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Juleafslutningen 17. december 2013

Glædelig Jul! Godt Nytår!

Vinterturneringen er i fuld gang, her fra første runde den 8.10.2013
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Bestyrelsen meddeler

Forhandlinger genoptaget Af Alex Madsen

Bestyrelsen har genoptaget forhandlingerne med skakklubben Caïssa 
med henblik på en sammenlægning. Formålet er at sikre GSF's fort-
satte beståen gennem udbygning med en juniorafdeling.

Personligt ser jeg sådan på det, at når vi er gået ind i forhandlingerne, 
er det fordi vi gerne vil sammenlægningen. Målet er så at finde en 
løsning som begge foreninger kan leve med.

Som jeg vurderer det, vil vores forening stille og roligt afgå ved 
døden, hvis vi ikke gør noget. I sæsonen 2009/10 kunne vi stille med 
to 8-mands hold i KSU's holdturnering. Året efter kunne vi kun stille 
med 1½ hold, og i år har vi knap nok spillere til et enkelt 8-mands-
hold. For et par år siden var der på generalforsamlingen ingen der 
ville være kasserer, så Mikael Dræger (daværende formand) måtte 
sige, at så var der ingen anden mulighed end at fusionere med 
Odysseus! Det fik så en enkelt til at ofre sig.

Med en sammenlægning får vi chancen for at få en tiltrængt fornyelse 
i foreningen og måske også lidt mere dynamik. Fx. har Caïssa været i 
stand til at optræde på Gladsaxe-dagen allerede to gange, noget som 
er ønsket på vores generalforsamling flere gange, uden at det er 
lykkedes.

I forhold til første forhandlingsrunde i starten af året er Caïssa's krav 
og ønsker reduceret en hel del. Der er naturligvis behov for vedtægts-
ændringer, men der drejer sig hovedsageligt om det faktum, at vi vil 
få børn ind i foreningen. Sammenlægningen vil da også påvirke livet 
og kulturen i GSF, men vi må så arbejde for, at det bliver i positiv 
retning.

Når de to foreningers forhandlinger er kommet til et resultat, vil der 
blive indkaldt til ekstraordinære generalforsamlinger i de to forenin-
ger, som hver for sig skal godkende resultatet med mindst 2/3 af de 
afgivne stemmer, før sammenlægningen kan blive en realitet.

Skakforening
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Kassereren meddeler Af Bo Damgaard-Sørensen

Af forskellige årsager skifter GSF regnskabsår pr. 1/1-2014, således at 
regnskabsåret følger kalenderåret. Derfor udsendes opkrævninger på 
tilgodehavende sammen med klubbladet. Der kan som sædvanligt 
betales kontant til kassereren - eller overføres via netbank.

Og så et lille hip: Betaler I via netbank, så sørg for at udfylde modta-
gerens tekstfelt på en sådan måde, at jeg kan hitte rede i, hvem 
betalingen kommer fra!! F.eks. har jeg fået en betaling, som kommer 
fra 'Karina Martine Kristensen' - og hvem er så lige det?!?!

Juleafslutning 17. december 2013
med gløgg og æbleskiver

Hvem laver gløggen?

Vi har brug for frivillige

Holdturneringen i lynskak 
begynder 19:30

SÆRLIG INDBYDELSE TIL MEDLEMMER AF GSF
Julehygge i Dansk Skakproblem Klub torsdag den 12. december 2013 
kl. 19.30 på Ipsens Kaffebar, Brønshøjvej 14, 2700 Brønshøj – ud over kaffe 
og kager (15 kr.) bydes der på drillerier udført af julenisser (gratis!).

Viking Cup
Frederikssund Skakklubs turnering i hurtigskak afholdes

Lørdag den 22.2.2014 kl. 10 i Elværket 

Gladsaxe
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50 år ved skakbrættet III
af Henrik Mortensen

Se, det skete i de dage, da Hans E. Gregersen var 
formand i Gladsaxe, at han i denne egenskab 
skrev nye medlemmer i mandtal med en lille 
velkomst i Klubbladet. En sådan velkomst blev 
nu aldrig mig forundt, hvilket jeg åbenbart stadig 
ikke kan glemme og tilgive. Gregersen har nok 
ment, at mit fremmøde i klubben var en fiks idé 
for en enkelt sæson eller blot et supplement til 

medlemsskabet i Lyngby-Virum. Men nu er det altså foreløbigt blevet 
til 31 år i GSF.

Specielt i starten, hvor der stadig var mange gamle medlemmer med 
høj anciennitet, mente jeg klart at kunne fornemme klubbens fortid 
som arbejderskakklub. Folk var ligefremme og omgængelige, og der 
manglede aldrig folk til kaffebrygning og oprydning m.m.

Trods den på begge måder mere betydelige medlemsskare fik jeg 
indledningsvis plads i mesterklassen, hvor jeg spillede 2-3 sæsoner - 
efterhånden med vigende resultater. I år 2 førte jeg dog klassen med 
2½ point efter tre runder - bl.a. efter en meriterende gevinst over Erik 
Poulsen; men så var det også sket med Sofies kærlighed og jeg score-
de yderligere kun ½ point. En elevatortur ned gennem rækkerne 
påbegyndtes. De fortsat fraværende teoristudier  hævnede sig og på 
et tidspunkt måtte jeg ændre mit åbningsspil med de hvide brikker 
radikalt. Jeg havde i mange år næste udelukkende åbnet med e2-e4; 
men dette træk frembød jo flere vidt forskellige svarmuligheder: - e5, 
- e6, - c5 og adskillige andre. Især de tre førstnævnte krævede omfat-
tende teoristudier og orientering i teorinyheder, som bl.a. systematisk 
fremgik af det jugoslaviske, engelsk-sprogede, fortløbende værk 
"Informator" - ja, det var jo før det hersens Herrens IT stormede frem. 
Formentligt foranlediget af nogle få Bent Larsen-triumfer - bl.a. mod 
Spasskij, valgte jeg så at gå over til f2-f4 - Birds åbning - som 

Skakforening
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førstetræk. Det var der i hvert fald ikke andre i klubben, som spillede! 
Også dette træk frembyder naturligvis flere valgmuligheder; men 
hvids opbygning og hensigter vil næsten altid være de samme. Kun 
Frank Marsengos svar f7-f5 har irriteret mig grænseløst, endskønt det 
langtfra er stærkt.

Desværre stiller samtlige opstillinger faktisk størst krav til hvids 
omhu og præcision, hvilket efterhånden kan ses på mine resultater 
nu, hvor trækket forlængst har mistet nyhedens interesse blandt 
klubbens medlemmer; men i de første år havde jeg faktisk en ganske 
fin statistik - også i holdturneringen. Endog en monografi om åbnin-
gen har jeg anskaffet mig - Timothy Taylor (Hvem har nu lige hørt om 
ham før?): "Bird's opening, Everyman Chess, 2005. Symptomatisk nok 
for en forfatter med en vis fanatisme, så an-
giver han ikke eet eneste tabsparti for hvid. 
Udover Bent Larsen har på dansk side også 
Henrik Danielsen været en relativt flittig 
bruger af åbningen og ser man længere tilba-
ge i skakhistorien forefindes enkelte eksem-
pler spillet af Smyslov, Kramnik, Fischer, 
Nimzowitsch og Hübner.

Jeg vil sammenligne min åbningsfilosofiske  
holdning med en fhv. klubkammerat i Odense Læseforening, Leo 
Rasmussen. Han brød sig ikke om at spille med de hvide brikker og 
åbnede derfor altid med 1. a3?? Han blev faktisk mesterspiller i den 
sæson, jeg var medlem af denne klub! I holdturneringssammenhæng 
bebrejdede vi ham denne tilgang. Vi spillede trods alt i den fynske 
mesterrække. Men efter en 6-2-sejr over Odenseforstaden Korsløkke 
kunne Leo triumferende konstatere, at de hvide brikker ikke havde 
vundet eet eneste parti! Han var vel også lidt excentrisk. F.eks. skulle 
han altid låne min Ronson-lighter til antænding af sine cigarer. Hvis 
han brugte tændstikker kom de til at smage af svovl. Mærkværdigvis 
anskaffede han ikke selv i denne fjerne sæson en passende lighter.

Gladsaxe

Timothy Taylor
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Der var engang, da GSF's medlemsskare var større og måske mere 
homogen og mere entusiastisk end nu. I hvert fald afholdt vi i de 
første år af mit medlemsskab et par glimrende fester - med damer - 
endda vore egne! Den ene gang i Restaurant Skovbrynets selskabs-
lokale og en anden gang i et større kælderlokale på Katrinehøj, hvor 
såvel den daværende formand, nu afdøde Henning 
Kjærsgaard, som humørbomben Michael Thyrring 
boede. Udover mad og drikke  var fællessange et 
bærende element under disse sammenkomster. Det 
forholdt sig nemlig sådan, at en bror til vort for-
længst udtrådte medlem, Helge Hau, havde en 
bror, Aage Hau, som havde redigeret "Skaksange 
fra ind- og udland", Grenå 1968. Gad vide om vi 
stadig har eksemplarer af denne på lageret.

Efter Sankt Hans - altså den 23.6.! - har jeg med ganske stor suc-
ces slået mig på K-skak på nettet. Afsnittets partieksempel stammer 
således herfra, og således sluttede så den Tredie Puniske Krig.

Bird
Som et beskedent bevis for Bird's fortsatte evner - også i k-skak brin-
ges endnu et partieksempel - afsluttet her på Mortensens Aften den 
10.11. i det Herrens År 2013.

Hvid: Henrik Mortensen (1470)
Sort: Daniel Nielsen (1687) (Der rates straks efter afsluttet parti, så 

Daniel havde lige før 1721.

1. f4 d5  2. e3 Sf6  3. b3 e6  4. Lb2 Le7  5. Ld3 c5  6. Sf3 a6  7. a4 b6  
8. 0-0 Lb7  9. Sa3 Sbd7  10. c4 Dc7  11. g3 h6  12. Sc2 a5  13. De2 0-0-0  
(Ret sjældent at mine modstandere laver lang roulade, og det plejer at 
gøre mig Helvede hedt, men jeg har dog et par bønder fremme på 
damefløjen)

14. Tac1  (Jeg ser en mulig svaghed, da majestæterne stik imod hofeti-
ketten har taget det samme fly!).

Skakforening



Side 8 GSF-Nyt December 2013

14... Ld6  15. cxd5 exd5  16. Lf5  (Bindinger bliver tema i fremtiden!)

16... Kb8  17. Sa3 Lc6  18. Sb5 Lxb5  19. Dxb5 Thg8  20. Sd4 Kb7 
21. Ld3 Sb8  22. Sf5 Le7  23. Lc3 Se8  24. Lxa5 Sd6  25. Sxd6 Lxd6  
26. b4 (Burer egen løber inde, men den er nu ikke gratis at kvæle. 
Havde jeg fået to forbundne fribønder for den, havde jeg bare ringet 
til Ib Møller for hjælp!)

26... Ka7  27. bxc5 Lxc5  28. Lb4 Sd7  29. a5 Db7  30. axb6+ Lxb6  
31. Da4+ Kb8  32. Ld6  (Hér kunne sort vel have opgivet, men det er jo 
gratis at spille på nettet, så hans konge nåede e6 inden matten. Man 
kan dog bemærke det fine samspil mellem hvids brikker. De står 
perfekt til hinanden!)

Klubmesterskab i lynskak Af Alex Madsen
Den 12. november 2013 afholdt foreningen sit årlige mesterskab i 
lynskak. I alt deltog 14 mand, heraf to fra Caïssa,  i kampen, hvor alle 
spillede mod alle. Det blev en lang og spændende match, som først 
blev afgjort i allersidste runde.

Erik Poulsen og Per Steenstrup endte på samme score, 12 points  af 13 
mulige. (Efter Sonneborn-Berger-korrektion er det Erik Poulsen, der 
kan kalde sig klubmester.) Poul Erik Harders og Nicolai Brødsgaard, 
Caïssa, hjemtog ratingpræmier.

Gladsaxe
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Erindringer
af Michael Thyrring

8'ende gang er lykkens gang, eller mange, mange år uden skak,
eller skak i de gode gamle dage, eller hvor blev de af, eller …

Jeg sidder med seneste nummer af GSF-Nyt fra 
september 2013. Det er et flot blad, og navnlig min 
gamle skakkammerat Henrik Mortensens indlæg 
om 50 år ved skakbrættet II har givet mig inspira-
tion, og mod (!), til dette initiativ.

Erik Poulsen var min skakmentor - mit nemesis 
også. Forskellen i rating var normalt et par hund-
rede point i Eriks favør, og der var altid kontant 
afregning ved kasse 1. Til skræk og advarsel fra 

Vinterturneringen 1983/-84, spillet den 29.11.83, med Erik P. som 
hvid:

1. e4 c5  2. Sf3 d6  3. d4 cxd  4. Sxd Sf6  5. Sc3 g6  6. Lc4 Lg7  7. Le3 
Sg4?  8. Lb5+ Kf8  Hvis 8... Ld7 så 9. DxS. Med tungt hjerte, men det 
skal blive værre endnu.

9. 0-0 SxL  10. fxS Sd7?  11.Se6!  – og game over.

Noget alvorligt måtte gøres, og så gik turen til biblioteket. Det var 
længe før mobiltelefon og internet, men der var vist kommet farve på 
TV´et. Igen med Erik P. som hvid fra Vinterturneringen 1985/-86, 
spillet den 04.03.86:

1. e4 c5  2. Sf3 d6  3. d4 cxd  4. Sxd Sf6  5. Sc3  og nu 

5... Sc6  fordi 

6. Lc4  der var Fischers favorit, og som jeg vidste at Erik foretrak. Nu 
fulgte så den omhyggeligt planlagte forberedelse:

6... Db6!?  Hvilket kom bag på min modstander. Han gik i tænke-
boksen. Ca. 20 min. senere kom:

Skakforening
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7. Sb3  Et godt træk, efterfulgt af

7... e6  8. 0-0 a6  9. a4 Sa5  Efter en sej omgang måtte jeg dog strække 
våben ved 52. træk.

Den 24.02.87 indtraf en afgørende begivenhed i mit liv, da jeg denne 
aften blev optaget i KOSMOS i Helsingør, en loge under den Danske 
Frimurerorden. KOSMOS arbejder om tirsdagen, og der opstod der-
for konflikt i forhold til GSF. Vinterturneringen 1986/-87 afsluttedes 
for mit vedkommende med et episk parti mod Ken Jørgensen, der 
opgav ved 95. træk.

Siden 1972, hvor jeg trådte ind i de røgfyldte selskabslokaler på 
Solnavej, og indledningsvist fik så mange GSF-tæsk der kunne ligge 
på min spæde krop, har skak fascineret mig dybt. Men, der er som 
bekendt kun én tirsdag i ugen. I sommeren 1987 skulle jeg vælge, og 
jeg valgte KOSMOS. Den lille, søde caïssa måtte jeg, som Lasker, altså 
nøjes at have en ”affaire” med. (Frit efter Enevoldsen, Verdens bedste 
Skak I, s. 339, Politikens forlag 1966).

Tidens store hjul drejede, og jeg gik gennem en meget turbulent fase 
på det personlige plan, bl.a. med skilsmisse og en periode, hvor jeg 
arbejde ca. 2 år i Grønland. Vil du lære noget om din kulturelle 
baggrund, skal du opholde dig en tid i udlandet. Det sætter tingene i 
perspektiv.

Men tilbage i København i 1997 deltog jeg i GSF's sommerturnering 
1997. Og med afsæt heri besluttede mig, tøvende, for at deltage i 
Vinterturneringen 1997/-98, hvilket mit ratingtal i det mindste beret-
tigede mig til. 

Her mødte jeg igen Erik P. For 8´ende gang. Forudgående score 7:0.

Nu havde jeg hvid, og jeg lovede mig selv, lovede, lovede, lovede, at 
spille fornuftigt og konservativt. 10.02.1998, 7. parti i Mesterklassen:

1. d4 g6  2. c4 Lg7  3. Sc3 d6  4. Sf3 e6  5. e4 Sd7  6. Le2 Se7  7. 0-0 b6 
8. Te1 Lb7  9. Ld2 h6  10. Ld3 0-0  11. Sh4?

Gladsaxe
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Så meget for de gode intentioner. 
Trækket foretages ud fra et lidt naivt 
ønske om at få gang i noget angreb. Men 
det er forfejlet. F.eks. kan følge 11... Sc6! 
12. Sf3 Sxd  13. SxS LxS  14. Lxh Lxf+!  15. 
KxL Dh5+  16. K- DxL og sort har vundet 
en bonde og bør vel vinde. Erik vælger i 
stedet:

11... Lxd  12. Lxh Lg7  13. LxL KxL  Erik har sikkert vurderet, at ge-
vinsten af d-bonden, kombineret med angrebschancerne i h-linien var 
godt nok. Belært af bitre erfaringer kan hvid ikke længere spille 
passivt. Nu fulgte:

14. f4 Th8  15. Dg4 Sg8  16. Sf3 Sgf6  17. Dg3 Sh5  18. Dg4 Df6  19. g3 
Tad8  20. Te3 De7  21. Sd2  Måske kunne sort her spille 21... d5 og 
udnytte at hvids tårn på e3 er udækket. På 22. exd kunne 22... Dc5 
følge med afbytning i centrum og eksponering af hvids sårbare 
kongestilling. I stedet fulgte der:

21... Shf6  22. De2 Sc5  23. Lc2 a5  24. Tf1 Th7  25. f5 Tdh8  26. Tf2  
Det er ved at blive ubehageligt for sort. Trods den åbne h-linje er hvid 
ved at få godt fat, og løberen på c2 har dårlig ånde, helt ned i den 
sorte kongestilling. Nu kom:

26... Scd7  27. g4!  der helt primitivt truer med 28. g5. Måske skal sort 
forsøge 27... Sg8!? Under alle omstændigheder har hvid angrebs-
chancer. Sort vælger

27... g5  og så kører bussen med:

28. fxe fxe  29. e5 Sxe  30. TxS dxT  31. LxT

Skakforening

Efter hvids 11. træk
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Bonden på e5 er blød, g5 ligeså. En bin-
ding af springeren på f6 er ubehagelig, 
men kan sort ikke spille 31... TxL  32. 
Dxe Kg6 og foreløbigt holde skindet på 
næsen!? Nu er g4 f.eks. truet og hvid 
har lidt svært ved umiddelbart at kom-
me videre. I stedet fulgte:

31... Dc5?  32.Le4  Pludselig har hvid en 
officer for en bonde.

32... SxL  33. ScxS Dd4  34. Kf1 Dxb 
Lommetyvemetoden, der ikke virker. Sort er færdig.

35. Df3 Dc1+  36. Ke2 LxS  37. Df7+ Kh6  38. Tf6+ Lg6  39.DxL++ - og 
Erik viste samtidig sit store format, ved at undlade at opgive.

Det var Bent Larsen der mente, at den spiller der laver den næstsidste 
fejl er den spiller der vinder partiet. Men det var med utroligt blan-
dede følelser jeg kunne konstatere, at jeg endelig havde fået reduceret 
til 7:1 i forhold til Erik. Lidt som, måske, da vi vandt EM i fodbold i 
1992, uden sammenligning, naturligvis.

Det blev kun til en håndfuld seriøse partier siden. Derefter var det 
slut. Under en ferietur i Mexico i 2001 havde jeg fornøjelsen af at 
spille et løst parti i strålende solskin mod en af matadorerne på 
landsbyens torv. Det skulle selvfølgelig ikke være det rene sjov, så vi 
spillede om to lokale øl af mærket Coronas tillige med 100 MxPesos 
kontant (ca. DKK 42,-). På mit 1. e4 spillede min modstander 1... Sh6, 
idet han fortroligt bøjede sig ind over brættet, og på gebrokkent 
engelsk konspiratorisk meddelte, at han, helt alene, havde fundet 
universalløsningen på sorts kroniske svaghed på f7. GSF mod Mexico 
1-0.

Jeg vendte også tilbage til KOSMOS, hvor jeg efter et forudgående 
valg den 01.12.09 blev installeret som logens Ordførende Mester, 
hvad jeg stadig er. 

Gladsaxe

Efter hvids 31. træk
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Årene igennem har jeg bibeholdt mit medlemskab af GSF, der siden 
mine teenageår grundlagde den taktiske skakforståelse, jeg trods alt 
stadig mener mig at være i relativ besiddelse af. I en periode havde 
jeg tillige æren af at være formand for foreningen (ikke klubben (!)), 
bl.a. under afviklingen af Multi-tabs Stormesterturneringen i 1983, i 
forbindelse med 50-års jubilæet.

Når jeg om tirsdagen kører til Helsingør, tænker jeg ind i mellem på 
de mennesker jeg mødte ved og omkring skakbrættet. Bl.a. glædede 
det mig meget, da vort gamle GSF medlem Jens Kristiansen vandt 
VM for seniorer og blev udnævnt til GM. Og når GSF-Nyt ligger i 
postkassen, læser jeg med interesse med.

Måske jeg en dag skulle vove pelsen, tage mig sammen - og så lægge 
vejen forbi Bagsværd …

Med venlig jule- og skakhilsen Michael Thyrring

Opgave nr. 7 Opgave nr. 8

 

Ved at sende løsningerne til min mail kaare@gladsaxeskak.dk inden 
GSF-Nyt nr. 366 udkommer, deltager du i konkurrencen om diverse 
skakbøger udgivet på Vissings Forlag. God fornøjelse!

Skakforening
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Nye opgaver: Opgave nr. 7 og 8
ved Kaare Vissing Andersen

(Opgaverne kan ses på forrige side) 

Begge de nye opgaver har jeg vist på demobrættet i GSF inden for det 
seneste års tid – den første under mit foredrag ved juleafslutningen 
den 14. december 2012, men det er først nu, at den offentliggøres på 
skrift. Den anden er en af mine yndlingsopgaver, komponeret af det 
danske fænomen Jørgen Møller (1873-1944).

Gamle opgaver: Opgave nr. 5 og 6
Løsning på opgaverne i forrige nummer af GSF-Nyt måtte desværre 
udgå på grund af pladsmangel. Du får således yderligere ca. 3 måne-
der til at indsende din løsning, hvis du ikke har nået det endnu.

KIRSEBÆRPARTI NR. 4
af Kaare Vissing Andersen

Når man ikke selv er blevet en stor skakspiller, må man  
trøste sig med at have spist kirsebær med dem, der blev det.

Palle Ravn!
I Skakbladet kunne man i årene kort efter 2. Verdenskrig med jævne 
mellemrum læse om en yderst talentfuld dansk teenager – følge hans 
turneringsresultater, se nogle af hans partier og sågar se et par fotos 
af den kække ungersvend, som dengang spillede i Brønshøj Skakklub. 
Der er tale om Palle Ravn, der blev født den 13. december 1928 og 
således var 17 år i 1945-46, hvor vi kigger lidt nærmere på ham. Ved 
DM i Odense 1945, der blev spillet i august – og ikke som sædvanligt 
i påsken, hvor den tyske terror toppede i landet – vandt Palle Ravn 1. 
klasse, gruppe D, sikkert med 6 point af 7 mulige (5 sejre + 2 remis).

Gladsaxe
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I Skakbladet, december 1945, 
kunne man overbevise sig om 
hans beundringsværdige blik 
for angreb ved at gennemspille 
hans gevinst med Marshall-
angrebet i Spansk mod Johs. 
Barfoed, Odense. Ved Nordisk 
Mesterskab i København i 
august året efter vandt han 1. 
klasse, gruppe C, lige så sikkert, 
idet han opnåede 8 point af 11 
mulige (6 sejre + 4 remisser + 1 
nederlag). Herfra må vi da lige 
se hans klassisk smukke ge-
vinst, der, som det også var tilfældet i det ovennævnte parti, viser 
hans blik for ”mat i bunden” – mit helt personlige yndlingstema!

Dronningeindisk
Spillet den 4. august 1946 i København
Nordisk Mesterskab, 1. klasse, gruppe C, 2. runde 

Hvid: Palle Ravn, København
Sort: Bent Juhl, København

1. d4 Sf6  2. Sf3 b6  3. g3 Lb7  4. Lg2 e6  5. 0-0 d5  6. b3 Sbd7  7. Lb2 
Le7  8. Sbd2 c5  9. c4 0-0  10. e3 a5  11. Se5 
Se4  12. Sxe4 dxe4 13. Sxd7 Dxd7  14. f3 
exf3  15. Lxf3 Lxf3  16. Dxf3 a4  17. Tad1 
Dc7  18. Td2 Ld6  19. Tfd1 Tfd8  20. dxc5 
Lxc5

Se diagram

Alt sammen ret ordinært. Sort har den 
mest sunde bondestilling, hvilket eksem-
pelvis betyder, at sorts konge synes at 
være bedre sikret end den hvide. Men 

Skakforening

Efter sorts 20. træk

Palle Ravn til venstre ved brættet

(Foto fra Skakbladet 1957)
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hvid behersker den åbne d-linje, og sorts stilling er rådden i sit fun-
dament (8. række). Så nu ruller det 17-årige stortalent sig ud efter alle 
kunstens regler.

21. Le5! De7  Løberen er tabu, da dronningen er pisket til at dække 
tårnet på d8 for at undgå tab af kvalitet.

22. Td7! De8  Endnu en gang jages den sorte dronning ved brug af et 
skinoffer. Tårnet på d7 er tabu, da sorts tårn på a8 hænger.

23. Dxf7+!!  Med dette tredje offer river hvid endeligt den sorte 
dronning væk fra dækningen af tårnet på d8, da alternativet 23… 
Kh8?? stander på mat i næste træk.

23… Dxf7 24. Txd8+ Txd8 25. Txd8+ Df8  Eller 25… Lf8 26. Ld6 giver 
samme slags slutspil som i partiet.

26. Txf8+ Kxf8  Hvid har såmænd bare fået en enkelt bonde ud af sin 
særdeles spektakulære kombination, men den er nok til at vinde 
løberslutspillet.

27. Kf2 axb3 28. axb3 g6 29. Ld4 Kf7 30. Kf3 opgivet. Hvid følger 
efter med 31. Ke4, hvormed hans konge dominerer centrum. Sorts 
løber på c5 er stavnsbundet: Slår den på d4, får hvid et let vundet 
bondeslutspil, og den kan ikke gå fra c5, da bonden på b6 i så fald går 
tabt. Efter 31. Ke4 kan hvid eksempelvis følge op med Ke4-d3-c3 og 
b3-b4. 

1 – 0.

Siden gik det slag i slag for Palle Ravn, der f.eks. blev Brønshøjmester 
i 1947. Dette mesterskab blev spillet i årene 1946 – 1973. Gennem 
disse 28 år blev det vundet af adskillige kapaciteter, blandt andre 
disse danmarksmestre: Palle Ravn (1947) (DM: 1957), Bjørn Brinck-
Claussen (1964) (DM: 1966, -70 og -76) og Carsten Høi (1973) (DM: 
1978, -86 og –92). Af andre bør nævnes Henry Andersen (1958) og Kai 
Bjerring (1972). Flest mesterskaber vandt Henning Møller, der var 
ganske suveræn i 1959-62. Men lige efter kommer med hver tre titler 
to skakspillere, som siden blev medlemmer af Gladsaxe Skakforening, 

Gladsaxe
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nemlig Egon Knudsen (1949, -51 og 56) samt min ringhed (1965, -69 
og -70). 

I Københavnsmesterskabet delte Palle Ravn allerede i 1951 første-
pladsen med Jens Enevoldsen, men tabte omkampen. Ved KM i 1955 
delte han atter 1. pladsen, denne gang med et andet koryfæ, Bent 
Larsen, og da der ikke blev spillet omkamp, delte de herrer også 
titlen.

I 1957 indskrev Palle Ravn sig så for alvor i dansk skaks annaler ved 
at vinde DM med 8½ point af 11 mulige. Derefter fulgte pæne inter-
nationale resultater og jævnbyrdige dyster med nogle af verdens 
største mestre: Sejr over Lajos Portisch ved Studenter-OL i Reykjavik, 
1957, og remis mod Tigran Petrosjan ved OL i München 1958.

Siden interesserede Palle Ravn sig mere for sprog, og det var i hans 
egenskab af sproglærer, at jeg første gang hilste på ham. Det skete 
under et lærermøde i FOF-regi en dag i 1969-71 – jeg underviste den-
gang nogle drenge i skak på Munkegårdsskolen i Søborg.

I 1971 skulle jeg så møde ham ansigt til ansigt over brættet i en lille 
eksklusiv koordineret turnering med otte deltagere. Den blev vundet 
af Steffen Zeuthen med 6 point af 7 mulige. Som ventet fik jeg ikke 
skrabet mange point sammen i det stærke selskab, der også talte John 
Tornerup og Per Auchenberg, men med en sejr over Allan Poulsen, 
dengang Gladsaxe Skakforening (!), endte jeg på 2½ point – og vi 
delte så 6.-7. pladsen.

Af uforståelige årsager kommenterede jeg ikke dengang min remis 
mod Palle Ravn i Brønshøj Skakforenings klubblad. Og først da jeg 
hørte om hans død i maj 2012, fandt jeg partiet frem af gemmerne. 
Som historiker ved jeg, hvor ofte folk husker galt – og jeg erindrede, 
at det var lidt tyndt af både Palle og mig, at vi tog remis i den i det 
41. træk opståede stilling, men efter at have analyseret nærmere på 
slutstillingen skammer jeg mig ikke mere.

Skakforening
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Engelsk via Kongeindisk i Forhånden 
Spillet den 17. februar 1971 i Studenterforeningen
Frederiksberg Skakforenings opvarmningsturnering 1971, 5. runde

Hvid: Kaare Vissing Andersen, Brønshøj Skakforening
Sort: Palle Ravn, Frederiksberg Skakforening

1. Sf3 Sf6  2. g3 g6  3. Lg2 Lg7  4. c4 0-0  5. 0-0 d6  6. Sc3 e5  7. d3  En 
grundstilling i Engelsk med gensidig fianchetto på K-fløjen. Raetsky 
og Chetverik (2003) anfører her, at 7… Sc6 er det mest populære træk, 
og analyserer både dette og 7… Te8, mens de nøjes med at nævne 
alternativerne 7… c6 og 7… Sbd7. Disse to træk er til gengæld de 
eneste, som Mark Taimanow analyserer i Moderne Eröffnungstheorie 
(1984). Den overordnede strategiske vurdering af stillingen er, at hvid 
næppe kan opnå ret meget i centrum. Derimod synes hans chancer på 
D-fløjen at være farligere for sort end i Kongeindisk. Sort bør søge sit 
modspil i en aktion på K-fløjen, i særdeleshed ved at gennemføre 
fremstødet f7-f5. 

7… Sbd7  8. Tb1  Den gængse plan: fremstødet b2-b4.

8… a5  9. a3  Ifølge Taimanow det “konsekvente” træk.

9… Sh5!?  Ganske i overensstemmelse med den just skitserede plan 
for sort. Taimanow anfører kun 9… Te8 10. Sd2 c6 11. b4 samt yderli-
gere syv træk, hvorefter han konstaterer, at hvid havde de bedste 
chancer i partiet Andersson – van der Sterren, Beverwijk 1978.

10. b4 axb4  11. axb4 h6  12. Db3 Kh7  13. Lb2 f5  14. Ta1 Tb8  15. Tac1 
c6  16. La3  Hvids løber besætter straks den diagonal, a3-f8, som sort 
just har ladet svække med c7-c6. Løberen truer potentielt på både d6 
og f8.

16… Sdf6  17. b5?!  Mere chancerigt synes 17. c5!?, især fordi 17… d5? 
er udelukket pga.18. Sxe5! Efter teksttrækket kan sort lukke af på D-
fløjen.

17… c5  Derefter kommer kampen hovedsageligt til at stå på K-fløjen, 
hvor sort så afgjort har initiativet.

Gladsaxe
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18. Ta1 De7  19. Lb2 Le6  20. Ta7 f4  Sort synes at skulle løbe hvids 
kongestilling over ende.

21. Sa4 fxg3  22. fxg3  I modsætning til 
22. hxg3 svækker dette diagonalen d4-g1, 
specielt feltet e3, men med teksttrækket 
får hvid mulighed for at lette trykket 
mod sin kongestilling gennem afbytning 
på den åbne f-linje.

22… Sg4  Truer fælt med indfald via e3.

23. Lc1

Se diagram

23… e4!?  Et positionelt bondeoffer, som dels skal åbne den lange 
diagonal for Lg7, dels give en springer et støttepunkt på e5. 

24. dxe4 Se5  25. Sb6!  Dækker c4 på sin vej til det gode støttepunkt 
d5.

25… Tf7  26. Sd5 Dd7  27. Sxe5 Txf1+  28. Kxf1 Lxe5  29. Kg1 Tf8  
30. Lb2 Df7  Truer mat i tre træk indledt med Df2+.

31. Lf3  Hvid holder fast med det yderste af neglene. På 31. Lxe5?? 
havde sort realiseret den nævnte trussel: 31… Df2+ 32. Kh1 De1+ 
33. Lf1 Dxf1#.

31… g5  32. Lxe5 dxe5  33. De3!?  Dækker feltet f2 og truer på c5.

33… Lh3  34. Ta1!  Det er nødvendigt at hjemkalde styrkerne til for-
svaret. Første række, især f1 må dækkes. Bonden på c5 var tabu: 
34. Dxc5? g4 35. Lg2 Df1+! 36. Lxf1 Txf1#.

34… Sg7  35. Lg2 Lxg2  36. Kxg2 Se6  Dækker i første omgang bonden 
på c5, og dertil kan springeren komme til det gode felt d4, ja sågar i 
visse tilfælde til f4!?

37. Df3 Dg6  38. De3 Df7  På 38… Sf4+ æder hvid naturligvis ikke 
den trojanske hest med 39. gxf4??, da den skønne Helena i så fald må 

Skakforening
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lade livet efter 39… gxf4+. Med 38… Sd4 kunne sort prøve at spille på 
gevinst, hvilket dog indebar en vis risiko, da sort trods alt er en bonde 
bagud.

39. Df3 Dg6  40. De3 Df7  41. Remis  Fredspiben kunne vi godt være 
bekendt at ryge med tobak fra denne stilling. Hvid har en bonde 
mere, og den hvide cirkushest dominerer smukt i manegens midte. 
Men da sort så grueligt dominerer f-linjen, kan hvid ikke komme 
videre. Stillingen er i en form for dynamisk ligevægt.

½ – ½

Jeg kendte næppe dengang Palle Ravns meriterende sejr over den 
ungarske mester Lajos Portisch, men mine retræter (33. De3!? og 
34. Ta1!) for at komme den trængte kongestilling til undsætning 
kunne såmænd godt være inspireret af hvids lignende manøvrer i 
dette parti.

Øjebliksbillede fra Studenter-OL i Reykjavik, 11. juli 1957

Hvid: Palle Ravn, Danmark
Sort: Lajos Portisch, Ungarn

Sort har lige spillet 22… Df8-g7 og truer 
mat på g2, efter at hvid har snuppet en 
bonde på h7.

Se diagram

Der fulgte nu:

23. De4 Se7  Truer slag på f5, da hvids 
dronning er overbelastet.

24. Df3  Med denne retræte overlader 
dronningen den primære dækning af Bf5 til løberen.

24… Dg5  25. Le4 Th8  26. h3 Th4  27. g4 Sc8  28. Kg2 Sb6  29. De2 
Dh6  30. Th1  Efter at hvids dronning så tappert har holdt styr på 

Gladsaxe
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stillingen ved at dække g2, f5 og c4, er det nu tårnets tur til at dække 
en af de angrebne bønder.

30… Td8  31. Tbb1 Th8  32. Dd3 Sxc4  Udnytter, at den hvide dron-
ning endeligt var for overbelastet. Med springerofferet slås der hul på 
hvids stilling.

33. Dxc4 Txh3  34. Da6!  Men hvid har modangrebet klar. Nu er det 
ham, der truer mat på feltet foran modstanderens konge.

34… b6  35. Txb6+! axb6  36. Dxb6+ Kc8  37. Dc6+ Kd8  38. Dxd6+ 
Ke8  39. Tb1!  Truer mat i ét træk, men lukker samtidig trolden ud af 
flasken. Nu er det sorts tur til at skakke, så sagen skulle beregnes 
nøje.

39… Th2+  40. Kf1 Th1+  41. Ke2 Txb1  42. Lxb1  Summa summarum, 
hvid har fået to bønder for kvaliteten, men nok så vigtigt er det, hvem 
der har de bedste angrebschancer, og dér synes bonden på d5 at være 
den afgørende faktor i første omgang – og bonden på a2 i anden 
omgang!

42… Dh3  43. Db8+ Kd7  44. Db7+ Kd8  45. d6! Dxg4+  46. Kd2 Df4+ 
47. Kc2 Dxf5 + 48. Kb2 Dd7  Via lidt bondebespisning er det nu den 
sorte dronning, der kommer sin konge til undsætning.

49. Db6+ Ke8  50. Ld3 Kf8  51. Dc7 Dg4  52. d7 Kg7  53. d8(D) Txd8 
54. Dxd8 Df3  55. Lc2 Dxf2  56. Dd5 De2  57. Dd3 Dg4  58. a4 c4  
59. Dd5 De2  60. a5 f5  61. a6 De3  62. Db7 opgivet. Den gode Palle 
Ravn kunne altså også forsvare sig flot – ikke mindst ved modangreb!

1 – 0

Palle Ravn morer sig …
Vi må naturligvis se Palle Ravns dyst mod verdens måske mest solide 
spiller nogensinde, Tigran Petrosjan, der blev verdensmester i 1963. 
Noterne til partiet er af Bent Larsen (til bogen ”Skakspilleren II”, 
1967, side 154-155. Og dette parti kendte jeg, inden mit eget møde 
mod Palle Ravn, eftersom jeg brugte det i jubilæumsskriftet ”Brøns-
høj-Mesterskab 1946-1970”.

Skakforening
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Kongeindisk
Forturneringen ved OL i München 1958, 4. bræt

Hvid: Palle Ravn, Danmark
Sort: T. Petrosjan, Sovjetunionen

1. d4 Sf6  2. c4 d6  3. Sc3 e5  4. Sf3 Sbd7  5. e4 g6  6. d5 a5  7. h3  Palle 
Ravn spiller glad og fro en opstilling, som jeg (Bent Larsen) engang 
havde anbefalet ham. Noget i den retning, i hvert fald. Faktisk har jeg 
aldrig sagt, at det var nødvendigt med g4 eller 0-0-0. Men Palle var 
aldrig bange for de allerstærkeste modstandere. Dem morede det 
ham at spille mod, og han spillede bedre mod folk som Petrosjan og 
Spasski end mod ukendte modstandere fra Mongoliet eller Frankrig.

7… Sc5  8. Dc2 Lg7  9. g4 c6  10. Le3 cxd5  11. cxd5 0-0  12. Sd2 b6  
13. 0-0-0 Se8  14. Kb1 Lf6  En fin manøvre, der kvæler et hvidt angreb 
i fødslen. Hvid når ikke at få spillet f3 og h4.

15. Sc4 Tb8  16. f3 Lh4  17. Lh6  Spillerne tvinger hinanden ud i de 
følgende komplikationer. Nu er 17… Sg7 18. Sb5 naturligvis dårligt 
for sort. På den anden side var 17. Sb5 ikke særligt godt for hvid, han 
kunne ikke i længden forhindre sorts fremmarch på dronningefløjen 
efter 17… Dd7. 

17… b5!  18. Sxb5!  18. Lxf8 bxc4 19. Lh6 g5 fulgt af erobring af Lh6 
var gunstigt for sort. Hvid kunne ganske vist få tårn og to bønder for 
to lette, men han ville blive for svag på de sorte felter og have for lidt 
aktivt spil.

18… Txb5  19. Sxd6 Txb2+  20. Dxb2 Sxd6  21. Lxf8 Kxf8  På denne 
besynderlige måde fik Hvid altså to tårne og en bonde for tre lette 
officerer. Ikke nogen dårlig forretning, men desværre er den hvide 
løber ikke særlig aktiv, og den hvide kongestilling er sårbar – se f.eks. 
22. Dxe5?? Lf6. Den følgende manøvre tvinger næsten sort til dron-
ningeafbytning, hvorved den direkte livsfare for den hvide konge 
afværges.

22. Tc1 Sa4  23. Db8 Lb7  24. Dxd8+ Lxd8  25. Le2  Her kom 25. h4 
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stærkt i betragtning. Planen skulle være at åbne h-linjen, og hvis sort 
forpurrer dette ved at besvare h4-h5 med g6-g5, kan han ikke senere 
brække den hvide bondestilling i stykker med f7-f5. Tiden begyndte 
at blive knap for begge spiller. Palles tidnød bekymrede altid os 
andre, men han spillede som regel vældig godt, når det skulle gå 
hurtigt.

25… Lb6  26. Kc2 Ke7  27. Kb3 Sc5+  28. Kc2 f5  Petrosjan vil altså 
ikke være med til en trækgentagelse.

29. Tb1 La7  30. gxf5 gxf5  31. Thg1 Kf7  32. Tg5  Her tilbød Petrosjan 
remis, og Palle Ravn accepterede. Han havde seks minutter tilbage, 
Petrosjan ikke meget mere.

Under analyserne umiddelbart efter partiets afslutning røg den rus-
siske stormester på fiduser som 32… Lc8 33. Tbg1 Se8 34. f4! med 
fordel for hvid. Derfor begyndte rygtet at gå, at Palle Ravn havde 
givet remis i gevinststilling.

Det er der naturligvis ikke tale om. Et udmærket forsvar for sort er 
32… h6 33. Th5 Kg6, for 34. f4 er ikke så stærkt, som det måske ved 
første øjekast ser ud. Sort kan koldblodigt spille 34… exf4, hvorefter 
han ikke står dårligt. Når først sorts lette officerer begynder at boltre 
sig, skal hvid passe på.

At Petrosjan også har fundet partiet interessant, fremgår af, at han har 
taget det med i en bog med 350 af sine partier.

(Noter for ”Skakspilleren II” af Bent Larsen).

Når Bent Larsen omtaler Palle Ravn i datid i sine noter fra 1967, skyl-
des det vel, at Palle Ravn ikke mere spillede turneringsskak på højeste 
plan. Men i hvert fald levede han i bedste velgående – og hvis ikke 
før, så fik han i hvert fald et comeback på eliteplan i den nævnte tur-
nering i 1971.

Men den 20. maj 2012 døde Palle Ravn – et af Danmarks største natur-
talenter for det kære gamle brætspil – næsten 84 år gammel.

Skakforening
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Program

2013 Kl. Emne Specifikation
3.12. 19:15 GSF Open 3 5. runde

10.12. 19:15 Holdturnering 3. runde: Hjemme mod Nørrebro 3

17.12. 19:30 Juleafslutning med holdturnering i lynskak

24.12. - Juleaften Lukket

31.12. - Nytårsaften Lukket

2014
7.01. 19:15 GSF Open 3 6. runde

14.01. 19:00 Klubaften

15.01. 19:00 Holdturnering 4. runde: Ude mod Seksløberen

21.01. 19:15 GSF Open 3 7. runde

28.01. 19:00 Klubaften

29.01. 19:30 Holdturnering 5. runde: Ude mod Frederiksberg 4

4.02. 19:15 GSF Open 3 Opsamling

11.02. 19:15 GSF Open 3 8. runde

18.02. 19:15 Holdturnering 6. runde: Hjemme mod Damhus 1

25.02. 19:15 GSF Open 3 Opsamling

4.03. 19:15 GSF Open 3 9. runde

11.03. 19:15 Klubaften

15.03. 13:00 Holdturnering 7. runde: 'Ude' mod BMS 3 i Tapeten

18.03. 19:00 Klubaften

25.03. 19:00 Klubaften

1.04. 19:00 Klubaften

8.04. 19:00 Klubaften

15.04. 19:00 Klubaften Påskelyn

22.04. 19:00 Klubaften

29.04. 19:00 Klubaften
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