte 

underforvandling i ”Verdens 

berømteste skakstudie” (se artiklen 

”Saavedra igen”), har netop fået endnu 

en tilføjelse. Som sætter den ene af de 

implicerede i et noget andet og 

dårligere lys. 

 

Vi har fået historiens fortløbende 

afsnit fra hollænderen Tim Krabbés 

hjemmeside, hvor der i hans ”åbne 

dagbog” pr. 1. december 2001 

fortælles, at British Chess Magazine 

ved John Rycroft i sit decembernunm-

mer beretter om et parti fra den 

skakspalte, som en vis J. A. Porterfield 

Rynd redigerede i the Dublin Herald 

for godt hundrede år siden. Ja, rigtigt! 

Den selv samme mand og skakspalte, 

som ”afslørede” Saavedra som en 

mulig svindler. 

Det var jo i maj 1895. Et halvt års tid 

senere, i oktober 1895, bragte 

Porterfield Rynd igen et af sine egne 

partier, hvor han med hvid mod den 

kendte stormester Frederick Yates 

måtte ofre sin dame i nedenstående 

stilling: 

 
 

 
 

Der fulgte nemlig 37. -, Sd3 38. Dxf3, 

Db3, hvor matten måtte pareres med 

39. Dxd3, Dxd3. Heldigvis havde hvid 

nu en modchance, og partiet sluttede 

med: 40. Lf7! Dxc2 41. Ka2! f4. 

Træktvang! 42. gxf4, Dc4+ 43. b3+!! 

Dxb3+ 44. Lxb3 mat. 1-0. Så langt, så 

godt. 

 



 

Den åbenbart uendelige historie  
 
 

 

Det næste diagram er en berømt slut-

spilsstudie af H. Cordes: 

 

 

 

hvid trækker og vinder. 

 

 

Løsning:  
 1. Lc7 De1+  2. Kh2 Dxf2 

 3. Ld6!! Df4+  4. g3+ Dxg3+ 

 5. Lxg3# 

 

Ligheden er trods spejlvendingen 

temmelig slående. Og så må vi se på 

datoer: Jo, studien blev publiceret i 

Rigaer Tageblatt og i juli 1895(!) 

omtalt i British Chess Magazine, som 

Porterfield Rynd som Irlands mest 

fremtrædende mester uden tvivl har 

abonneret på. 

 

Dermed kan der ikke være megen tvivl 

tilbage. Porterfield Rynd plagierede 

andres præstationer! Sandsynligvis 

også Saavedras træk (i øvrigt det 

eneste nedskrevne træk fra hans 

hånd!). Så kan man spekulere på, om 

plagiatoren nogen sinde blev afsløret 

af sin samtid. Eller om det blev tiet 

ihjel. Manden var jo en britisk 

gentleman, og Saavedra var bare en 

fremmed, en indvandrer! 

 

Bent Kølvig

 



 

                  
 
 

 

I den seneste tid har verdensskakoffentligheden rigtig haft fokus på Moskva.  

Mestre og stormestre og andre notabiliteter har flokkedes om de forskellige mere og 

mindre officielle arrangementer.  

 

Dels var der den private match mellem verdens to stærkeste spillere, VM 12 og 13, 

de to K’er, Kasparov og Kramnik, der lige - uden titelforsvar - skulle afprøve det 

øjeblikkelige indbyrdes styrkeforhold. Der var ikke den store forskel, hvilket i hvert 

fald de fire første partier (gammeldags rigelig betænkningstid) med stor tydelighed 

afslørede: fire remis’er. 

 

Og dels den meget officielle FIDE-magtdemonstration: intet mindre end 

VERDENSMESTERSKABSTURNERINGERNE!! For såvel damer som for begge 

køn (der er jo hende Judit Polgar, der ikke vil være sit køn bekendt (og med god 

grund)). Begge turneringer spilledes i øvrigt i Kreml af alle steder.  

 
 

Mange steder – fx i Danmark – trækker 

man lidt overbærende på skuldrene. Det 

bliver aldrig et  rigtigt VM. Hvis man 

ikke har verdens bedste spillere med, kan      

det aldrig blive et rigtigt VM. Og   så er 

det efter knockout-princippet med kort 

betænkningstid og henholdsvis 

hurtigskak og lynskak ved ligestilling! 

Med alle de tilfældigheder, det medfører. 

  

  

 

 

Anand 



 

                  
 
 
 

Og så den underlige måde, de sidste af de 128 spillere blev udtaget på! Ved en 

internet-turnering. Godt nok blev det den måde, vores egen Peter Heine Nielsen  

efter skuffelsen i Makedonien kom med på. Og godt nok var der andre gode 

stormestre end ham blandt de sidste.Men alligevel. En af dem havde ikke engang 

noget ratingtal. Prøv lige at se et af hans (to) partier: 

 

 

Hvid:  Nugzar Zeliakov 

Sort: Alexander Morozevich 

FIDE WCh KO Moscow RUS (1.2), 28.11.2001 

 

 
sort trækker 

 

 

 

 1. d4 d5  2. Sf3 Sf6 

 3. c4 c6  4. e3 a6 

 5. Sbd2 Lf5  6. Db3 Dc7 

 7. Ld3 Lg6  8. 0–0 e6 

 9. Te1 Le7 10. e4 0–0 

11. Se5 dxc4 12. Dxc4 c5 

13. Sxg6 hxg6 14. a4 Sc6 

15. dxc5 Se5 16. Dc3 Lxc5 

17.Sf1 (se diagram) 

17. -  Lxf2+!   0–1 

(18. Kxf2 Dxc3 19. bxc3 Sxd3+ osv.)

 

 
 

 



 

                  
 
 
 

Så gjorde Peter Heine bedre modstand, da han efter at vundet sin første match blev 

parret med den regerende KO-VM Anand. Men som han selv måtte indrømme 

bagefter, er der altså et stykke op til toppen af kransekagen. Anand så bare alt hvad 

der foregik og spillede de bedste træk. Ved en tidligere lejlighed skal han have 

besvaret  et spørgsmål om, hvordan han ville lægge sit spil an ved en kommende 

turnering, ved at sige: ”Jeg vil flytte mine brikker lidt rundt på brættet og se, hvad 

der sker!” 

Men Peter kan være tilfreds med den ærerige exit. At slå en jævnbyrdig og få 25% 

mod en overmand betyder ratingfremgang. Og med efterårets andre succes’er rykker 

han fra en plads som nr. 52 på verdensranglisten op på en 33.-plads! Samt runder  

det pæne ratingtal 2600! 

 

 
 

 

Læg så lige mærke til et andet 

navn. Ponomariov. Den unge 

ukrainer med det misvisende 

fornavn Ruslan er lige fyldt 18. 

Går fra turneringssejr til 

turneringssejr og minder en del 

om den  unge Kasparov. Han kom 

længere end   Peter og befinder 

sig med sine 2676 på      8.-

pladsen i verden! 

 

 
 

Bent Kølvig

 



 

Vinterturneringen i gang  
 
 

 

Vinterturneringen er kommet i gang, lidt forsinket pga. udsatte holdkampe i 

forbindelse med folketingsvalget. Vi spiller i fire 10 mands-grupper således: 

 

 

Mesterklassen 

 rating forv 

Gyula Szücs 1929 6,77 

Jacob Rubin 1879 6,21 

Bjørn Rasmussen 1807 5,30 

Gisli Hardarsson 1787 5,03 

Bjørn Enemark 1763 4,72 

Bjørn Christoffersen 1688 3,74 

Leif Tange 1674 3,57 

Klaus Mortensen 1666 3,47 

Arne Østergaard 1653 3,28 

Zoran Wisal 1621 2,91 

snit 1747 

1. klasse 

 rating forv 

Morten Olsen 1636 5,82 

Bjarne Røhder 1624 5,66 

Niels Holger Nielsen 1603 5,39 

Ernst M. Hansen 1585 5,15 

Per Kühlmann 1536 4,49 

Tutundjan Howhannes 1530 4,40 

Torben M. Jensen 1517 4,23 

Rasmus O. Madsen 1471 3,62 

John Vestergaard 1448 3,32 

Mikkel Olsen 1417 2,92 

snit 1537 

 

 

 

 

2. klasse 

 rating forv 

Knud Hornhaver 1454 6,07 

Børge Nielsen 1401 5,41 

Jørgen Trærup 1401 5,41 

Judith Katz 1401 5,41 

Niels Opstrup 1399 5,36 

Ole Lindberg 1317 4,27 

Bent Christensen 1264 3,60 

Morten Kühlmann 1246 3,33 

Egart Andersson 1238 3,23 

Henrik Rasmussen 1211 2,91 

snit 1333

3. klasse 

 rating forv 

John Hjelm 1209 5,09 

Steen Achton 1204 5,03 

Mogens Jeberg 1199 4,96 

Winnie Sørensen 1196 4,93 

Anders Hørby 1194 4,89 

Torben O. Madsen 1184 4,76 

Richard Horslev 1173 4,60 

Leif Clausen 1131 4,03 

Poul Erik Pedersen 1082 3,36 

Rudolf Kuniss 1081 3,35 

snit 1165 



 

Skakkalender  
______________________________________ 
1. halvår 2002 Lokaler 
 
 

 1. januar juleferie Lukket! 

 8. januar 3. runde, Vinterturnering MO, TM, GS 

 

 15. januar 2. hold hjemme mod Brønshøj V AH, PK, GS 

   3. hold ude mod Ballerup III  

 17. januar  torsdag: 1. hold ude mod Albertslund I  

 

 22. januar Vinterturneringen, 4. runde BRø, BK, GS 

   3. hold hjemme mod Vallensbæk I 

 

 29. januar Vinterturneringen, 5. runde KH, GS 

 

 4. februar mandag: 2. hold ude mod Ishøj I 

 5. februar 1. hold hjemme mod Perlen I BRa, LS, GS 

 7. februar torsdag: 3. hold ude mod Brøndby II 

 

 12. februar Vinterturneringen, 6. runde MO, TM, GS 

 19. februar Vinterturneringen, 7. runde AH, PK, GS 

 

 25. februar mandag 1. hold ude mod Skakspilleren II 

 26. februar  2. hold hjemme mod Blindes Sk. I BRø, BK, GS 

   3. hold hjemme mod Saxo II 

 

 5. marts Vinterturneringen, 8. runde KH, GS 

 12. marts Vinterturneringen, 9. runde BRa, LS, GS 

 

 19. marts klubben er åben MO, TM, GS 

 23. marts lørdag: 1. hold ude mod Odysseus II  

 23. marts lørdag: 2. hold ude mod KS III 

 23. marts lørdag: 3. hold ude mod K41 IV 

 

 26. marts Vinterturneringen, manglende partier AH, PK, GS 

 


