
Danmarksmestre

Disse tre illustrationer viser tre tidli-
gere danmarksmestre. Ikke nødven-
digvis, mens de havde titlen.

A) Hvem?

B) Hvem?

C) Hvem?

Bent Larsens
gamle GM-kolleger

Blandt de stormestre, der i sin tid
spillede mod Bent Larsen, er en del
stadig aktive. Og af dem deltog flere
prominente navne i danske turnerin-
ger i 2012.

En af dem har i mange år været re-
daktør for et engelsksproget skak-
tidsskrift. Han har spillet en VM-
match, og hans navn indgår i et an-
det af årets quiz-spørgsmål.

A) Hvad hedder skakmesteren?

En anden var i sin tid på tale som
sekundant for Bent Larsen til en
kandidatmatch. I en årrække indtog
han en meget høj stilling i interna-
tional skak. Mens han indtog denne
stilling, spillede han stadig aktiv skak
og vandt et parti over den regerende
verdensmester.

B) Hvem er denne mester?

En tredje blev sit lands første stor-
mester. Han spillede en match med
Bent Larsen i 1969. Han har spillet
for sit land ved 19 skak-OL.

C) Og denne gamle mester?

Skakbøger med

skæve titler

Nogle danske skakbøger har titler,
der ikke umiddelbart leder tanken
hen på spillet.

Forbind forfattere og titler:

1 Jan Løfberg / 2 Bjarke Kristensen /
3 Walther Jørgensen /

A) Slagsmål i Odensegade

B) Søslanger

C) Øst og vest for Hareskoven

A) Kvalibørven

B) Bjørnen

C) Bondefangeren

�

Nimzowitsch' danske
modstandere

Nimzowitsch spillede i sine år i Dan-
mark en lang række turneringer, væ-
sentligst med danske deltagere. Erik
Andersen, Jørgen Møller, I.E.W.
Gemzøe, Karl Ruben, O.H. Krause
og Norman Hansen nåede alle at
spille mere end ét turneringsparti
mod mesteren.

A) Hvem af dem spillede flest partier
mod Nimzowitsch?

B) Hvem af dem opnåede den bedste
procentuelle score?

Svaret på B) er en mester, som også
fik international anerkendelse som
teoretiker, og hvis navn stadig knyt-
tes til flere åbningsvarianter. Yder-
mere var han en højt estimeret opga-
vekomponist, se blot denne:
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Hvid trækker og sætter mat i 3 træk.

C) Løsning (angiv førstetrækket)

Jule-quiz
Find fem svar! ... og deltog i lodtrækningen om gavekort.
Der er i alt 31 svar i de ti opgaver, og til de to løsere, der
kommer tættest på at have svaret rigtigt på dem alle, venter
gavekort på 500 kr. og 250 kr. til Dansk Skaksalg.
Dertil 10 gavekort a 100 kr., som fordeles ved lodtrækning
blandt alle løsere, der har mindst 5 rigtige svar ud af 31 mulige.

Løsninger skal være modtaget senest onsdag den 9. januar 2013.

Sendes som brev eller email til: Skakbladets redaktion,
Kongestien 16, 2830 Virum. Email: skakbladet@skak.dk.
Se også Dansk Skak Unions hjemmeside: www.dsu.dk.
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Klubblade

Kreativiteten er stor i de mange gode
danske klubblade, også i navngiv-
ningen af bladene.

Forbind klubberne:

1 Herning / 2 Hillerød / 3 Allerød /

med disse
klubblads-

navne:

4

5



Fraklip...!

Skakbladets diagrammer indsæt-
tes, hvor der sker noget afgørende
i partierne. Men langtfra alle gode
træk får deres eget diagram, så her
er tre fraklip, altså stillinger fra
partier bragt i Skakbladet 2012,
som ikke tidligere er vist i diagram.

Hvid trækker og vinder!
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A) Hvem trak – og hvad? B) Hvem trak – og hvad? C) Hvem trak – og hvad?

Om danske skakspillere

De færreste danske spillere har jo
været af verdensklasse. Alligevel har
de ganske ofte gjort sig fortjent til
omtale hos de rigtig store navne. Her
tre citater fra engelsksprogede skak-
bøger, hvor danskere er i fokus.

Forbind hvert citat med den rigtige
spiller blandt disse:

Finn Petersen

Jens Enevoldsen

Ole Jakobsen

Svend Hamann

Jacob Øst Hansen

Jens Kølbæk

En tur i manegen

Skakopgaver kan gøre løseren helt
rundtosset, indtil ideen pludselig får
det hele til at dreje på plads. Denne
opgave ligner umiddelbart en tradi-
tionel 'Mat i 2 træk', men en sag kan
jo ses fra flere sider, og brikkerne
danner hele fire forskellige opgaver.

FIDE-kongres i Danmark

Kongressen i det internationale skak-
forbund, FIDE er én gang blevet af-
holdt i Danmark.

A) Hvornår?

B) Hvor mange stormestre blev der
udnævnt på kongressen?

C) Hvem var den første danske spil-
ler, der i et turneringsparti vandt
over én af disse stormestre, efter at
denne havde fået titlen af FIDE ved
bemeldte kongres?

De stormestre, der blev udnævnt på
den pågældende kongres er dog også
blevet slået af andre danske spillere
i seriøse turneringspartier (hurtig-
skak dog medregnet, men ikke lyn).

Hvilke stormestrene lykkedes det de
følgende tre spillere at besejre?

D) Søren Bech Hansen

E) Jens Enevoldsen

F) Per Holst Sørensen
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A) Fire 'Mat i 2 træk' og løsninger?

B) Hvem komponerede opgaven?

EU-parlamentarikere
om skak

To nuværende medlemmer af EU-
parlamentet har trods forskellig po-
litisk observans givet udtryk for
samme holdning til præsentationen
af 'Skak i skolen':

‘Det er forrygende, alt det skak kan
bruges til, og jeg vil opfordre til, at
man sætter det i stedet for enhver
form for medicinsk behandling. Der
er tilsyneladende ikke noget inden
for den psykiske behandlingsterapi,
man ikke ville kunne kurere med et
spil skak.’

A) Hvem sagde det?

‘Måske med undtagelse af kalveknæ
og bumser, så kan skak i skolen ku-
rere stort set alt. Det mener i hvert
fald EU-parlamentets medlemmer.’

B) Og hvem sagde mon det?
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A) Karpov: ‘As I learned after the game, my danish opponent had
not expected this modest move (prior to this I had been playing
3. N-QB3). For this reason, although he normally plays quickly,
he thought for some time, probably remembering the good old
days, and perhaps his game with Tartakower. Finally he played...’

B) Jan Timman: ‘The impossible tall Danish master was so proud of
his endgame technique that he showed the final stages of the
game to Spassky, who was playing in the Main Group and hap-
pened to be talking to me at the time....I remember that Spassky
was hardly impressed. „These manoeuvres are characteristic for
this type of endgame“, he said, leaving a rather disconcerted ....
who had spent countless hours analysing this endgame, in his
wake.’

C) Peter Griffiths & John Nunn: ‘Nunn is becoming uneasy about
this mysterious „1 g3“ opponent who displays such an intimate
knowledge of an obscure Vienna line; so he deliberately bypasses
the theoretical continuation. In 1974 this based on a
correspondance game Nielsen-Altschuler...’


