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Redaktionen 
 
Dette er den nuværende redaktions sidste klubblad for Skakforeningen 
ØBRO. Vi håber I har nydt dem, siger tak for syv spændende år, og afslutter 
med dette jubilæumsnummer i anledning af ØBROs 80-års fødselsdag! 
 
God læselyst! 
 
Mvh. 
 
Redaktionen 
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Praktiske oplysninger 
Af Holger Lodahl 
 
Som kasserer håndterer jeg ud over regnskabet også vores medlemskartotek 
og kontingentopkrævning.  
 
INDMELDELSE I ØBRO: Skulle du have lyst til at blive medlem af vores 
klub skal du maile til: kasserer@oebro.dk med følgende oplysninger: Fulde 
navn, adresse og fødselsdato. Du kan oplyse telefonnummer og e-mail, som 
vi kun vil anvende til at sende nyhedsmail og ringe, hvis vi vil høre, om du 
vil deltage i vigtige arrangementer som holdskak, eller der er afbud til et 
parti, du skal spille. Du har også mulighed for at melde dig ind på vores 
hjemmeside www.oebroskak.dk, under menuen – indmelding. 
 
Herefter vil du modtage en kontingentopkrævning. Når den første 
opkrævning er betalt, er du medlem! 
 
Kontingentet er 375 kr/kvt for seniorer, 275 kr/kvt for pensionister og 
studerende og 245 kr/kvt for juniorer. Kontingentet dækker medlemskab af 
ØBRO, Københavns Skak Union og Dansk Skak Union (udgiver 
Skakbladet). Et B-medlemskab forudsætter, at du er medlem af KSU og 
DSU via en anden klub. Kontingentet er for B-medlemmer 160 kr/kvt. 
 
UDMELDELSE: En betragtelig del af kontingentet sender vi videre til KSU 
og DSU. Det er derfor vigtigt, at du sender en mail til kasserer@oebro.dk 
med navn, fødselsdato og adresse, hvis du ønsker at melde dig ud. Det er 
ikke nok bare at undlade at betale sit kontingent, for vi skal stadig betale for 
dig i KSU og DSU. 
 
Kontingentopkrævningen sker via Betalingsservice, de sender enten et 
girokort eller opkræver kontingentet via Betalingsservice. På girokortet står 
der alle de oplysninger, du skal bruge for at tilmelde din 
kontingentopkrævning til Betalingsservice i din bank. Jeg har selv prøvet, 
og det virker.  
 
Adresseændringer er I nødt til at maile til kassereren også, så skakbladet 
bliver sendt til den rigtige adresse.  
 
Feedback modtager vi gerne, også uden at I melder jer ud! 
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Juniortræning i ØBRO 
 
Hver mandag fra 15:30 – 18:00 er der åben træning, hvor alle børn og unge 
er velkomne. Hvis du endnu ikke er medlem, er du velkommen til at komme 
et par gange og se om det er noget for dig, inden du beslutter om du vil 
meldes ind. 

Al undervisning foregår i Skakforeningen ØBROs lokaler. 

Udover den ugentlige træning deltager vores juniorer også i klubbens øvrige 
aktiviteter, juniorklubmesterskab, Junior Grand Prix, KSUs juniorholdskak 
og meget andet – blandt andet det individuelle DM for juniorer, som flere 
gange er gået til en ØBRO’er. Desuden vil der være enkeltstående 
arrangementer – fx tur til turnering i udlandet, gæstetræner, koordineret 
juniorskak mv. 

Hvis du vil vide mere, så er du meget velkommen til at kontakte vores 
juniorleder Martin Reib Petersen på mobilnr. 2074 1705 eller skrive en e-
mail til juniorleder@oebroskak.dk. 

ØBRO har selvfølgelig indhentet børneattesten til samtlige juniortrænere, 
som kræves ifølge retningslinierne for juniorarbejde. 

Skakforeningen ØBRO glæder sig til at byde dig velkommen. 
 

Skak er sjovt og billigt.  
 

Skak er kongernes spil og spillenes konge.  
 

Skak styrker mod, selvtillid og logisk tænkning.  
 

I skakklubben kan man få nye venner.  
 

Kom og lær hvordan man spiller det.  
 

Kom og lær hvordan du vinder over klassekammeraterne... 
 

...og over lærerne, de andre voksne og far og mor! 
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Den daglige juniortræning i ØBRO 
Af Sofie Bech Dürrfeld 
 
ØBROs juniorer er efter en lang sommerferie tilbage i klubben, hvor de 
hver mandag eftermiddag sidder og løser opgaver, gennemgår partier, og 
ind imellem får lov at give hinanden klø over brættet. De kunne heldigvis 
stadig huske reglerne, da vi startede op igen, og de er nu i gang med at terpe 
taktiske temaer som matmotiver, gafler og bindinger. 
 
Tre af vores juniorer måtte d. 10. september finde pas frem og drage med 
klubben til Sverige, hvor Limhamns skakklub ventede på os med 
skakbrætter og smørrebrød. Svenskerne havde mange unger, der havde mod 
på at spille mod en dansker, så vores seje juniorer måtte spille hele tre 
partier hver. Limhamn stillede med nogle stærke juniorer, men det lykkedes 
dog for ØBROs yngste at hive et par point med hjem. 
 
Vi vil i det følgende år køre forskellige former for temaundervisning om 
mandagen. På den måde skal vi banke f.eks. bindinger, magnettræk og 
afdækkere så grundigt ind i hovedet på de stakkels juniorer, at de i højere 
grad begynder at implementere det i deres skakspil. 
 
En anden del af undervisningen går på at tvinge ungerne til at ”sidde på 
deres hænder”, når de spiller skak og løser opgaver. Det kræver en vis 
disciplin, men kan gøre underværker for at skrue op for visualiseringen og 
koncentrationen. Endelig spiller vi miniturneringer, så det hele ikke går op i 
opgaver og teknik. Det vigtigste er, at vi hygger os og nyder skakken. 
 
Juniortræning foregår mandag kl. 15.30-17.00. Alle U21 er velkomne! 
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Formanden takker af 
Af Søren Møller Hansen 
 
Til næste ordinære generalforsamling i marts 2017 genopstiller jeg ikke som 
formand – og heller ikke til bestyrelsen. Efter 10 år som formand – og i alt 
15 år i bestyrelsen – har jeg besluttet mig for en pause i det organisatoriske 
arbejde, i hvert fald på det formelle plan. 
 
Jeg vil gerne benytte pladsen og lejligheden her til at takke bestyrelsen og 
alle klubbens medlemmer for fem fantastiske formandsperioder. Naturligvis 
en helt særlig tak til alle, som har hjulpet med både små og store opgaver 
for klubben igennem årene. Det har jeg værdsat højt! 
 
Jeg kan med stor glæde konstatere, at størstedelen af bestyrelsen gerne vil 
fortsætte. Således er vejen banet for både fornyelse og kontinuitet. 
 
Med ønsket om alt det bedste for Skakforeningen ØBRO! 
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Redaktøren takker af 
Af Nikolai Skousen 
 
Efter mere end syv år med artikler til hjemmesiden, Facebook og klubbladet 
takker jeg af for denne gang. Det har været sjovt og spændende at være med 
til at gøre ØBRO synlig i de forskellige medier, hvor der har været en rigtig 
god fremgang igennem alle syv år. Vi er i skrivende stund igen ved at være 
en af de førende skakklubber i Danmark. ØBRO har altid været med 
fremme i skoene og rigtig mange kender os. Jeg vil nu overlade stafetten til 
andre, og glæder mig til at se, hvilke idéer og tiltag ØBRO finder på i 
fremtiden. Nu er jeg hverken den første eller sidste redaktør for 
Skakforeningen ØBRO, som har en lang historie – og mange af historierne 
ligger i de mange klubblade, som er blevet skrevet igennem alle årene.  
 

 
Første klubblad blev udgivet i december 1945 

 
Det første klubblad er dateret december 1945, og det var dengang vi hed 
Østerbro Arbejder Skakklub. Baggrunden for at oprette et klubblad blev 
beskrevet i første udgave: 
 
Klubbens Ledere har længe savnet et Middel til at komme i bedre Kontakt 
med Medlemmerne. Da Klubben var mindre var det betydeligt lettere. Da 
lærte vore faa Medlemmer hurtigt hinanden personligt at kende og det var 
let for Bestyrelsen at komme paa Talefod med det Enkelte Medlem. Men 
efterhaanden som Klubben er vokset, er Vanskelighederne for det intime 
Samarbejde mellem Ledelse og Medlemmer ogsaa vokset. 
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Dette forhold vil kunde bedres med et Maanedsblad der er obligatorisk for 
alle Klubbens Medlemmer. I Medlemsbladet kan Medlemmerne blive 
underettet om Resultaterne i Turneringer, Holdkampe og Matcher. Dette vil 
i høj grad stimulere Interessen blandt Medlemmerne til at gøre en Skaklig 
Indsats for Klubben. Ligeledes vil der kunne agiteres for Tilslutning til 
kommende Arrangementer. Der vil kunne gives til Medlemmerne Indsigt i 
hvorledes de forskellige Turneringer er bygget op. For de Medlemmer der 
blot deltager i Klubbens egen Turnering, samt for vore passive Medlemmer, 
kan det ogsaa have Interesse at blive holdt underrettet om Klubbens øvrige 
Virksomhed. Vor Klub har altid haft Fremgang, trods den mørke Tid vi har 
gennemlevet, har vi aldrig set Tilbagegang for Klubben. Nu da vi kan se 
frem mod en lysere Tid, hvor Skaklivet uhæmmet kan udfolde sig, vil et 
Klubblad kunne yde sit Bidrag til yderligere Fremgang, og samtidig vil det 
Sammenhold vi altid har kunnet glæde os over i Klubben, yderligere kunne 
fæstnes og udvikles. 
 
Saaby 
 
Det var S. Saabye og M. Skelbæk der stod for skakklubbens klubblad og der 
var et ønske om, at det skulle være gratis for medlemmerne, men der blev i 
1945/1946 pålagt medlemmerne et ekstra kontingent på halvanden krone 
om året for at have et klubblad. Der var megen information de første mange 
år af klubbladets levealder, og vi skal frem til 1953 før vi ser et 
kommenteret skakparti. Det første er kommenteret i klubbladet af M. 
Skelbæk: 
 
Hvid: A. Holten – Sort: H. Schmidt 
 
1.e4 e5 2.Lc4 Sf6 3.d3 h6?  
 
Da dette parti blev spillet, havde Fliis endnu ikke holdt sit foredrag om 
hjørnetænder – bedre havde været 3…Le7. 
 
4.Sf3 d6 5.Le3 c5?  
 
5…Sc6 
 
6.Sbd2 a6?  
 
Nu har hvid 4 officerer ude, sort kun 1. 
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7.c3 Sc6 8.a3? Le7  
 
Sort skal have sine officerer ud. 
 
9.O-O O-O 10.Sh4?  
 
Bedre var Ta-b1, men når sort spiller 10…Sh7, er 10.Sh4 godt! 
 
10…Sh7? 11.Sg6 Te8  
 

 
 
12.Sxe7+?  
 
Havde 12.Db3 dog ikke været bedre? 
 
12…Sxe7 13.f4 b5 14.La2 Le6 15.c4 Sf6 16.Sf3?  
 
Bedre 16.f5 efterfulgt af T eller Df3. Her er vist noget for en ekspert at 
kigge på. 
 
16…bxc4 17.dxc4 Sxe4 18.fxe5 Sf5 19.De1 Tb8 20.Lc1?  
 
Naturligvis 20.b3, da T på a1 er lukket inde, og det var ellers en hårdt 
tiltrængt hjælp. 
 
20…Sg5 21.Sxg5 hxg5 22.Lb1 Sd4 23.Dg3?? Se2+  
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0-1 
 
Farvel moster Fie!! 
 
Der henvises til hjørnetænder i dette kommenterede parti. Det er sådan at 
når der er tale om hjørnetænder så referes det til trækkene h3 og h6, som er 
dem der skaber en såkaldt ”hjørnetand”, den kan så senere angribes med for 
eksempel g2-g4 og senere g5 for hvid, som så angriber sorts bonde på h6, 
eller g7-g5 og derefter g4, som så gør tilsvarende med h3 for sort. Det blev 
dog ikke aktuelt i dette parti. Om det er inspireret af Fliis, eller det er en 
ØBRO-specialitet, det ved jeg simpelthen ikke.  
 
Det næste indlæg med kommenterede partier er fra M. Pedersen, og om han 
har hørt Fliis' foredrag om hjørnetænder er også uvist for mig, men partiet 
illustrerer fint det samme tema. Artiklen er også fra 1953, og her er der et 
forslag til hvordan man, efter sorts korte rokade, kan angribe ham ved at 
udnytte en hjørnetand. 
Partierne indgik også i Søren Bechs artikel – og foredrag, i øvrigt – om 
samme emne i et klubblad fra februar 1990. 
 
Åben tårnlinie – to partier med samme tendens 
Af M. Pedersen 
 
I sin trang til at lefle for den kulørte underholdning, har Skelbæk rakt en 
lillefinger ud mod den lavere rangklasse. Undertegnede er kommet til at 
gribe fingrene og bringer med egne kommentarer to korte partier, hvori jeg 
med held har praktiseret en i forvejen planlagt angrebsform, som jeg 
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næsten altid anvender, når Sort på et tidligt tidspunkt rokerer kort. Hvid 
spilles i begge tilfælde af M. Pedersen, ØBRO. 
 
Hvid: M. Pedersen, ØBRO – Sort: Tage Larsen, Glostrup 
Holdturneringen 3. kl. d. 15/11 1951 
 
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.Lc4 h6 5.d3 Lc5 6.h3 O-O  
 
Nu ved Hvid, hvor det er, han skal hen og sige skak. 
 
7.g4  
 

 
 
Dette bondetræk. Der danner indledningen til et chancerigt (og risikabelt) 
spil for Hvid, ignoreres ofte af Sort. 
 
7…d6 8.g5 hxg5 9.Lxg5 a6  
 
Bedre var udviklingstrækket Le6. 
 
10.Sh4 Se7??  
 
…når man ligefrem blir inviteret. 
 
11.Lxf6 gxf6 
 
Hvor skal den arme Konge nu skjule sig? 
 
12.Dh5 Sg6 13.Dxg6+ opgivet 
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Hvid har været meget heldig. Men ved g-bondens fremrykning ligger der så 
mange muligheder for Hvidt angreb, når Sort ikke har spillet på hurtig 
udvikling. Bl.a. må f-bonden frem, så Sort kan røre sig og bruge sine Tårne. 
Ved Hvids hurtige angreb er Sort handicappet af, at hans Konge er spærret 
inde. 
 
Hvid: M. Pedersen, ØBRO – Sort: E. Mathiesen, AS 1904 
50-Mands Turneringen ØBRO d. 18/3 1952 
 
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 d6 4.h3 Sf6 5.a3 Le7 6.Lc4 h6 7.d3 O-O 8.g4  
 

 
 
Jeg kan ikke lade være, selv om mine lærerige tabspartier burde opfordre til 
et mere garanteret spil. 
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8…Le6 9.g5 hxg5 10.Lxg5 Lxc4 11.dxc4 Sh7 12.Le3 Lf6 13.Sd5 Se7 
14.Sxf6+ Sxf6 15.Tg1  
 
For at spille Lh6. 
 
15…g6 16.Sg5 Dd7  
 
Peger mod h3 (Sg5 skal fjernes) og imod c4 – via e6. Samtidig bliver A-
Tårnet mobilt. 
 
17.Df3 Sh7 18.O-O-O  
 
Hvid er klar til hurtig udrykning. 
 
18…Sxg5 19.Lxg5 Sc6  
 

 
 
Nu truer Sd4. Hvis Sort forinden kan erobre c4, er der mattrusel på c2. 
Nødvendig var dog f5 eller f6, som skaber gode channcer for modangreb. 
 
20.Lf6 De6 21.c3 Dxc4  
 
Nu kan Sd4 spilles alligevel. Hvis der blot var tid. 
 
22.Dh5 opgivet. 
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Hvid har spillet chancespil og atter været heldig. En anden sag er at disse 
chancer ofte giver bonus, når de udnyttes konstant, som Gunnar-Nu ville 
have sagt. Og i mangel af henvisning til tekstbøger vil jeg slutte med et 
citat, hentet andet steds fra: ”Mest for hunde – heste må gerne læse med”. 
 
Mit eget bekendtskab med klubbladet som skribent var i 1988 efter min 
deltagelse i Vesterhavsturneringen, i Esbjerg, hvor jeg blev opfordret til at 
skrive et indlæg. Det var iøvrigt første gang jeg så Bent Larsen og Curt 
Hansen, som begge spillede med i turneringens øverste gruppe. 
 
Vesterhavsturneringen 1988 
Af Nikolai Skousen 
 
Jeg ankom en dag før turneringen startede, så der var masser af plads. 
Udenfor stank der af rådden fisk, men det vænnede jeg mig hurtigt til. Det 
eneste man kunne spise om aftenen var røde pølser med brød. Det lykkedes 
mig da også at få ondt i maven af det, men det forhindrede mig ikke i at 
spille skak. 
 
Næste dag dukkede Martin Olesen og Christian S. Christensen op. Vi fandt 
et lille rum til os plus to andre. 
 
Mit første parti: 
 
Hvid: Nikolai Skousen – Sort: Jan Dvinge 
 
1.e4 c5 2.Sf3 g6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Lg7 5.Le3 Sc6 6.Sc3 a6 7.Lc4 e5 
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Svækker feltet d5. 
 
8.Sde2 b5 9.Lb3 Lb7 10.Sg3  
 
Meget bedre er Sd5. 
 
10…Sd4  
 
Sort skal spille 10…Sf6 11.O-O d6 med fordel til hvid. 
 
11.Ld5 Lxd5 12.Sxd5 h6 13.c3 Sc6?  
 
Her skal sort spille Se6. 
 
14.Lb6  
 

 
 
Sort gav op, da hvid vinder en kvalitet: 14…Db8 15.Sc7+ Ke7 16.Sxa8 
Dxa8. 
 
1-0 
 
Anden runde: 
 
Hvid: Michael Madsen – Sort: Nikolai Skousen  
 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Sc3 a6 4.d3 Sc6 5.Le2  
 
Mere normalt er at udvikle løberen til g2. 
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5…Sf6 6.O-O e6 7.Te1 Le7 8.Lf4 Sh5 9.Ld2 Ld7 10.a3 Dc7 11.Sg5 Sf6 
12.Sf3  
 
Meget bedre er f4. 
 
12…O-O-O 13.Lg5?  
 
Efter 13.b4 cxb4 14.axb4 Sxb4 15.Db1 har hvid kraftigt angreb. 
 
13…h6 14.Lxf6  
 
Hvid hjælper sort. 
 
14…gxf6 15.Dd2 h5 16.Df4 Tdg8 17.Ted1  
 
Hvid hverken angriber eller forsvarer sig, han rykker bare ud i luften. 
 
17…e5 18.De3 f5 19.exf5 Lxf5 20.Sd5 Dd8 21.c3 Le6 22.Sxe7+ Sxe7 
23.b4  
 
Der kom den endelig, men nu er det for sent. 
 
23…Sd5 24.Dd2 Sf4 25.g3 h4 26.bxc5 hxg3 27.fxg3 dxc5 28.Sxe5  
 

 
 
28…Df6  
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28...Dh4 vinder, f.eks. 29.Lf1 Txg3+ 30.hxg3 Dxg3+ (30...Dh1+ 31.Kf2 
Th2+ 32.Ke1 (32.Ke3? Sd5 mat) Txd2 33.Txd2 er uklart) 31.Lg2 Th2 
32.Ta2 Ld5, hvorefter hvid bliver sat mat. Eller 29.Sf3 Txg3+ 30.Kf1 
(30.Kh1 Ld5 og hvid bliver sat mat, eller 30.hxg3 Dxg3+, også med mat.) 
Lh3+ 31.Kf2 Tg2+ 32.Ke3 Sd5 mat.  
 
29.Dxf4 Dxf4  
 
Men alt det er ligegyldigt, når han sætter dronningen i slag. Hvid gav op. 
 
0-1 
 
I tredje runde tabte jeg. 
 
Fjerde runde: 
 
Hvid: Martin H. Hansen – Sort: Nikolai Skousen  
 
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.Lc4 e6 4.d3 Le7 5.Sc3 Ld7 6.b3  
 
Svækker den hvidfeltede løber. 
 
6…a6 7.d4  
 
Hvid har nu tabt et tempo. 
 
7…cxd4 8.Sxd4 Dc7 9.Lb2 Sf6 10.De2 Sc6 11.Sf3 Tc8 12.O-O O-O 13.a4 
Sg4  
 
Nu skal hvid passe på. Han skal spille h3 eller et af tårnene til d1, hvorpå 
sort spiller Sge5 med udmærket spil. 
 
14.Tac1? d5!(!)  
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15.h3  
 
Hvids eneste mulighed var 15.Sxd5 exd5 16.exd5 La3!(!) 17.dxc6 Lxc6 
18.Se5 Lxb2 19.Sxg4 Lxc1 20.Txc1 Lxa4  21.Lxf7+, og sort har en kvalitet 
mere. Men han så ikke truslen. 
 
15…Sd4!  
 
Hvid gav op. 
 
0-1 
 
I de sidste tre partier fik jeg 2,5 og sluttede på 5,5. Det var nok til 
førstepladsen, hvad jeg synes er godt klaret i betragtning af, at det er min 
anden turnering. 
 
Dette var et lille udpluk af nogle af de mange historier, partier og meget 
andet godt, der er i alt det skrevne materiale. Derfor er min sidste opgave, 
sammen med formand Søren Møller Hansen, også tidligere redaktør, at få 
samlet alle klubbladene på vores egen hjemmeside, så vi bevarer klubbens 
liv og historie til vores medlemmer, og til andre som har lyst til at gå på 
opdagelse i dem. 
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ØBRO 80 år 
Af Søren Møller Hansen 
 
Den 29. september fyldte ØBRO 80 år, men er trods den høje alder langt fra 
gammel og slidt. Tværtimod, det bobler af aktivitet og virkelyst i lokalerne 
– junior- og seniortræning hver mandag med mange deltagere i alle aldre og 
på alle niveauer, og det seneste halve års tid er torsdagene igen blevet gjort 
levende med café og hygge.  
 
Desuden er medlemstallet vokset sig stort på ny – i omegnen af de 100 
medlemmer – og lige som sidste år kan vi stille med hele fem 8-mandshold i 
holdturneringen. Der er masser af turneringstilbud: Klubmesterskabet er 
netop startet, den traditionsrige ØBRO Nytår fylder forhåbentlig lokalerne 
helt op nok en gang og i andet halvår af sæsonen fortsætter vi med tre 
koordinerede turneringer.   
 
I uge 42 – tirsdag-søndag den 18.-23. oktober – fejrer vi jubilæet med en 
flot stormesterturnering. Den afholdes som en 9-runders open by invitation 
med op til 48 deltagere – den aktuelle deltagerliste kan ses via kalenderen 
over turneringer på skak.dk.  
 
Der vil være enkeltrunder tirsdag (18.00), fredag (18.00) og søndag (12.00), 
og dobbeltrunder onsdag, torsdag og lørdag (12.00 og 18.00) – og 
turneringen vil kunne følges med live-dækning af de øverste otte brætter i 
hver runde. Desuden er alle selvfølgelig velkomne til at kigge forbi i løbet 
af turneringen. 
 
Det er gode tider for ØBRO, og det kan vi være stolte af – men gode tider 
kommer ikke af sig selv. Det kræver hårdt arbejde at skabe rammerne for en 
aktiv og velfungerende skakklub. Det er forsat nemt for nye 
skakinteresserede at holde sig til onlineverdenen – og det bliver det ved med 
fremover. Klubben skal kunne levere meget mere – kravene er høje, ellers 
finder man blot et andet sted eller bliver hjemme ved computeren.  
Vigtigst er det at løfte i flok. Klubben har kun de organisatoriske kræfter, 
som den selv kan levere. Ingen kommer udefra for at køre butikken – det 
kan vi ikke betale os fra, vi har kun os selv og hinanden. Mottoet kunne 
passende være – med en omskrivning af det gamle Gibran/Kennedy-citat: 
Spørg ikke, hvad ØBRO kan gøre for dig – spørg, hvad du kan gøre for 
ØBRO!  
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Jeg håber og tror på en god fremtid for klubben i de kommende år. 
Idérigdommen og evnen til at tage initiativ er stor – og jeg vil opfordre alle 
til at hjælpe til med at klare opgaverne. Vær med til at gøre en fantastisk 
klub endnu bedre. 
 
Tillykke, ØBRO, med de 80 år – godt på vej mod de næste 80! 
 
Formanden 
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Skakforeningen ØBROs historie – er nu fyldt 80 år 
Af Søren Bech Hansen (billeder af redaktionen) 

Skakforeningen ØBRO bor på adressen Rosenvængets Alle 31, 2100 
København Ø, og det har vi gjort siden 1971, hvor vi købte vores 
nuværende lokaler. ØBRO har gennem sin eksistens boet på en cafe, i et 
folkekøkken, i privaten og meget andet godt, og der har som i alle livets 
sammenhænge været gode og mindre gode år. Der er grund til stolthed over 
ØBRO's historie, hvor en lang række dygtige folk gennem årene har udført 
umådeligt meget frivilligt arbejde for at skabe turneringsaktiviteter og 
sociale aktiviteter - liv i klubben og et godt økonomisk fundament for 
klubben. Af alle de mange dygtige ledere skylder vi Gerda Andreasen en 
særlig tak. Gerda var med til at stifte klubben i 1936 og frem til sin død 
Juledag 1996 var hun i arbejde for klubben. En fænomenal indsats gennem 
60 år af et elskeligt, dygtigt og beskedent menneske. Da jeg den 10. 
december 1996 sidste gang besøgte Gerda og udtrykte min dybeste respekt 
og tak for hendes arbejde gennem et langt og godt liv, sagde hun to ting, der 
stadig står fast prentet i min bevidsthed. Hun sagde “Det er godt, I har været 
tilfredse”, og “Nu får jeg det snart godt”. ØBRO holdt Gerda's 75-års og 80-
års fødselsdage, begge på dagen i klubbens lokaler, og i klubben hænger der 
billeder på væggen fra 80-års festen.  
 

 
Gerda Andreasen, 1994 Ved ØBROs klubmesterskab for veteraner. 

 
Det hele begyndte for længe siden. 

I 1930erne havde man i Dansk Arbejder Skak Forbund en herlig 
ekspanderende adfærd. Man ville blandt andet have arbejderskakklubber i 
så mange bydele af København som muligt, og så ville man kun have 
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ganske lidt at gøre med de noble, cigarrygende herrer i klubberne under 
Dansk Skak Union. Der var en god bid “os” og “dem” over det - helt i tråd 
med tidens klassekamp.  

I 1936 kom turen til Østerbro, hvor man også ville forsøge at danne en klub, 
“hvor Bydelens Arbejdere kunne samles for sammen at dyrke deres skaklige 
Interesser”. Daværende forbundssekretær i Dansk Arbejder Skak Forbund, 
Arnold Skaade, meddelte i “SOCIAL-DEMOKRATEN” at der ville blive 
dannet en arbejderskakklub med spillested i forsamlingsbygningen i 
Koldinggade. Den første aften mødte kun to spillere, den følgende uge blev 
det til fire, men ved månedens udgang havde man 8 spillere, og en stiftende 
generalforsamling blev afholdt den 29. september 1936, hvor den første 
bestyrelse blev valgt. Arnold Skaade tog selv formandsposten med Saaby 
som næstformand. Blandt de øvrige bestyrelsesmedlemmer lægger man 
mærke til, at Robert Andreasen valgtes til sekretær, og at Frøken Gerda 
Frederiksen tog kassererposten – de fandt kort efter hinanden. 

Den gang hed klubben Østerbro Arbejder Skakklub, og selv om al 
begyndelse er svær, gjorde de gode og stædigt kæmpende kræfter i klubben, 
at det støt og roligt gik fremad. Man var aktive, og til eksempel kan nævnes 
et godt propagandaarrangement i 1938 havde 164(!) spillende deltagere, gav 
fire nye medlemmer og hele 10 kroner i overskud til klubkassen. Klubbens 
medlemstal var da steget til 30, og man gav lokalerne skylden for, at det 
ikke gik hurtigere frem. Problematikken med at finde de rigtige lokaler 
indebar i de tidlige år mange flytninger og blev først endeligt og godt løst 
meget senere med de lokaler, vi har den dag i dag. 

Krigsårene var selvsagt drøje, og tidlig lukketid, spærretid og 
undtagelsestilstand gjorde det ikke let at afvikle turneringer. Ved krigens 
afslutning i 1945 var klubbens medlemstal dog vokset til 95, og man tog 
den væsentlige og bekostelige beslutning at etablere et klubblad, der har 
eksisteret lige siden og som er stærkt medvirkende til, at klubbens historie 
er veldokumenteret. Ved 10-års jubilæet i 1946 står der at læse i klubbladet 
”Med stærk Tro på vor Klubs Fremtid udtaler vi Haabet og Ønsket om, at 
der altid blandt Klubbens Medlemmer maa være Mænd, der er parate til at 
gøre en aktiv indsats for ØSTERBRO ARBEJDER SKAKKLUB”. En stærk 
udmelding, der vidner om den idealistiske ånd, der bar klubben frem. 

I årene, der fulgte, var klubben etableret og generelt organisatorisk 
velfunderet. Det sociale var i højsædet, og man havde en række forskellige 
aktiviteter, man normalt ikke ville tiltænke en skakklub. Det var vigtigt for 
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klubben, at fruerne også var i berøring med klublivet, og festerne i klubben 
var ganske livlige. Det var jo en arbejderklub og ikke stivstikkerne fra 
Dansk Skak Union. I slutningen af 1940erne var fælles kaffebord, ”Hvem 
ved Hvad” konkurrence, klubsang, pakkeauktion og sæsonafslutningsfest 
gængse ting. Man var nået op på 150 medlemmer, og man havde med 
drømmen om fremtidige, egne lokaler etableret en lokalefond, ”Hele 
Klubbens Kælebarn”, der primo 1949 havde en samlet formue på 1.918 
kroner og 77 øre. Spillelokalerne i Clara Raphaels Hus, Østerbrogade 85, 
var ellers ikke dårlige, men man kunne ikke påregne at kunne beholde dem 
til evig tid. 

 
Fra klubbens 20 års jubilæumsfest, 1956. 

I 1950erne var klubben fuldvoksen, selvstændig, velfungerende og ikke 
bange for at gå egne veje. Mange aktiviteter og hensynet til den enkelte var 
vejen frem, men det kunne også give konflikter. Da man i 1950 begrundet i 
de høje rejse- og opholdsomkostninger valgte at organisere et alternativt 
påskestævne i København samtidigt med landsforbundets årlige 
påskestævne, der den gang skulle løbe af stabelen i Vejle, fik man mange af 
landsforbundets skakledere imod sig. Klubben var en respekteret ”enfant 
terrible” – de mange aktiviteter, høje deltagerantal og medlemstal skabte 
respekt, men det at man ikke altid ville indordne sig kunne skabe strid. Man 
fortsatte det stærke fokus på sociale aktiviteter med den store fastelavnsfest 
i 1953 (samme år som Limhamn matcherne startede) som et godt eksempel 
– hvorfor skulle skakspillerne ikke kunne tage fruerne med til et lystspil 
efterfulgt af et stort bal til den kendte og populære kapelmester Mogens 
Clausen’s orkester. Aktivitetsniveauet i klubben var tårnhøjt, såvel 
turneringsmæssigt som socialt. Man bemærker, at ved juleafslutningen i 
1956, hvor 70 deltagere var med, havde man kaffebord, pakkeauktion, et 
medlem der spillede harmonika, medlemmers børn der optrådte med 
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akrobatik og sang, en række sange af den charmerende Fru Tutta Skælm 
Hendriksen og afslutningsvis varme pølser og dans. Se det blev Jul med stil 
– Gerda var i øvrigt formand i de år. 

 
Fra jubilæumsfesten 1956. Siddende Hr. og Fru Arnold Skaade. Stående Gerda Andreasen. 

I 1960erne fortsatte det høje aktivitetsniveau i klubben, men det var ikke 
alt, der var fryd og gammen. Dansk Arbejder Skak Forbund havde det 
svært, for tiden var løbet fra klassekampen. Der var nogle, der mente, man 
burde holde fanen højt og forblive i organisationen, mens andre mente, 
tiden var inde til at melde klubben ud af arbejderskakken og ind i Dansk 
Skak Union. Det blev der snakket meget om i de år, og der var stærke 
meninger om sagen. Den 1. juli 1968 tog man konsekvensen. Klubben 
skiftede navn fra Østerbro Arbejder Skakklub til Skakforeningen ØBRO og 
meldte sig ind i Dansk Skak Union. Klubbladsredaktør Kaj Aabo Carlsen, 
der også var formand, valgte som et led i debatten i 1967 i en leder at gøre 
opmærksom på, at man i klubben anvender tiltaleformen ”Du”. På den 
stærkt positive side kan det bemærkes, at klubben gennem 1960erne 
fastholdt et godt forhold til stormester Bent Larsen, der hyppigt gæstede 
ØBRO og blev kåret til æresmedlem af klubben. 

Gennem 1950erne og 1960erne var lokalefonden støt og roligt vokset. 
Gerda havde lagt 25 øre på kaffen, der røg direkte i lokalefonden, og mange 
medlemmer havde støttet fonden direkte. Gerda’s hjemmebag til 
klubaftenerne havde også skæppet godt i kassen. Det var tid til at se sig om 
efter egne lokaler. Samtidigt var det høje aktivitetsniveau i starten af 
1970erne stadig en kendsgerning – man valgte til eksempel at flytte 
klubbens forårsturnering til Niels Steensens Gymnasium for at få plads til 
mere end 200 spillere. Selv om klubbens daværende lokaler i 
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folkekøkkenet, Nordre Frihavnsgade 24, 1. sal, ikke var så ringe endda, var 
det besværligt at skulle slæbe alt op og gemme det væk igen ved hver eneste 
spilleaften – og man kunne jo ikke disponere frit over lokalerne og bruge 
dem, når man havde lyst til det. Da det så blev besluttet definitivt at lukke 
folkekøkkenet med sidste mulige ØBRO spilledag den 17. juni 1971, fik 
klubben det afgørende puf – noget måtte ske. Med formand Kaj Aabo 
Carlsen som primus motor købte ØBRO de nuværende lokaler på adressen 
Rosenvængets Alle 31 og overtog de solide og gode møbler fra det lukkede 
folkekøkken. 

 
Vores køkken bliver til – sommeren 1971. Det er Svend Larsen og H. Nedergaard i sving. 

Klubben havde egne lokaler og alt burde have været godt, men det var det 
ikke helt. Splid hidrørende fra overgangen fra arbejderskakken til Dansk 
Skak Union samt en stor aldersforskel mellem de gamle og de unge drenge 
gjorde, at der var en del skænderier på generalforsamlingerne. Det kunne op 
gennem 1970erne godt være vanskeligt at finde kandidater til bestyrelsen, 
og medlemstallet aftog en del. Gerda tog i mangel af andre løsninger en 
periode som formand og sagde klart, at yngre kræfter i stedet måtte til så 
hurtigt som muligt. I slutningen af 1970erne, hvor jeg selv blev meldt ind i 
klubben på initiativ af en retsbetjent Kaj Aabo Carlsen, der bemærkede at 
anklageren havde en skakinteresseret søn, blev Jens Emborg formand, og så 
blev der demonstreret nye tider. Emborg sagde udtrykkeligt, at ØBRO 
skulle køres som en forretning, og gennem sponsorsøgning og et tårnhøjt 
aktivitetsniveau lykkedes det at løfte medlemstallet meget voldsomt på bare 
et par år. Det var imidlertid let for unge, moderne kræfter at køre træt i 
klubben, for de nye toner faldt ikke i alles smag, og allerede i 1981 gik 
Emborg af. 
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Turneringstavlerne ved ØBRO Forår i Rosenvængets Alle 1972 – med mere end 200 

deltagere. 

Jeg startede i klubben i marts 1979, hvor en formand Emborg i jakkesæt på 
bedste vis tog imod mine forældre i forlokalet. Det virkede som et godt sted 
at sende sit barn hen, der var mange børn, der var juniorundervisning ved 
Thomas Holm, og selv om man kunne skære i luften grundet tobaksrøgen, 
var det ikke den gang noget, der skræmte forældre væk. Jeg fattede meget 
tidligt interesse for det organisatoriske arbejde, hvilket Emborg omgående 
bemærkede, og som 14-årig i 1981 var jeg assisterende turneringsleder ved 
det uofficielle Østerbromesterskab for ikke-klubspillere, der efter solid 
Emborg reklame i alle tænkelige lokale medier løb af stabelen i 
Østerbrohuset i Århusgade med 60 deltagere. Det gav 7 nye medlemmer og 
gjorde mig til afhængig af organisatorisk arbejde.  

Stemningen i klubben i starten af 1980erne var intens, der blev spillet 
turneringer, der blev røget cigarer, og der blev spillet masser af lynskak. 
Alexander Spektor og Villy Karl Andersen var altid villige til at spille lyn 
med en ung knægt, og man kunne hjemme med et bredt smil fortælle, at 
gamle blomsterhandler Villy Karl også på den seneste klubaften havde sagt 
”Ti stille eller jeg vapper Dem en”. Familien Doucha stod i køkkenet, og 
valgte man at købe en af Papa Doucha’s (tidligere dobbelt tjekkisk mester i 
fribrydning) hjemmelavede krydrede pølser, var det ikke nødvendigt med 
andet fødeindtag i en rum tid. Mama Doucha’s faste og klart 
kommunikerede budskab, ”Sidste chance”, var også fast ritual – det sagde 
hun hver klubaften, inden hun lukkede baren. 
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Alexander Spektor altid klar til at spille lynskak. 

De gode mænd i det organisatoriske arbejde i de år var i særdeleshed Klaus 
Hansen og Hans Jørgen Lassen. De stod sammen for et fremragende 
klubblad, Klaus tog ind i mellem formandsposten, når der var behov for det, 
og de hyggede sig. Hyggelige, dejlige mennesker uden lyst til unødig 
konflikt. Da tiden for ØBROs 50 års jubilæum nærmede sig, var klubben 
imidlertid atter inde i et dødvande. En på alle måder gammel bestyrelse ville 
ikke låne penge og aktivere sig ud af krisen og det stærkt aftagende 
medlemstal. Hvis ikke der var sket noget, kunne klubbens eksistens have 
været i fare. Resultatet blev, at man i 1986 kuppede en stort set intetanende 
bestyrelse – kun daværende formand Jan Sjøstrøm var med på ”spøgen”. 
Jan kunne se nødvendigheden af initiativet og tog ved generalforsamlingen 
kassererposten, som han imidlertid kun beholdt i meget kort tid.  

 
Hans Jørgen Lassen i 1983 – som tilskuer ved EM for hold i Bulgarien. 
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Hans Jørgen Lassen blev formand og præsenterede forsamlingen for en 
pakkeløsning – man skulle vælge ham og alle hans mænd eller også skulle 
man ikke vælge ham. Den nye bestyrelse kom til at bestå af Hans Jørgen 
Lassen, Klaus Hansen, Niels Gudbergsen, Jan Sjøstrøm og Søren Bech 
Hansen. Sjøstrøm blev hurtigt efter afløst af Karsten Engsager på 
kassererposten, der hurtigt viste sig at være en helt fantastisk god og positiv 
arbejdskraft.  

 
Karsten Engsager – helt enorm arbejdsindsats og selvfølgelig æresmedlem i ØBRO. 

Bestyrelsen lånte fluks 60.000 kroner, kastede sig ud i arrangementet af en 
flot 50 års jubilæumsturnering og var atter på en god kurs. I de følgende år 
var der mange medlemmer, der lavede noget, og vi kunne i tiden fra 1988, 
hvor jeg selv blev formand, arbejde med et meget højt aktivitetsniveau. Vi 
havde fået smag for at arrangere internationale turneringer med 
udvekslingsprogrammer, så vi kunne sende ØBROere udenlands til 
turneringer i blandt andet Polen og Bulgarien. Medlemstallet havde det 
godt, og vores mange, mange turneringer gav pænt med penge i kassen. 

I starten af 1990erne holdt ØBRO stilen. Masser af turneringer og masser 
af aktivister. En af de vigtigste ting overhovedet var, at Claus Ejner 
Mikkelsen udviklede det fremragende DOS program Chess Tournament 
Administration, der gjorde afviklingen af turneringer langt, langt nemmere. 
Det program bruger vi den dag i dag, og det har fortsat ikke sin lige. I 1992 
startede vi på forslag af IM Bjarke Kristensen (nu Bjarke Sahl) turneringen 
ØBRO Nytår, der har kørt lige siden og vel i dag kan betegnes som et 
flagskib, der trækker mere end 60 deltagere og storsyder af god stemning. 
Det så godt ud. Imidlertid ramte en generel afmatning senere i 1990erne 
foreningslivet og dermed også Skakforeningen ØBRO. 
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ØBROs chefudvikler Claus Ejner Mikkelsen – her i holdkamp for ØBRO. 

Færre medlemmer var involveret i det frivillige arbejde, og de unge 
mennesker i Danmark havde pludseligt mange flere tilbud. Det blev sværere 
at fastholde medlemmerne, og introduktionen af tekniske nyskabelser som 
kabel TV, computere og internet, der blev hver mands eje, gjorde fordybelse 
og foreningsengagement til lettere umoderne størrelser. ØBROs formand 
Søren Bech Hansen ville have andre og flere udfordringer og kandiderede 
til forsamlingens forbløffelse til Dansk Skak Unions formandspost ved 
delegeretmødet i Ringsted i 1995 – og vandt kampvalget knebent med kun 6 
stemmers flertal. De få med indgående kendskab til ØBROs historie i 
midtfirserne tænkte, at knægten nok havde lært noget den gang i 1986. Ny 
og udmærket formand blev Ole Østergaard, hvis samarbejde i årene der 
kom med de senere formænd Lars Møller Larsen og Thomas Vils Pedersen 
medførte en sikker hånd om klubben. Det var imidlertid nedgangstider for 
skakken, og det var ikke let at lede klubben, for den frivillige arbejdskraft 
var decideret svær at få øje på. 
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Søren Bech Hansen tidligere formand og æresmedlem i ØBRO. 

Så 00erne startede svært, men som så ofte før i ØBROs historie dukkede 
der gode folk op, der ikke sådan bare giver op. Christian Sylvester 
Christensen blev formand, og når bare han havde nogle systematiske folk 
omkring sig, kunne han skabe begejstring med sine kreative evner og sine 
helt forrygende evner som underviser. Der skete igen noget, og varen var 
god. 

 
Christian Sylvester Christensen tidligere formand i ØBRO. 
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Så kom fåret til, og det er supergodt, selv om det ikke altid vil klippes.  

Søren Møller Hansen har haft formandsposten i en årrække, og vi kan 
iagttage, at medlemstallet igen stiger, at vi har mange unge mennesker, der 
laver en masse gode ting, og at ØBRO igen har ry for at være der, tingene 
sker. Vi har en pæn turneringsaktivitet, vores lokaler under kyndigt opsyn af 
indretnings-ØBRO-arkitekt Nikolai Skousen ser væsentligt pænere ud, og 
vores juniorafdeling ledet på anarkistisk vis af Martin Reib Petersen, Albert 
Johannes Mordechai Schultz, Mathias Torp Hansen og Johan Stanislau 
(Martin Reib Petersens hjælpere er nu skiftet ud med Sofie Bech Dürrfeld 
og Uno Skonnord – red.) er stor og velfungerende. 

 
Nuværende formand Søren Møller Hansen under ØBRO Nytår 2009. 

Vi kan med rette være stolte af vores historie, og alt taget i betragtning, gør 
vi det godt. Vi er blevet 80 år, og vi har tænkt os at blive meget, meget 
mere. 
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TorsdagsMates 
Af Uno Skonnord 
 
Det er torsdag aften. Der er ikke udsigt til en aften ud over det sædvanlige. 
Det kriller i fingrene for at spille skak, og det er dér, det går op for dig, at 
ØBRO holder torsdagsåbent. Du hopper op på cyklen og drøner afsted mod 
Rosenvængets allé. Du er spændt på at se, om dagsformen er der. Da du 
ankommer, står dørene åbne, og klassikeren ’simply the best’ af Tina 
Turner brager igennem højtalerne. Du får blod på tanden og hilser omkring 
dig. Både kendte og ukendte spillere er der. Dels folk fra ØBRO, men også 
folk fra andre klubber og ikke-klubspillere. Nogle af lynhajerne har en 
match igang medens andre bare sidder og snakker. Du finder en at spille 
med og vinder hurtigt i 20 træk, men får derefter klask. Tørsten melder sig, 
og du tager til baren og kaster 13 kroner efter en kold pilsner. Da du 
kommer tilbage, er du klar på revanche. Med en øl i den ene hånd og 
selvtillid i den anden får du skovlen under den solide Caro-Kann, din 
modstander prøvede at kede dig ihjel med. Det er tid til en pause, og du 
vælger at iagttage nogle af de andre partier. Et intenst angrebsparti er igang 
ved siden af, og det ender hurtigt 1-0. Du spørger ind til åbningen og får et 
par guldkorn med fra vinderen. Tiden flyver, og før du ved af det, er det 
sent og tid til at drage hjem. En hyggeligt og underholdende aften er forbi, 
og du kommer selvfølgelig igen næste torsdag. 
 
ØBRO holder TorsdagsMates om torsdagen fra kl. 18.00 til 22.00 eller 
senere. Det er uforpligtende skak med fokus på det sociale og lynskak. 
Baren er åben, hvor der er mulighed for at købe lidt at drikke og nogle 
snacks. 
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Et parti fra årets succesrige Limhamn-match 2016  
Af Rasmus Jørgensen 
 
Hvid: Anders Hansen; Limhamn – Sort: Rasmus Jørgensen, ØBRO 
Limhamn-ØBRO, 10.09.2016 
 
1.d4 Sf6 2.Sf3 g6 3.c4 Lg7 4.Sc3 0–0 5.e4 d6 6.h3  
 
Denne variant kaldes nogle gange Makogonov-varianten efter den gamle 
aserbajdsjanske mester, der især var aktiv i 40’erne og besejrede folk som 
Botvinnik, Smyslov, Bronstein og Keres. Andre betegner den naturligt nok, 
men måske lidt kedeligere, h3-varianten. Under alle omstændigheder er en 
af idéerne at kunne udvikle en løber til e3 uden at blive generet af Sg4. 
 
6...e5 7.d5 Sa6  
 
Springeren har selvfølgelig kurs mod udposten på c5, hvor den kan lægge 
pres på e4. 7...a5 for på forhånd at sikre denne udpost mod b4 er vist lige så 
hyppigt.  
 
8.Lg5 
  
Det er lidt et filosofisk spørgsmål, om Hvid bør fremprovokere h6 eller 
nøjes med at stille løberen på e3. Få dage før blev der i OL-matchen mellem 
Vietnam og England spillet et meget interessant parti (som jeg faktisk havde 
set og lagt mærke til uden nødvendigvis at forstå så meget af det), hvor 
Gawain Jones lidt ekstravagant fravalgte a5 og dermed tillod Hvid at jage 
springeren væk fra c5 og ekspandere på dronningefløjen. Herefter lancerede 
han et spekulativt dronningeoffer, der til sidst blev kronet med succes: 
8.Le3 Sc5 9.Sd2 Sh5!? 10.b4 Sa6 11.a3 De8 12.c5 f5 13.cxd6 cxd6 14.Sb5 
f4!? 15.Sxd6 fxe3 16.Sxe8 exf2+ 17.Ke2 Sg3+ 18.Kd3 Txe8, 0-1 i 32 træk, 
Nguyen-Jones, Baku 2016. 
 
8...h6 
  
Her kan Sort alt efter humør og livsindstilling også vælge 8...De8. 
 
9.Le3 Sc5 10.Sd2 a5 11.Le2 b6  
 
I nogen grad et luksustræk, der er motiveret af ønsket om at kunne slå igen 
med b-bonden og bevare det solide bondecentrum, hvis Hvid skulle finde på 
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at bytte af på c5. Det er nok stærkere bare at fuldføre udviklingen med 
11...Ld7. Heldigvis vælger Hvid siden en plan, hvor b6 faktisk viser sig at 
være nyttigt. 
 
12.0–0 Ld7 13.Te1 Sh7  
 
For at muliggøre det for kongeindisk så karakteristiske fremstød med f-
bonden, som man også så i det førnævnte parti fra OL. 
 
14.Sb3  
 
Her havde jeg jo nok været nødt til at spille b6 alligevel. Hvis man skal 
finde en årsag til Hvids senere problemer, må man nok slå ned på de sidste 
to træk. Det er ikke indlysende, at tårnet står bedre på e1 end på f1, og den 
med Sb3 initierede afbytningsoperation passer i strategisk henseende Sort 
bedre end Hvid; dels forsvinder der en potentiel forsvarer af Hvids 
kongestilling, og dels medfører ankomsten af en bonde på c5, at Sorts 
kontrol med d4 øges. Herefter skal Hvid leve i evig frygt for, at Sorts 
kongeindiske løber pludselig dumper ned på d4 og spreder død og 
ødelæggelse. Om man ligefrem kan påstå, at Sort nu står bedst, ved jeg 
ikke, men jeg var udmærket tilfreds med stillingen. 
 
14...f5  
 
I denne højspændte situation blev partiet afbrudt i en times tid, hvor vores 
værter diskede op med en glimrende frokost.  
 
15.exf5 gxf5 16.Sxc5 bxc5  
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17.f4  
 
Hvid har nok ikke andet valg end at forsøge at blokere f-bonden, både for at 
forhindre bonden selv i at avancere og true den hvide kongestilling og for at 
indskrænke d7-løberens bevægelsesfrihed. 
 
17...exf4  
 
Og det var netop hensynet til denne løbers fremtidsudsigter, der bevægede 
mig til at vælge dette træk fremfor 17...e4, som ellers ofte spilles i lignende 
stillinger. Blokaden på f4 må være mindre stabil, når det ikke er en bonde 
men en løber der foretager den. 
 
18.Lxf4 Dh4 19.Dd2 Tae8 20.Ld3 Sg5  
 
På dette tidspunkt havde jeg egentlig mest udset springeren til at ofre sig på 
h3. 
 
21.Txe8 Txe8 22.Tf1  
 
Men her kunne jeg ikke få springerofferet til at fungere. Efter 22...Sxh3+ 
23.gxh3 Dxh3 har Hvid 24.Se2!, der dækker d4 og tager luften ud af det 
sorte angreb. Heldigvis kan springeren i stedet hoppe ind i centrum og stille 
Hvid over for et ubehageligt valg. 
 
22...Se4 23.Lxe4  
 
Med denne afbytning får Sort mulighed for at åbne op for løberen på d7, 
men Anders havde forståeligt nok ikke lyst til at lade hesten forblive på sin 
dominerende post. At denne løsning heller ikke havde været ideel for Hvid, 
kan eksemplificeres med en computerassisteret variant: 23.Dc1 Ld4+ 
24.Kh2 Sf2 25.Dd2 Sg4+ 26.Kh1 Te3! 27.Lxe3 Lxe3 28.De1 Lf2 29.Txf2 
(29.Dd1? Dg3!) Sxf2+ 30.Kg1 Sxh3+. Sort har en bonde mere, og Hvids 
konge er stadig udsat. 23.Sxe4 fxe4 ser meget ubehageligt ud for Hvid, men 
er ikke nødvendigvis værre end partiet. Efter fx 24.Le2 Ld4+ 25.Kh1 
(25.Le3 Dg5! er klart bedst for Sort) Tf8 26.Lxh6 Tf2 27.Txf2 Dxf2 28.Dd1 
Le5 29.Df1 Dg3 30.Dg1 Lxb2 (selvfølgelig ikke en forceret variant) er 
Hvid meget passiv, men måske kan det forsvares. Dog skulle man nok være 
lidt masochistisk anlagt for ligefrem at synes, det ville være sjovt. 
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23...fxe4 24.Le3  
 
Selvom det virker naturligt at blokere fribonden, er svækkelsen af g3 for 
alvorlig. Efter fx 24.De2 har Sort nok en lille fordel i kraft af løberparret og 
fortsat initiativ, men i hvert fald ikke så stor som i partiet. 
 

 
 
24...Lxh3  
 
Så fik jeg alligevel lov til at ofre en officer på h3! Selvfølgelig en ekstra stor 
fornøjelse i netop h3/Makogonov-varianten (RR: endnu en ulempe ved 
hjørnetænder – dem havde Makogonov tydeligvis ikke hørt om!). 
 
25.gxh3  
 
Hvid er ikke tvunget til at modtage offeret; 25.Tf4 Dg3 26.Txe4 holder 
faktisk den materielle balance, selvom Sort står klart bedst.  
 
25...Dg3+ 26.Kh1 
 
Hvis Hvid bare kunne sætte dronningen imellem, ville alt være fint, men 
hun er jo fatalt overbelastet af at holde løberen på e3 dækket. Og som så 
mange andre er Hvids konge hjælpeløs uden sin bedre halvdel. 
 
26...Dxh3+ 27.Kg1 Dg3+ 28.Kh1 Te5  
 
Et klassisk tårnløft. 
 
29.De2 Dh3+ 30.Kg1 Th5 31.Sxe4  
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Efter 31.Sd1 vinder Sort på mange måder, sjovest med 31...Dh1+ 32.Kf2 
Dh4+ 33.Kg1 Ld4! der binder løberen, således at tårnskakken på g5 ikke 
kan forhindres på nogen fornuftig måde. 
 
31...Dh1+ 32.Kf2 Th2+ 33.Kg3 Th3+ 34.Kg4 Th4+ 35.Kg3 Dxe4 36.Df3 
Dxf3+  
 
Som Janus påpegede, vinder 36...Le5+ med det samme, men slutspillet er 
også åbenlyst vundet. 
 
37.Kxf3 Txc4 38.b3 Tc2 39.Tg1 Kh7 40.a4 Tc3 41.Ke4 Txe3+ 0–1 
 
Det samlede resultat for matchen blev 13½-18½ til ØBRO! 
 
 
 Limhamns SK  ØBRO 
1. IM Christian Jepson ½-½ Mads Smith Hansen 
2. Osmani Peñalver ½-½ FM Søren Bech Hansen 
3. Lars Åström 0-1 Jacob Kaaber-Hansen 
4. Tommy Nurmi ½-½ Carsten Simonsen 
5. Ulf Karlsson ½-½ Janus Christensen 
6. Anders Hansen 0-1 Rasmus Jørgensen 
7. Joel Hogeman ½-½ Jesper Vej 
8. Patrik Nilsson 1-0 Martin Reib Petersen 
9. Johan Weidenståhl 0-1 Thomas Tange Jepsen 
10. Martin Sandberg 0-1 Christian Sylvester Christensen 
11. Ronny Kirppo 0-1 Morten Renneberg 
12. Karl Ekberg ½-½ WFM Thomine Stolberg-Rohr 
13. Pär Träff 0-1 Niels Skou 
14. Mats Chronblad 0-1 Uno Rolf Skonnord 
15. Carlos Thörnberg 0-1 Lars Møller Larsen 
16. Adam Sniegon 0-1 Svend Kjerms Hove 
17. Johan Berntsen 0-1 Mihai Ursta Anghel 
18. Anders Aldin 1-0 Ellen Fredericia Nilssen 
19. Bengt Kvisth ½-½ Samuel Peter Heine May 
20. Max Nimander 1-0 Svend Kronborg Kristensen 
21. Mårten Ihd 0-1 Mathias Frost Torp-Hansen 
22. Saida Mamadova 0-1 Sofie Bech Dürrfeld 
23. Adam Tsakiris 0-1 Kim Olsen 
 6½-16½  
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  Limhamns SK ØBRO 
Juniormatchen , runde 1    
1. Maja Jepson 1-0 David Rathkens Norup 
2. Emma Vastenberg 1-0 Ina Marie 
3. Adam Boijertz 1-0 Vasanth Kathiravan 
 3-0   
Juniormatchen , runde 2    
1. Axel Ravinder 1-0 David Rathkens Norup 
2. David Persson 0-1 Ina Marie 
3. Dante Evenäs 1-0 Vasanth Kathiravan 
 2-1   
Juniormatchen , runde 3    
1. Emma Vastenberg 0-1 David Rathkens Norup 
2. Elina Mamadova 1-0 Ina Marie 
3. Oscar Dahlman 1-0 Vasanth Kathiravan 
  2-1   
      

Total: 13½-18½   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 41 

Carlsen og Fischer  
Af Nikolai Skousen 
 
Hvid: Skousen – Sort: Carlsen 
 
1.Sf3 d5 2.b3 c5 3.Lb2 Sc6 4.e3 Sf6 5.Lb5  
 
Det er blevet nimzoindisk i forhånden. Ønsker Carlsen mon at få en 
dobbeltbonde? 
 
5…Db6  
 
Det gjorde han tilsyneladende ikke; han ønsker det famøse løberpar. Så må 
jeg gå efter initiativet! 
 
6.Lxc6+ Dxc6 7.Se5 Dc7 8.f4 h5  
 

 
 
Kan det mon tænkes at Carlsen blev bange for en hjørnetand og derved 
forhindrede g4? Måske han allerede har studeret de meget kendte ØBROske 
taktiske tendenser af Fliis og M. Pedersen fra de ØBROske arkiver?  
 
9.c4 dxc4 10.bxc4 a6  
 
En modsat hjørnetand, hvad er nu det - kan man det? Så mange partier eller 
artikler ligger der da heller ikke om denne udsøgte fornøjelse, og hvem har 
han haft som sekundant, til at finde på sådan en fræk idé? 
 
11.Sc3 e6 12.O-O  
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Jeg havde spillet alle mine brikker ud, og var sikker på, at Kasparov, 
Fischer og de store kanoner var enige i, at initiativet var vigtigt og godt, 
men det er mod Carlsen, navnet der klinger gevinst i døde stillinger og 
slutspilshalsknækning. Han havde jo det famøse løberpar, og hurtig 
afbytning af de stærke dronninger kunne føre til en katatrofe – men jeg 
havde jo studeret Kasparovs partier! 
 
12…Ld6 13.d4  
 
Centralisering, centralisering, centralisering…..den der har centrum vinder 
altid, det er sådan de store mestre spiller, jeg må have forstået noget – eller 
er mit centrum svagt? Den der kontrollerer midtbanen i fodbold vinder 
kampene, men vi spiller skak og ikke bold, så er Kramnik nu blevet 
midtbanespiller og hvad sker der med fløjene? Bent Larsen ville nok bare 
angribe med sin randbonde og spille h4, men er det nu godt? 
 
13…Tb8  
 
Hov, hvad er nu det? Endnu et af Nimzowitschs hemmelige tårne? Ind i b-
linjen bag sin egen bonde, skynder det sig, klar til hvad som helst! 
 
14.De2 Kf8  
 
Og kongen, hvad med Carlsens konge, hvor skal den hen – dette var ved at 
udvikle sig til en meget særpræget stil, en ny positionel stil, som måske er 
inspireret af hele Christian Sylvester Christensen føljeton af Caïssentia? Er 
jeg ved at blive udbattet af filosofi, hvordan spiller man skak mod filosofi? 
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Og hvad med Immanuel Kant? Ville han kalde dette fornuft? Ville han 
kunne angribe en konge ud fra den betragtning? Jeg ved det virkelig ikke, 
og tror heller ikke Christian ved det, men måske, hvem ved, ved Caïssentia 
det? 
 
15.a4 Sg4  
 

 
 
Hov, hvad er nu det? Har Carlsen studeret mit parti mod Martin H. Hansen 
fra Vesterhavsturneringen 1988, hvor jeg brugte nogle af mine første 
taktiske tricks i et turneringsparti, eller var jeg ved at blive fuldstændig 
paranoid? Hvad skulle den hest der, som alle børnene siger, det hedder en 
springer, ja, men det ligner en hest! Det kan da dog godt være, men vi leger 
ikke My Little Pony, men spiller skak med springere, men hvor kan den 
springe hen? 
 
Regne….regne…regne… de kunne regne langt de sande taktiske mestre, så 
mange træk at man kunne blive helt træt, men jeg havde jo set alle 
varianterne i Fischers bog My 60 Memorable Games, så jeg kunne vel regne 
ud af hvad han vil? Regne…regne…regne… Den unge tænkende dreng, om 
hvem min tidligere juniortræner Martin Olesen havde udtalt: Han spiller 
som Fischer! Om hvem Søren Bech engang skrev, at jeg nok var startet for 
sent…. shit! Kan jeg så ikke regne ligeså godt som Fischer? Jeg blev en 
gang fotograferet; tænkende position, hånden kløende under hagen, 
regne…regne….regne…, jeg står ikke i skak! Tror måske jeg har regnet den 
ud – er det dét han vil, det kan man da ikke, eller kan man? Har jeg nu 
overset noget? Jeg må hellere dobbelttjekke – 16.true, slag 17.slag, 
slag(true) 18.slag, true (binding) 19. forsvar (binding)! Hvis dét er idéen, så 
har jeg regnet den ud! 
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Med selvsikker hånd udførte jeg det næste træk og truede springeren. 
 
16.h3  
 
Jeg spillede straks en hjørnetand uden tøven, og glemte helt at kigge efter 
om Preben Andersen stod i nærheden klar til at slå bonden, men der var 
ingen Preben, og heller ingen sorte brikker der kunne! 
 
16…Sxe3? 17.Dxe3 cxd4 18.Dxd4 Lc5  
 
Carlsen sad og så veltilfreds ud, nu hvor han havde lavet en binding, og 
havde udsigt til gøre min stærkeste brik ondt. Jeg kiggede imidlertid op, og 
udførte mit næste træk med stille og rolig hånd. 
 

 
 
19.La3!  
 
Jeg havde også lært om bindinger og undervist masser af børn i denne 
udsøgte disciplin, og fik nu muligheden for at binde selveste Carlsen! Han 
kiggede overrasket op, betragtede kort stillingen og gav op. 
 
1-0 
 
Hvid: Fischer – Sort: Skousen 
 
Jeg tænkte, det var underligt, at Fischer var kommet frem til en så passiv 
stilling med de hvide brikker. Den Fischer jeg havde læst om, ville nok 



 

 45 

mere have haft de sorte brikker, men jeg havde jo også studeret hans partier, 
så er det lykkedes mig at narre den store mester? 
 

 
Sort trækker 

 
Skulle jeg bare gå i slutspil med mit løberpar, og havde jeg en mulighed for 
at bytte dronningerne? Ikke umiddelbart, men den kendte skakfilosof 
Christian Caïssentia Christensen, vil altid gerne have slutspillet T+L+L 
mod T+S+S, men det kunne jo slet ikke lade sig gøre – men jeg kunne 
måske få det næsten ligeså gode T+L+L mod T+S+L. Ville dette 
overhovedet være nok og ville Immanuel Kant synes det er fornuftigt? Men 
hvad med ham der Fischer, hvis han havde sort ville han så ikke angribe? 
 
21…f6 22.exf6  
 
Martin Olesen havde jo nævnt, at jeg spillede som Fischer, så jeg måtte jo 
angribe. Regne….regne…regne…, jeg kunne ikke se og mærke det, og var 
blevet forblændet af hesten, kunne næsten ikke engang huske at det hed en 
springer, hvad var der ved at ske? Hvor er Bobby, når man har brug for 
ham, var det ikke ham jeg spillede mod, og kunne jeg ikke bare spørge ham 
til råds? Fischer havde set det med samme, 22...Txf6! 23.De1 cxd4 24.exd4 
Txf1+ 25.Dxf1 Lxd4!+ 26.cxd4 Dxd4+ 27.Df2 Dxa1+, men han kunne jo 
ikke spille mod sig selv, havde han mon gjort det tidligere, og er det 
overhovedet sundt at gøre det? 
 
22…Lxf6 23.Sf3 Lg7  
 
Selv My Little Pony begyndte at vise sig og hvis jeg kunne fange den, så 
førte jeg med en officer – en springer! Der er jo mange timer at spare, ved at 
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vinde hurtigt. Alle skakspillere nyder vel at vinde hurtigt, fremfor at sidde 
og pine sig selv ved de 64 felter. Det gælder om at angribe 23...Lxd4! 
24.exd4 Txf3 25.Dg2 Txf1+ 26.Dxf1 Dd5 27.h3 Dh1+ 28.Kf2 Tf8+ 29.Lf4 
Df3+ 30.Kg1 Txf4. 
 
24.Dg2 Le4 25.Tf2 Dd5 26.Taf1 c4 
 
Troede endelig at jeg havde fanget springeren, og var ved at vinde partiet. 
 
27.g4  
 
Hov, hvad var nu det. Havde Robert Fischer snydt mig, eller havde jeg 
snydt mig selv? Havde Søren Bech Hansen ret i sin refleksion; var jeg 
startet for sent med spille skak? 
 
27…Tf7 28.Dg3 Ld3 29.e4 Lxe4 30.Sg5 Txf2 31.Txf2 Ld3 32.Dh4 h5 
33.gxh5 gxh5 34.Dxh5 Tf8 35.Txf8+ Lxf8 36.Lf4 Df5 37.Df3 b5 38.Dg3 
Dg6 39.Se6 Dxg3+ 40.hxg3 Le4 41.Kf2 Lf5 Remis 
 
Det hele virkede så mystisk, at både Carlsen og Fischer var ude af sig selv, 
eller havde jeg overset noget? Eller var jeg helt ude af mig selv, og kunne 
ikke se og forstå det? Var jeg blevet overfaldet af den skakfilosofiske 
skakgud, Caïssentia? Eller havde jeg misforstået det hele. Var Carlsen og 
Fischer slet ikke de rigtige verdensmestre, men en far og en navnebror, der 
hed Robert Fischer, og slet ikke Bobby? Og var alt dette blot en kort 
beretning fra Reykjavik Open 2016? 
 

 
Billederne er modtaget fra Einar S. Einarsson. 
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Seniortræning i ØBRO 
 
Skakforeningen ØBRO har træningscafe for seniorspillere hver mandag i 
tidsrummet 18:00-19:00.  
 
I dette tidsrum vil der være en træner til stede, som vil holde et oplæg, og 
alle vil få lejlighed til, i en hyggelig men seriøs atmosfære, at stille 
spørgsmål til alt hvad der har med skak at gøre. Åbningsspil, midtspil, 
slutspil, bindinger, springergaffel, rokade, en passant, dobbeltskak, offer, 
officerer, forvandling, centrum, minoritetsangreb, kongeangreb, træktvang, 
isolani, dobbeltbonde, blokade, skakmat, skak, notation, analyse og meget 
mere. 
 
Uanset om du har spillet derhjemme, på caféer, på internettet, i klub, eller 
aldrig har spillet før, så har du her chancen for at lære mere. 
 
I ØBRO får du mulighed for at træne, for at analysere med andre, for at 
spille turneringer, for at spørge erfarne spillere, og for at have en masse 
gode, sociale oplevelser med andre mennesker, rigtige mennesker, som 
brænder for at spille skak.  
Kort og godt: Du får de redskaber du skal bruge for at have det sjovt og 
samtidig blive en bedre skakspiller. 
 
Skakforeningen ØBRO glæder sig til at byde dig velkommen. 
 
 
 

Skak er sjovt og billigt. 
 

Skak er kongernes spil og spillenes konge. 
 

Skak styrker mod, selvtillid og logisk tænkning. 
 

I skakklubben kan man få nye venner. 
 

Kom og lær hvordan man spiller det. 
 

Kom og lær hvordan du vinder over venner og bekendte. 
 

Kom til ØBRO og lær om skak! 
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ØBROs kalender: 

 
 
November 2016  
 
6. november (søndag): Divisionsturnering 
7. november:  Holdturnering  
14. november:  ØBRO Klubmesterskab 
20. november (søndag): Divisionsturnering 
21. november  Holdturnering 
28. november:  ØBRO Klubmesterskab 
 
 
December 2016 
 
5. december:  Holdturnering 
11. december (søndag): Divisionsturnering 
12. december:  Holdskakaften/foredrag 
19. december:  Juleafslutning 
22. december: (torsdag) Opsætning til ØBRO Nytår og lynturnering 
26. december:  LUKKET 
27. december (tirsdag): ØBRO Nytår 
28. december (onsdag): ØBRO Nytår 
29. december (torsdag): ØBRO Nytår 
30. december (fredag): ØBRO Nytår 

 

 

 

HUSK - ØBROs kalender er altid en dynamisk 

størrelse - følg derfor med på vores hjemmeside 

for nye initiativer og arrangementer på 

www.oebroskak.dk. 


