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I vor tid spilles skak som aldrig før, og via massemedierne bombar
deres vi med nyheder om denne og hin turnering. Man skulle tro, at det
villefå skakspillere til i større udstrækning end tilfældet er at melde sig
ind i en klub.
Hvis motiveringen alligevel har manglet, kommer den med nærværen

de jubilæumsskrift. Det viser sig, at man også kan have det skægt i en
klub; en masse spændende aktiviteter finder sted. Det er ikke skak alt
sammen, hvilket ogsåfremgår afden åbenbare mangel på partier. Dem
finder man i rigeligt mål i encyklopædierne.

Det er til gengæld beretningen om de mange initiativrige personer,
som gennem hele klubbens levetid har gjort deres til at gøre Vanløse
Skakklub til noget særligt. Simultanforestillinger mod stærke mestre,
demonstrationspartier og blindskak har været arrangeret. Ogfester ikke
atforglemme ...
Så er det naturligvis også beretningen om det slid og slæb det til tider

kan være atfå en klub til atfungere. For krisetider har der været - som
det sig hør og bør. Heldigvis har enkelte medlemmer stedse haftforbin
de/sen til de højere magter i orden, - kriserne blev overvundet.

Klubbens liv og levned er skildret afdens nuværende kasserer Børge
Gyldholm, som med en enkelt afbrydelse har været medlem siden 1941.
Foruden at være baseret på klubbens gamle protokoller og klubbladet
Fribonden er beretningen for en stor del resultat afpersonlige erindrin
ger og iagttagelser, hist og her krydret med små, underfundige rand
bemærkninger, hvad derforhåbentlig ikke gør den mindre læseværdig.

Vanløse Skakklub har eksisteret i 50 år. Uden at blive beskyldtfor at
være nostalgisk må det være tilladt at ønske, at de næstefem decennier
vil stå mål med deforgangne.

Hans Nfe/sen
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I Vanløse. på hjørnet af Jernbane Alle
og Bogholder Alle. der hvor apoteket
nu har til huse, lå i gamle dage en villa,
domicil for en beværtning med det
prætentiøse navn Teaterkafeen, en
hentydning til biografteateret, som lå
kun få skridt derfra: i vore dage er den
gamle biografbygning tempel af en
lags.
Den 7. oktober 1931 samledes i ka

feen syv brave van løseborgere med det
formål at stifte en skakklub. Ideens fa
der var kunstmaler Chr. Faber, som tre
år før var tiUlyttet fra Lejre. Faber var
en høj, kraftig mand med myndig op
træden og bestemte meninger; hans
vældige røst understregede hans frem
toning, der kunne lede tanken hen på
oldtidens romerske kejsere.

Mødedeltagerne besluttede at starte
en klub. hvis navn skulle være Vanløse
Skakklub. og de konstituerede en fore
løbig bestyrelse på fem medlemmer
med Faber som formand. Medlems
kontingentet fastsattes til to kroner pr.
måned. og der blev udarbejdet forslag til
love med strenge regler for kontingent
betaling og revision fire gange om året.

På et par måneder voksede klubben
til omkring en snes medlemmer og
prængte dermed alle rammer, idet
Teaterkafeerts selskabslokaler kun
kunne rumme tolv-fjorten personer. Så
nyttede man hen til restauratør Nielsen
i Jernbanekafeen, i folkemunde kaldt
»Jernstangen«. som blev ramme om
klubbens liv i mange år, indtil kafeen
om led i bydelens udvikling blev revet
ned for at give plads til »Brugsen«.

På klubbens første ordinære gene
ralforsamling den 6. maj 1932 blev den
konstituerede bestyrelse behørigt valgt
og klubbens love vedtaget med tilføjel
sen »Ethvert medlem bør spille en på
begyndt turnering til ende.« - Man
havde åbenbart allerede gjort visse er
faringer.

De første år af klubbens tilværelse
var præget af organisatoriske vanske
ligheder. På de halvårlige generalfor
samlinger valgtes der ustandselig nye
bestyrelsesmedlemmer, og navnlig kas
sererposten var meget lidt eftertragtet.
Formand Faber stod dog som en urok
kelig klippe i det oprørte hav og styre
de sine skiftende bestyrelser med fast
hånd; afvigelser fra dydens smalle vej
blev ubarmhjertigt påtalt, og der blev
ikke stukket noget under stolen, som
det fremgår af de gamle referater. Om
bestyrelsesmødet· den 29. september
1933 hedder det: Ifølge regnskabet var
der ca. 80 kroner til rådighed. Kontin
gentregnskabet gav anledning til en
misbilligelse af næstformandens ringe
interesse for klubbens sager, hvilket
meddeltes ham ved hans ankomst. - På
bestyrelsesmødet den 23. januar 1934
var kassereren ikke til stede, der forelå
ingen meddelelse om grunden. Til ge
neralforsamlingen den 26. september
1934 udeblev kassereren uden afbud,
og ingeniør Voss måtte forelægge regn
skabet. Til kasserer nyvalgtes S. Bavn
høj.
Trods alle vanskeligheder gik det

dog fremad, medlemstallet voksede
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langsomt men støt, og allerede i ok
tober 1933 meldte klubben sig ind i
Københavns Skak Union og stillede et
8-mands hold i 3. række i den køben
havnske holdturnering, vistnok med et
ganske hæderligt resultat. I denne pe
riode fik klubben gennem Studenter
foreningens Skakklub kontakt med
dens mest· prominente medlem, stor
mester Aron Nimzowitch, der til sin
død i marts 1935 jævnligt besøgte VS,
og hvis gode råd og kritik klubben hav
de stort udbytte af. En af de »stærke«
havde bedt ham om en bedømmelse og
fik denne salut: De spiller ganske godt,
men De tænker ikke! - Det gav anled
ning til sund selvransagelse hos flere.

Man var efterhånden sluppet lykke
ligt gennem de værste børnesygdom
me, og de herrer Voss' og Bavnhejs en
tre på arenaen var et væsentligt aktiv
for klubben. På grund af hyppige rejser
kneb det for Faber at røgte formands
hvervet til egen tilfredshed, men i 1935
var forholdene i klubben så tilfredsstil
lende, at han fandt det forsvarligt at ab
dicere, og på en ekstraordinær gene
ralforsamling i april blev E.D.Voss
valgt til formand. :

Voss var en helt anden type end Fa
ber, høj og slank, rolig og værdig af
temperament, nærmest beskeden i sin
optræden, men med et udmærket greb
om tingene. Klubbens ve og vel lå ham
stærkt på sinde så længe han levede,
og han var agtet og afholdt af alle. Des
uden var han klubbens stærkeste spil
ler i mange år og erobrede klubmester
skabet ialt 14 gange.
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Bavnhøj, en rund og venlig mand,
huskes som den, der skabte orden og
system i klubbens økonomi og regn
skab. Bortset fra et par enkelte perio
der virkede han som kasserer indtil
1943, da han på grund af fraflytning
forlod klubben. Da han i sin tid tiltråd
te posten, bemyndigede bestyrelsen
ham højtideligt til ene at disponere
over klubbens bankkonto, som androg
134,90 kroner; det var store forhold.
Voss' formandstid var præget af en

rolig udvikling, medlemstallet svingede
mellem 30 og 35, kontingentet holdt sig
uændret på 2 kroner, og lokalelejen
var 60 kroner om måneden. I sæsonen
1935/36 blev klubholdet nr. I i 3. række
i KSU-holdturneringen, og i sæsonen
1937/38 tilmeldtes to hold i turnerin
gen, i I. og i 3. række. - Hvad der frem
for noget fik betydning for fremtiden,
og som vi først og fremmest kan takke
Voss for, det var den følelse af klubånd
og kammeratskab, der opstod under
hans ledelse og som stadig kendetegner
klubben.

På generalforsamlingen den 16. ok
tober 1938 blev Faber atter valgt til for
mand, idet Voss på grund af sit arbejde
ikke så sig i stand til at fortsætte. Faber
havde samlet kræfter i 3½ år, så nu
skulle der ske noget, og de næste ti år
blev da også et bevæget afsnit i klub
bens historie.
Første punkt på dagsordenen var

den forestående stiftelsesfest, der gerne
fandt sted hvert år hen på efteråret. Nu
havde Faber et par rejser, der skulle
overstås, og han pålagde så et af besty-



Chr. Faber

relsesmedlemmerne at arrangere fe
sten. Programmet omfattede tombola,
underholdning, kaffebord og dans.
Festarrangøren tog sin opgave meget
alvorligt og ordnede egenmægtigt og
ganske alene hele forestillingen. Han
havde blandt meget andet fået den
strålende ide at oprette en bødekasse,
som deltagerne skulle betale til for
overtrædelse af nærmere specificerede
regler for god ro og orden. Det vakte
ikke begejstring, mildt sagt, men ellers
forløb festen vist meget godt. - Ensom
me nattevandrere, der henad tolvtiden
passerede Jernbanekafeen, oplevede et
sælsomt syn: Festklædte mennesker på

vej hjem, mange af dem med et hvid
kålshoved, et rødkålshoved, et bundt
gulerødder eller porrer under armen.
Det var tombolagevinsterne, og det var
jo ikke godt at vide. - Festarrangøren
var grønthandler. Han høstede ikke
den forventede anerkendelse for sin
bemærkelsesværdige indsats og meldte
sig ud af klubben i vrede. - Så måtte
bestyrelsessuppleanten træde til, og
der blev afholdt en ekstraordinær ge
neralforsamling, hvor man valgte en ny
uppleant som eneste punkt på dags
ordenen. - Jo, der var skam stil over
det.

I februar 1939 arrangerede klubben
en blindspilsopvisning med Jens Ene
voldsen mod 18 modstandere. Der var
sørget for pressedækning, og begiven
heden fik en fin omtale i københav
nerbladene. Forestillingen startede ved
20-tiden, og Jernbanekafeens store sal
var stopfyldt. Næste morgen kl. 5.30
havde mester Jens vundet 9 partier;
fået 6 remis og tabt 3 samt nedlagt en
halv kasse cigarer. En imponerende
præstation, altså blindspillet.

Samme år gennemførtes en holdtur
nering mellem 6 omegnsklubber, hvor
VS deltog med et I. og et 2. hold, som
begge blev nr. I i hver sin klasse. På ge
neralforsamlingen i oktober 1939 ved
toges klubbens nye love, som med se
nere, mindre ændringer stadig har gyl
dighed.

Så kom krigen med de deraf følgen
de ulykker og restriktioner. Virkningen
var først lammende, men man besinde
de sig snart, og de påtvungne ind-
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skrænkninger på alle områder tvang
folk til andre aktiviteter end de vante,
hvad der også kom skaklivet til gode.
Klubbens medlemstal voksede fra om
kring 40 i 1940 til lige ved I 00 i oktober
1942, og VS var dermed den næststør
ste i København, den fjerdestørste i he
le landet. Som naturligt var ebbede in
teressen efterhånden i nogen grad ud,
navnlig da krigen sluttede.

Den 29. oktober 1941 havde klub
ben simultanforestilling med Alfr.
Christensen, kendt bl.a. fra skakolym
piaderne Miinchen 1936 og Buenos
Aires I 939, hvor han nær var strandet
som følge af krigsudbruddet. De nær
mere detaljer om aftenens begivenhed
er desværre gået tabt i tidens løb.

I vinteren 1942/43 lykkedes det som
noget helt nyt at arrangere et demon
strationsparti mellem brødrene Jens og

Harald Enevoldsen. Jernbanekafeens
store sal var fyldt til bristepunktet,
journalister og pressefotografer sås i
stort antal, og det var i det hele taget
yderst vellykket. VS høstede megen
anerkendelse i pressen, dagbladet Poli
tiken tog ideen op og arrangerede
umiddelbart efter to aftener i sin fore
dragssal.

På generalforsamlingen den 19. maj
1943 meddeltes, at medlemstallet var
dalet til 70, men man kunne samtidig
med stolthed konstatere, at »rned en
bankkonto på godt 200 kroner må
klubben siges at være velfunderet,«
dog måtte det påtales, at restancerne
var alt for store. Som ny kasserer valg
tes Harry Winde-Wierner, der på for
billedlig måde røgtede hvervet til sin
død i april 1954.

I oktober 1943 måtte man på grund
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af spærretiden ændre klub»aftenen« til
øndag formiddag. og det var man i
grunden ret godt tilfreds med, da med
lemmerne i nogen tid var blevet chika
neret af de lokale nazister, der havde
installeret deres Oberkommando i
»Jernstangen«. og som i kraft af deres
ariske herkomst betragtede sig som ud-
et af forsynet til at herske over etablis
sementet og nærmeste omegn. Det
dæmpede dog kampviljen noget, når
klubbens Sejr Houmann viste sig på
cenen: han var cirka dobbelt så stor
og kraftig som to normalnazister, og
det sås tydeligt. at han havde været
bokser. - Houmann var og er ellers lige
å vennesæl og fredsommelig som han
er stor og stærk.

Den I 0. maj 1944 tog generalforsam
lingen den vigtige beslutning, at der
kulle oprettes et klubblad. Barnet blev
dobt Fribonden og udkom med første
nummer allerede i juni måned. Det
blev en solid succes og har under skif
tende redaktioner haft stor betydning
for klubben. Naturligvis lever Fribon
den i bedste velgående den dag i dag,
og \'e den arme redaktion, hvis bladet
ikke kommer regelmæssigt. Klubben
havde samme år 86 medlemmer.

Den 5. maj 1945 var Danmark atter
frit. og formanden indledte generalfor
samlingen den 22. maj med at mindes
de medlemmer af klubben eller med
lemmers pårørende, som havde mistet
livet under krigen:

Knud Gyldholm. skudt under »flugtfor
sog«.

Johs. Mikkelsens sen.faldet under aktion,
Winde-Wiemers datter, dræbt ved den
ulykkelige bombning afdenfranske skole.

Klubbens medlem, den kendte pro
blemforfatter G. Thomas, havde kom
poneret en 2-træks opgave, som han
tilegnede klubben. Den bringes her:

Hvid: Kc8, Dg6, Ta5, Ta6, La3, Lb5,
Sc7, Sh4, d2, e3, f3, g3, g5, f6 (14 brik
ker).
Sort: Ke5, Td5, Tf5, Lh3, Lh8, Sf8, c3,
d7 (8 brikker).

Løsningen overlades til læserne.

Desuden havde man anskaffet sig et
mærkat, der på et hjørne af et skak
bræt illustrerede en 3-træks opgave.
Det var en fin reklame for klubben og
for skak i det hele taget og fik en rosen
de omtale i Ekstrabladet. Oplaget er
desværre forlængst opbrugt og ikke se
nere genoptrykt. Opgaven ser iøvrigt
sådan ud: Hvid: Dd6, Sc7. Sort: Kb8,
Da4, Tc8, Sc5, a7, b7.

Medlemstallet var siden sidste år
vokset til 90.

Tiden tra omkring 1936 til kapitula
tionen havde på mange måder været
en frugtbar periode for klubben, for
eksempel dukkede der jævnligt navne
frem, der på forskellige områder fik
betydning. Nævnes bør Henry Stjern
qvist, næsten selvskreven dirigent på
generalforsamlingerne og en overgang
bestyrelsesmedlem, indmeldt i klubben
1932; Sejr Houmann, ligeledes medlem
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fra 1932, mangeårig, højt skattet mate
rielforvalter og tålmodig »fader« for
nye, unge spillere; G. Thomas, hvis de
monstrationer og foredrag om pro
blemskak samlede en stor, interesseret
skare; Johs. Mikkelsen, også en af de
gamle, som helst holdt sig beskedent i
baggrunden, men altid rede med råd
og dåd, når der blev kaldt; B. Chem
nitz, også en pioner og klubbens mæ
cen, som altid og uopfordret trådte til,
enten det drejede sig om et stykke ar
bejde eller kolde kontanter; Jørgen
Jensen, af fag reklamechef og følgelig
fuld af initiativ og gode ideer. Det var
ham, der bl.a. tegnede og fik trykt det
før omtalte mærkat. Der kunne næv
nes adskillige andre foregangsmænd,
men det ville nok føre for vidt, så vi
stopper her.

En uforglemmelig oplevelse var sov
jetsoldaternes besøg i klubben i juni
1945. - Ved krigens slutning befandt
der sig her i landet et ret stort antal af
den røde hærs soldater som tyske
krigsfanger. De blev samlet sammen i
Jægerspris og efterhånden hjemsendt
via KB-hallen som gennemgangslejr.
Faber mente, at en sovjetsoldat må
være lig med en skakspiller, og følgelig
skulle det være muligt at stable et eller
andet på benene. Det var en fin ide, og
man gik straks i gang, men projektet
var forbundet med svære vanskelig
heder, som dog heldigt blev overvun
det. Et af problemerne var at skaffe ci
garetter til det planlagte kaffebord, og
det påtog Johs. Mikkelsen sig at løse.
Tobak var dengang en uhyre sjælden
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vare, og Mikkelsen forsøgte sig først
hos tobaksfabrikkerne, men forgæves.
Han fandt ud af, at der lå et betydeligt
lager hos socialministeriet, som han så
gik i lag med. Samarbejdsviljen var
ikke særlig stor, men Mikkelsen havde
også fået kendskab til, at der på Skt.
Lukasstiftelsen lå 38 hårdtsårede sov
jetsoldater, som var berøvet enhver
mulighed for adspredelse, og de faldt
på en eller anden måde ind under so
cialministeriets ressort. Ved hjælp af en
flink kvindelig fuldmægtig i ministeriet
og søster Doris på Lucasstiftelsen lyk
kedes det at få en handel i stand. Klub
ben forærede de sårede et antal skak
spil, som blev modtaget med rørende
taknemmelighed; til gengæld frigav
ministeriet en ration cigaretter, som
var tilstrækkelig til formålet, og det var
klubben på sin side også rørende tak
nemmelig for. Det var altså en slags
clearing, som jo var så moderne den
gang.

Selve arrangementet, som løb af sta
belen den 28. maj, blev særdeles vel
lykket, som man kan læse det af Jør
gen Jensens referat i Fribonden. Hans
beretning fortjener at gengives in ex
tenso:

.. .Jeg syntes, det var en strålende ide og
lovede at undersøge, om den kunne reali
seres - det kunne den! Jeg tog ud til KB
hallen og talte med kommandanten, som
straks gav officiel tilladelse til arrange
mentet.

Derefterfikjeg lov at gå ind i selve hal
len og finde nogle soldater, der spillede
skak.
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Der var meget ejendommeligt at gå
rundt i den store hal, hvor det myldrede
med russiske soldater. Mange af dem var
sårede, alle var de i meget medtagne uni
former. De fleste sad i klynger på ma
drasserne og snakkede - et sted sad der
en og spillede balalajka, mens nogle dan
sede og en gruppe kammerater stod rundt
om og sang; lige i nærheden af demfandt
jeg, hvadjeg søgte.

Her blev der spillet skak. Et par partier
var i gang, og jeg stod i nogen tid ogfulg
te spillet.

En af spillerne kunne lidt tysk. og han
strålede over hele hovedet, da jeg fikfor
klaret mit ærinde. Han lovede at få sam
let et hold. men mente ikke, at det kunne
blive ret stærkt, hverken tal- eller spille
mæss igt. Der var lige sendt nogle gode
spillere til Jægerspris. men jeg bad ham
samle så mange som muligt sammen og
forklarede, at der kun varfå af vore spille
re, som var iklasse med Botvinnik.

Jeg blev så enig med lejrkommandan
ten og soldaterne om, at jeg skulle kom
me og hente et hold så stort som muligt,
førstkommende onsdag; det var vist en
mandag.jeg var derude.

Så snart Faber fik dette positive resul
tat at vide, gik han i gang med stortrom
men I - Pressen skulle naturligvisalarme
res, og Faber fandt det geniale træk at
fortælle historien til redaktør Anker Kir
keby ved Politiken. Kirkeby var i alt fald
dengang meget sympatisk indstillet over
for russerne og nøjedes ikke som andre
dele af pressen med at omtale begivenhe
den med en lille notits. Han meddelte læ
serne, at Stalins soldater skulle kæmpe
mod Vanløse Skakklub - og sarte artiklen
påforsiden i stortformat. - Dette måtte vi
jo prøve at leve op til. .

H.C.lversen skaffede - himlen må vide
hvorfra - et kæmpemæssigt rødt klæde,
der fyldte hele scenerummet ud, og et
medlem af klubben, som var bager, sag
de. at han ville sørgefor kagerne.

For at kunne imødegå sprogforbistrin
gen satte vi os iforbindelse med Harald
Enevoldsen og hans frue, som er indfødt
russer, og inviterede dem med.

Onsdag aften stillede jeg som aftalt ved
KB-hallen for at hente holdet. Det var pa
rat og bestod af 18 mand. og jeg fik det
udleveret mod behørig kvittering og
strengt pålæg om at levere det fuldtalligt
tilbage på et bestemt klokkeslet.
Så drog vi af sted; jeg prøvede på selv

at holde mig lidt i baggrunden, men det
gik ikke. Jeg måtte - værs'go - gå i spid
sen for styrken og eskortere den fra Peter
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Bangsvej til Jernbanekafeen. Flereforbi
passerendegrinede højt.

Vi marcherede ind i salen, hvor Faber
modtog soldaterne med en tale (på
dansk). - Da han oplod sin vældige røst,
lagdejeg mærke til, at det gibbede i disse
hærdede mænd, som dog havde prøvet
lidt af hvert, ogførst efterhånden somfru
Enevoldsen fik oversat Fabers velmente
tale.faldt de lidt tf/ ro.
Så begyndte spillet, men det vi/jeg lade

jerntæppet gå ned for. - Det tilfældigt
sammensatte hold var ikke stærkt, hvad
de selv påforhånd indrømmede og bekla
gede. - Bagefter rykkede vi sammen om
et fælles kaffebord, og stemningen steg,
da lagkagerne blev båret ind; store lagka
ger med hammer og segl i rød geleI - En
afrusserne rejste sig og holdt en tale, som
fru Enevoldsen oversatte sætningfor sæt
ning. Det var enfin tale. Det var smukt af
klubben at invitere os, og vi har været gla
defor at komme. - Vi har lært meget af
det lidt, vi har set. Det skulle glæde os,
om I også kunne komme over til os, -må
ske vi også kunne lærejer et og andet... -
Således var vist indholdet af den lille im
proviserede tale, og så begyndte russerne
at synge. Noglefolkesange. Fru Enevold
sen sang med. De sangforbavsende godt
alle sammen, og det lød meget smukt. En
afdem opfordrede os til at synge nogle af
vore sange, men han blev tysset ned.

Hvor længe det varede? - 2-3 timer, alt
for kort, men jeg måtte jo tilbage til KB
hallen med minefanger. Et hurra, dirige
ret af Faber.fulgte os på vej, hvad mange
af vore medlemmer også gjorde. Medfru
Enevoldsen i spidsen med en russer under
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hver arm marcherede vi tilbage til Peter
Bangsvej, syngende hele vejen.

Det var lyst endnu, huskerjeg, - mange
mennesker stod stille og fulgte optoget
med undrende øjne. Hvis de havde vidst,
at det var skakspillere, som gik her, og at
den animerede stemning skyldtes kaffe
med lagkage og folkeviser, ville de have
undret sig endnu mere.

Desværre blev stemningen, da vi nær
mede os KB-hallen, noget slået itu for
mig, da en af russerne gik op på siden af
mig og på tysk sagde pænt farvel og tak
for i aften. - Jeg så uforstående på ham.
»Nu går jeg«.forklarede han,»Tivoli«. -
»Næ, du kan tro, der er løgn til«, sagde
jeg og hagede mig fast i armen på ham.
Jeg viste ham papiretfra lejrkommandan
ten med de 18 navne. Han pegede på sit
og gentog »Tivoli«. Jeg tænkte med
skræk på, hvad der ville ske, når de i lej
ren opdagede, at der manglede en mand,
- og hvad, hvis der var flere af dem, der
fik lyst til at gå i Tivoli? - Jegforsøgte at
manøvrerefyren midt ind i geleddet -jel{
tryglede ham om at blive, - jeg svor ved
Smyslow og Snosko-Borowsky og - han
blev i geleddet.
Jeg afleverede min seddel og etfuldtal

ligt hold, og under gensidige taksigelser
vinkede vi farvel til hinanden. Russerne
forsvandt ind i hallen, og vi andre gik igen
ud i den grå hverdag, som altså var en yn
dig sommeraften. - Da jeg ville skrå over
gaden, var der en, der greb mig i armen, -
fyren frafør. » Towaritch« sagde han gri
nende og sprang på en sporvogn på vej til
Tivoli.

Jørgen Jensen



akcepterede, sikker på at være den
overlegne, og spillet begyndte; Faber

1__:r-----;,--., ' spillede Hvid, majestæten Sort.
Der blev spillet hårdt, og efter Hvids

48. træk så stillingen sådan ud:

Hvid: Kc2, Dh6, Tf3, Tf4, Sb2, d4, d6,
f2.
Sort: Kd7, Dg2, Tb8, Tf8, Sc4, Shl, d5.

Med et djævelsk grin trak Fanden
48.-,Tb2t, og spillet fortsatte med

Faber udfordrede Fanden Lil et parti skak.

Sammenkomsten med sovjetsolda
terne var som nævnt Fabers Ide; han
var jo uhyre initiativrig og skabte væl
digt røre om klubben og også om sig
selv; nu og da var det med nød og næp
pe han undgik skrammer, som for ek
sempel den gang han snød djævelen i
skak.

Det fortaltes om Faber, at han en
gang i sin ungdom havde indgået kon
trakt med djævelen om, at denne skul
le have ret til at afhente ham på et nær
mere aftalt tidspunkt, mod at Faber al
drig skulle mangle en Tuborg, så længe
han levede. Faber havde muligvis
glemt aftalen, for en dag, da han intet
anende sad hjemme og syslede med et
skakproblem, stod Fanden pludselig
der og studerede med. - Faber benyt
tede sig af han interesse til at foreslå et
parti skak på den betingelse= &I: hvis
Faber vandt eller fik remis, skulle den
gamle kontrakt være annulleret; hvis
han tabte, måtte Fanden tage ham
med det samme. - Hans sorte majestæt

49. Kc3, Dxf3t
50. Txf3, Txf3t
51. De3, Txe3t
52. fxe3, Sf2
53. e4, Sxe4t
54. K:d3,

hvorefter Fanden greb tårnet for at
placere det på d2, mat! - men han slap
det igen, brølede med frygtelig stemme
Remis! - slog sin fæle klo i brættet, så
det splintrede og forsvandt i en os af
svovl ud ad vinduet - som om Fanden
var i hælene på ham, sagde Faber. -
Der var i mange år en sveden plet på
stolen, hvor den sorte havde siddet.
Det er ganske vist:

I klubben undrede man sig over,
hvorfor den sorte ikke havde trukket
Td2 mat, så vi skulle have haft en ny
formand. Et af klubbens lyse hoveder
mente at have fundet grunden og påvi
ste, at med tårnet på d2 ville brikkerne
danne et kors, og det turde Fanden
ikke tage på sig; måske havde han også
hørt om vore generalforsamlinger. Det
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godtog man som en sandsynlig forkla
ring.

Der blev i årene efter krigens afslut
ning udført et stort og vellykket arbej
de for at imødegå den forudsete dalen
de interesse for skakspillet. Indtil 1950
svingede medlemstallet mellem 90 og
80, i vinterturneringerne deltog gen
nemsnitlig 70 spillere, et enkelt år end-

da 78. I KSU's årlige enkeltrnandstur
neringer deltog mellem 15 og 20 van
løsespillere, og i holdturneringerne
havde YS ikke under 3 hold tilmeldt.

I 1946 indførtes på Jørgen Jensen
initiativ en »broget halv time«, som
fandt sted en gang om måneden på en
klubaften. Her fortalte JJ løst og fast
om aktuelle begivenheder i eller uden

\1;
<IP' ~'--

~ ~---~ I...
d3 -q
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Remis - sagde Fanden.
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for klubben, gennemgik et særlig in
teressant parti, informerede om kom
mende arrangementer eller hvad han
ellers skønnede af interesse. Disse afte
ner med broget halv time bidrog til at
holde gryden i kog, men desværre op
hørte de efter nogle års forløb, da JJ
forlod klubben og der ikke fandtes no
gen værdig afløser.

På generalforsamlingen den 19. maj
1948 fratrådte Faber som formand, og
Jørgen Jensen blev valgt i stedet. Der
blev oprettet en dispositionsfond, hvis
midler kun måtte bruges i specielle til
fælde, som f.eks. jubilæumsarrange
menter eller ·i en eventuel katastrofe
situation. Startkapitalen var små 100
kroner, og det var meningen, at fonden
skulle fodres med frivillige bidrag fra
medlemmer, eventuelle overskud fra
kaffeborde o.lign. og hvad man ellers
kunne skrabe til sig. Den voksede på 4
år til kr. 183, I 5, så offerviljen var ikke
overvældende.

I efteråret 1948 var stormester S.
Tartakower i København i anledning
af en match mod Jens Enevoldsen, og
det lykkedes at kapre ham til en simul
tanforestilling i VS. Tartakower spille
de den 8. december mod 28 vanløsere
med resultatet 25 vundne partier, I re
mis og 2 tabte.

Kort tid senere, den I 8. maj 1949, at
ter en sensation: simultan med ingen
mindre end eksverdensmester dr. M.
Euwe, som blev budt velkommen på sit
modersmål af E.D.Voss. Euwe spillede
mod 20 modstandere, vistnok IO fra VS
og IO fra Brønshøj Skakklub; resultat

15 vundne partier, 4 remis og I tabt.
Euwes besøg kostede klubben kr. 78,55
netto mod kr. 52,00 for Tartakower;
desværre er udgifterne ikke specifice
ret i de gamle regnskaber, men hono
rarerne kan ikke have været overvæl
dende.

Det stod alt i alt ikke så ringe til med
klubben i den periode, dog lod spille
styrken noget tilbage at ønske, men i
sæsonen 1949/50 rykkede I. hold på 15
mand dog op i mesterrækken, hvor det
i den følgende sæson sluttede som nr. 3
af 6 hold, og det var da ganske hæder
ligt. Men selv om ånden var redebon
var kødet skrøbeligt, og året efter var
holdet igen nede i I. række, og sådan
gik det skiftevis op og ned til 1960. No
genlunde det samme var tilfældet med
klubbens 2., 3. og 4. hold, op og ned
som verdens gang nu engang er. En
keltmandsresultaterne svarede stort set
til holdenes præstationer. I de køben
havnske enkeltmandsturneringer ero
brede en vanløsespiller i 1950 mester
titlen som den første i klubben, og flere
fulgte efter, så VS i 1957 havde 4 med
lemmer med den fine titel.

Men lad os gå lidt tilbage i tiden: Fa
ber var som nævnt gået af som for
mand i 1948, efter at han lige siden
klubbens start havde udført et stort og
fortjenstfuldt arbejde, og det blev han
på generalforsamlingen i 1950 hædret
for, idet han højtideligt blev udnævnt
til æresmedlem. Det var virkelig også
en hædersbevisning, idet klubben til
dato kun har vist yderligere to med
lemmer den samme ære.
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Simultanmatcher med store navne
var ligesom en af klubbens specialite
ter, og igen i 1951 fik man arrangeret
en sådan, denne gang med Friedrich
Sårnisch, som den 24. oktober spillede
mod 10 udvalgte klubmedlemmer.
Hans honorar var kr. 75,00, og des
uden blev han fyrsteligt beværtet for et
beløb af kr. 11,35, alt iberegnet. Han
sluttede med 7 vundne og 3 tabte par
tier, men det var som sagt også mod en
udvalgt skare. - Det var samme år som
klubben fyldte 20 år, og i den anled
ning havde man planlagt en festlig sam
menkomst med damer, som blev en so
lid succes. Her følger Jørgen Jensens
referat af begivenheden:

Afskak-vikingernes saga
Da skak-vikingernefra Vanløse havdefej
det indbyrdes i tyve år, bød Sankte Jørgen
fra Valby dem en enkelt kvæld af indstille
våbengnyet og med koner ogfriller holde
fred og hvile og kvæge sig med en kaffe
mik.

Defulgte alle hans kald
Mens de nu sad bænkede og havdefred

med hverandre, lød en stemme gennem
ka_/Jeosen. Det var Winde med kassen,
som bød dem stille op og trække, men
mange syntes, at han burde have skrevet
tal på alle papirlapperne. - Nogle gik der
fra med malerier eller røgede ål.

Fra lillestuen hørtes pludselig stor stå
hej. Nogle af vikingerne var trods løftet
om lørdags/red kommen i strid. Seks af
dem blev liggende med vredne lemmer,
deriblandt Henning Skægfager og Hart
vig den Digre. Kun Erik Matsætter og
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Harry den Unge stod endnu, men med
tung vejrtrækning, men så faldt Harry
tungt omkuld. - En del mente nu, at dette
ville blive Erik Matsætters sidste sejr.
Men da skøn Lillian var begyndt at kvæde
til strengeleg, vendtes vikingernes sindfra
harmfuld vrede til mildhed, og defaldne
rejste sig.

Der blev talt meget om de mange års
mærkværdigheder. Christian Tuborg sat
te sig på hajenloftssædet og morede sig
med minder fra gamle dage. - Ind imel
lem kom en skjoldmø hen til ham og
spurgte ham, om det var her, og det sag
de Christian ja til, men han blev træt og
skjulte sig bag tomme flasker. En af de
halvgamle vikinger stod bag tæppet, og
medfordrejet mål spøgte han med de al
vorligste ting, men alle lo. - Men nogle af
de terstigste vikinger begyndte nu at fylde
sig med gammel mjød, og de som var
trætte afat sidde trådte dansen, -først ro
ligt, men så uroligt. - Da spillemændene
var gået for at nå sidste agevogn, rørte
Kristine med Benet ved de sorte strenge.
Hanerne begyndte at mæle, at det var
sent på natten. - Vikingerne rørte på sig
og gled en efter en, men ingen var uglade.

JJ

Det var et stort savn for klubben, da
Jørgen Jensen et par år senere flyttede
og meldte sig ud - og nu er han ude af
sagaen.

Halvtredserne var i en periode præ
get af alvorlige pengevanskeligheder.
Klubben havde i Winde-Wiemer en
god og samvittighedsfuld kasserer,



men han blev alvorligt syg og døde i
april 54. Under hans sygdom gik det
helt skævt med pengesagerne. Den tri
ste bulletin for marts måned lyder: Vi
kylder lokaleleje for tre måneder, den
konstituerede kasserer må gå ud og op
kræve kontingentrestancer til betaling
af lejen. Af 81 medlemmer står de 61 i
restance. - Situationen var katastrofal,
men med lidt god vilje og megen hånd
kraft blev krisen dog heldigt overvun
det. og patienten døde ikke. En af de
implicerede håndfaste bemærkede un
der slagets gang lidt bittert: Vi er for
mange til at nyde, for få til at yde, - og
det kunne han til en vis grad nok have
ret i. - Om det nu var for at strø sukker
på eller måske et forsøg på at bortfor
klare en lidt grumset samvittighed, så
bragte Fribonden i forbindelse med
omtalen af de lykkeligt overståede van-
eligheder følgende citat fra Schach

Echo: Den fattigste skakspiller er mere
misundelsesværdig end selv den rigeste
tjener af mammon, thi denne kryber
hele livet rundt i materialismens mo
rads. medens hin lever højt hævet i fan
tasiens og poesiens strålende verden. -

Dertil havde den nye kasserer denne
nøgterne kommentar: Sandt nok, men
glem ikke den arme kasserer, som er
nødt til at holde sig ved jorden med try
nen i bæet og rode fortvivlet og utræt
teligt for at skaffe de nødvendige skil
linger frem, så alle I andre kan svæve
der oppe, højt hævet over jordelivets
usle kævl. - Der er altid nogen, hvis
største fryd det er at trække menneske
hedens ophøjede idealer nedad.

Men livet gik videre. - Efter en af
Bent Larsens første store triumfer hav
de klubben fornøjelsen af hans besøg;
det var i september 1955, og han boede
vist oven i købet dengang i Vanløse.
Programmet bød på foredrag og simul
tan, og det lød i sig selv vældig interes
sant. Selvfølgelig var tilslutningen
enorm, det var jo vort eget verdens
navn, der optrådte, og det skal siges, at
Bent ikke skuffede forventningerne! -
Han blev da også beværtet på klub
bens regning for kr. 9,80, hvortil kom
mer honoraret, der var så latterligt rin
ge, at det ikke skal nævnes. - Det kan
jo blive småt for enhver, og det var det
også for VS.

Sideløbende med de mere bemær
kelsesværdige begivenheder foregik
klublivet efter de sædvanlige retnings
linier med vinterturnering, sommertur
nering, pokalturnering, holdturnering,
lidt hyggesnak ind imellem - og for-
kelligt andet, som det vil føre for vidt
at komme ind på. På generalforsamlin
gerne var de stadig tilbagevendende te
maer med variationer: Restancerne er
alt for store, vinterturneringen blev ik
ke rettidigt færdig, turneringsformen
er forkert, reglementet er ikke strengt
nok eller for strengt, der sker ikke nok,
der sker alt for meget. - De fleste skak
klubber vil nikke genkendende. Der
blev ændret på både det ene og det an
det - bortset fra restancerne - og som
regel endte det med, at man gik tilbage
til de gamle, prøvede former. Det kun
ne til tider være ret livligt, og det var
ikke enhver, der som bestyrelsesmed-
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lem havde nerver til at stå distancen. -
Forholdet er simpelthen det, at interes
sen hos medlemmerne vokser propor
tionalt med klubbens aktivitet; jo stør
re interesse, des mere diskussion. Det
er et almindeligt sundhedstegn, og
bortset fra enkelte sygdomsperioder
har VS altid haft et udmærket helbred.
Tiden for VS' 25 års fødselsdag nær

mede sig, og man havde i den anled
ning tænkt sig at udbrede kendskabet
til klubben i større kredse ved udsen
delse af et jubilæumsskrift. Det blev nu
ikke til noget i den omgang, men der
var til formålet fremskaffet udtalelser
fra en række medlemmer, ældre som
yngre og mere eller mindre prominen
te, til belysning af begivenheder og for
hold. Stjernqvists bidrag var et typisk
udtryk for folkets mening og fortjener
en gengivelse:

Et par erindringer
Det var dengang, da klubben kunne nøjes
med den første stue nærmest indgangen.
Aftenens dyster var begyndt. tobakstågen
havde alleredeformindsket sigtbarheden.
Stille går døren op, uden at.det bemær

kes af nogen. - Vi hører en sagtmodig
kvindestemme tvivlrådig !ipØrge Er det
her?
Enkelte af os ser bebrejdende op fra

brættet og anskuer to ældre mørktklædte
damer trippe i døråbningen.
Så forklarer Chr. Fabers rungende

bas:Ja,-det er her!
At damerne skulle overvære deres ne

vøers optræden i en spejderpatrulje i den
store sal, hører for så vidt med til histo-
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rien, men pointen er denne, at Fabers det
er her!, som han måtte gentage for da
merne, er blevet en slags mottofor klub
ben.

Det er her,jævne vanleseborgere har haft
lejlighed til at måle sig med skakkensyp
perste: Karl Ruben, Tartakower, Euwe,
Såmisch, Bent Larsen. Hvor Nimzowitch
kom og analyseredepartier.
Det er her, Jens Enevoldsen en aften og
påfølgende nat har spillet atten blindpar
tier, og hvor undertegnede, efter at have
afslået et remistilbud, måtte opgive som
sidste mand klokken 6 om morgenen.
Det er her, vi harfået indterpet skakspil
lets ti bud, hvis strikse efterfølgelse har
medført tab afmangt et parti. For eksem
pel at man kun skalfølge sin egen plan, -
ak, havde man dog lidt oftere interesseret
sigfor modstanderensskumleplaner'
Det er her, Thomas ved sine inspirerende
foredrag har vakt vor interessefor skak
opgaver.
Det er her, vorformand harfået lanceret
mærkatet med den interessante slutstil
ling, hvor der efter dameoffer bliver en
kvalt mat i hjørnet. Faber måtte engang
lide den tort hjemme hos mig at blive sat
mat præcist efter dette mønster, - af en
motionsspiller på 80 år!

Menførst og sidst. det er her, vi hver ons
dag, med tilsidesættelse af alle andre en
gagementer, har mødt gode kammerater,
og hvor vi kun er blevet takseret efter vor
skakligeformåen og vor måde at tage sejr
eller nederlag på. HenryStjernqvist



Stjernqvist var iøvrigt ophavsmand til
ideen om en årlig skoleturnering mel
lem vanløseskolerne, som kom i stand
ved samarbejde mellem klubben og de
pågældende skolers personale, bravt
støttet og fulgt op af redaktør P. Mat
thiesen ved Vanløse Folkeblad, som
klubben i parentes bemærket har haft
og stadig har en højt skattet forbindelse
med. Turneringen fandt sted første
gang i 1960. Præmien var en vandrepo
kal, udsat af Sir Henry personlig, og
den skulle vindes 3 gange for at blive
ejendom. Første vinder var Vanløse
Skole, der så vidt vides også endeligt
erobrede pokalen som ejendom. Der
efter afgik turneringen ved en blid og
rolig død, dels på grundaf dalende in
teresse hos de implicerede skolefolk,
men vel nok også fordi klubben ikke
ofrede den nødvendige energi på sa
gen.

I året 1960 var stillingen den, at med
lemstallet var faldet til 55, og general
forsamlingen var en lidt hængeøret
højtidelighed. Formanden betegnede i
sin beretning den foregående klubfest
om en sørgeforestilling, der gav 17
kroner i underskud trods betydelige
ofre fra flere medlemmers side. I klub
turneringen havde holdene placeret sig
nogenlunde i midten, men det var en
trøst, at Glostrups hold heller ikke var
rykket op!!
- Underforstået: Vel er egen succes

liflig, men næstens ulykke er ingenlun
de at foragte.

Der var nu ingen grund til sortsyn;
klubben havde en solid basis i form af

en stamme trofaste medlemmer, der
var klar til indsats, når bare der blev fy
ret lidt op under dem, og det blev der
da også. Formand var Per Rosenstand,
som var energisk nok, men han havde
ikke den fornødne tid at ofre på klub
ben. Han skal nævnes som ophavs
mand .til de åbne Vanløse-turneringer,
hvoraf den første blev skudt af i efter
året 1961, som en slags jubilæumstur
nering i anledning af klubbens 30 års
dag. Som noget nyt lagde man an på
hjemmespillere, der også i stort antal
fulgte opfordringen, og mange af dem
blev medlemmer. Det første år var del
tagerantallet 98, og man har et enkelt
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år været oppe på 105; slutresultatet har
altid været mindst en halv snes nye
medlemmer, hvoraf en del naturligvis
faldt fra igen, men mange af dem, der i
dag udgør den faste stok, er i sin tid
blevet medlemmer på den måde, der
iblandt nogle af klubbens bedste.

I 1962 oprettede Dansk Skak Union
divisionsturneringen for hele Dan
mark, inddelt i I., 2. og 3. division, som
blev udfyldt med de stærkeste mester
hold fra samtlige landets hovedkredse,
anbragt i divisionerne efter formodet
styrke. Vanløses I. hold blev sat i 2. di
vision, hvor det spillede i to sæsoner,
hvorefter det rykkede ned i 3. division
en sæson og derefter atter måtte tilba
ge i mesterklassen i den københavnske
holdturnering. Klubben har aldrig i
længere tid ad gangen haft så stort et
antal virkelig stærke spillere, at den
har kunnet gøre sig gældende i toppen
af dansk skak, hvilket vel nok er tilfæl
det i de fleste klubber. Når en spiller
har opnået en sådan styrke, at han ikke
længere møder rimelig modstand i sin
egen klub, søger han som regel et sted
hen, hvor hans videre udvikling er
sikret, og derved koncentreres topspil
lerne i forholdsvis få klubber, som år
efter år er de samme, og mellemklub
berne bliver så at sige en slags udklæk
ningsanstalter, men det har da absolut
også sin berettigelse og bør ikke give
anledning til mindreværdskomplekser.
Den I. december 1964 flyttede VS til

Vanløse Kulturgård, som nu hedder
Vanløse Forsamlingslokaler. Det var
lige ovre på den anden side af gaden
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og lejen var ca. dobbelt så høj som i
Jernbanekafeen, som desværre skulle
rives ned; det var en svær belastning af
Økonomien, men andre muligheder
fandtes ikke. Lokalerne var nye og i sig
selv ret gode, dog var man til tider pla
get af en grufuld larm fra en ung
domsklub og andre, som også havde til
huse der. I et indlæg i Fribonden be
klagede et medlem sig over, at »med et
pigtrådsorkester, der for fuldt drøn rul
ler sig ud i kælderen og så samtidig si
multan-voldtægtsøvelser udenfor i går
den kan det knibe med at spille skak,
men« tilføjede han resigneret, »der er
vel ikke noget at stille op, i et kultur
center skal der jo være mulighed for
kulturel aktivitet.« Det varede heldig
vis kun 3 års tid, så tvang en formidabel
lejeforhøjelse klubben til at flytte sine
teltpæle. Det voldte store vanskelig
heder, da bydelen med hensyn til pas
sende lokaler til en rimelig pris altid
har været at betragte som en slags
u-land, men det lykkedes et af de trofa
ste medlemmer, ingeniør Axel Bark
huus, gennem bekendtskab at skaffe
klubben husly hos plejehjemmet Bon
derupgård på Randbølvej. Lokalet var
institutionens festsal, simpelthen ideel
til klubbens formål, hyggelig og vel
holdt og til en fornuftig pris, og der
flyttede klubben så hen ved nytårstid
67.

Trods vanskeligheder af forskellig
art var perioden 1964-67 dog præget af
aktivitet og fremgang. De årlige åbne
anløseturneringer fortsatte, og med

lemstallet voksede støt fra 48 til 75, til-



-V.I•

Udsnit afmed/emsbestanden 1967.
'ederste rækkefra venstre: Sv. Å. Svendsen. Arne Jacobsen. Eri. Johansen, Ole De/fter ( heltfor

an). Niels Rendlev, Henn. Jensen.
'æstnederste række fra venstre: Poul Sørensen. Vilh. Olsen. Kur/ Andersen. J. Sch. Chrislian

sen. Leif Wennicke, Chr. Faber, Åge Hansen. Moritz Andersen, Per Larsen.
'sesteverste rækkefra venstre: G. Axelsen. Kr. Jensen. Jørgen Hansen, Hvalsø Petersen, Børge

Gyldholm, Åge Dyrholm. Louis Plachta, Ib Pedersen. Sejr Houmann, Hartv. Hornbell.
Øverste rækkefra venstre: Jesper Holm. Torben Sneslev, Verner Madsen, Verner Pedersen. Hj.
Hansen. H. Schøller Jacobsen. Steen Bauers, E. D. Voss.

slutningen til eksterne turneringer var
god, og i 1965 erobrede Verner Peter
sen titlen elitespiller. Året efter udgav
klubben i anledning af sin 35 års fød
selsdag en bog på 75 sider, »Vanløse
Skakklub i 35 år«, redigeret af Chr. Fa
ber, hvilket i betragtning af klubbens
tørrelse og midler var noget af en be
drift. Bogen er desværre forlængst ud-

solgt. Samme år introducerede klub
ben skakuret Garde i dansk skakliv. Et
af medlemmerne importerede i kraft af
sit borgerlige erhverv et antal ure di
rekte fra fabrikken, til brug i klubben.
KSU's daværende formand Viktor Sø
rensen blev underrettet, og det resulte
rede i, at KSU et par gange købte et
parti ure gennem VS. Desværre gik det
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Etforholdsvis alvorligt parti ( 1968). Poul Sørensen tv, Henning Jørgensen th.

pågældende medlem over i en anden
branche uden mulighed for at fortsætte
transaktionerne, ellers kunne det nok
have udviklet sig til, at KSU eller DSU
i dag havde haft eneforhandlingen i
Danmark.
På generalforsamlingen i 1968 ved

tog man at afskaffe den årlige åbne
Vanløse-turnering med den begrundel
se, at den havde opfyldt sin mission og
dermed måtte vige for andre opgaver.
Der var iøvrigt lagt op til storvask på
grund af utilfredshed med opnåede re
sultater, dårlig afvikling af vinterturne
ringerne og vaklende økonomi som
følge af store kontingentrestancer og
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afskrivninger. Situationen var nu ikke
så alvorlig, som det kunne se ud til; kri
tikken må i nogen _grad tages som ud
tryk for medlemmernes voksende inte
resse som følge af, at der virkelig skete
noget i klublivet. - Poul Sørensen hav
de fremsat et detaljeret forslag til æn
dring af vinterturnering m.m., som blev
diskuteret livligt og efterhånden tog
form af en programerklæring, og på
den blev han så valgt til formand.

Hans første arrangement var simul
tankampen med den amerikanske
damptromle Walter S. Browne, som på
det tidspunkt i anden anledning var i
København. Begivenheden fandt sted i



klublokalet den 3. juli 1968 og blev re
fereret i Fribonden som følger:

... WSB ankom programmæssigt og blev
budt-pænt velkommen af Verner P. med
How do you do and welcome på ameri
kansk. Han svarede lige så pænt med
Hella, where's the money, men jeg har
nok misforstået ham, da jeg ikkeforstår
amerikansk bedre endjeg spiller skak. -
WSB havde betinget sig IO kroner pr.
vundet parti, 5 kroner for remis og tabt
parti gratis. 28 spillere deltog, og på godt
3 timer nedlagde han de 24 og tabte 4
partier. Som afslutning tilbød WSB lyn til
JO kroner pr. næse, 3 stk. meldte sig og
blev kvalt på stribe i løbet af ingen tid, -

30 kroner, thank you, quite american, you
know.forestillingen slut.

En interessant aften, som vi skylder be
styrelsen takfor. Deltagerne lærte et og
andet om skak, og det hele var rigeligt de
skillinger værd, som det kostede klubben.
At WSB 's indstilling til skak kontra penge
måske lå lidtfjernt fra vanlesesk mentali
tet kunne vi så oven i købet konstatere
ganske gratis. sign FOC

Poul Sørensen var som formand rig
på ideer og særdeles dynamisk. Det
var ham, der tog initiativet til samar
bejdet mellem de seks vestvoldklub
ber, som stadig består, og hvor han i en
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årrække deltog aktivt i organisations
arbejdet, samtidig med at han en tid
var medlem af KSU's bestyrelse. Indad
til i klubben fik han i overensstemmel
se med sit program omorganiseret tur
neringerne, og der blev oprettet en ju
niorafdeling, der efter kort tid talte 15
unge mennesker og som krævede en
stor indsats i form af penge og arbejds
kraft. I Fribonden indførtes en parti
spalte, hvis redaktør blev Thorbjørn
Rosenlund, der et par år før var startet
som novice i VS. Han bestred sit job
glimrende, og i det hele taget var hans
ret korte virke i YS af en sådan art, at
man kunne ane en kommende karrie
re. Måske fordi han dengang var under
akademisk uddannelse kunne han nu
og da forfalde til en lidt sammenskruet
måde at udtrykke sig på. Derom vidner
følgende spøgefulde henstilling fra Fri
bondens novembernummer 1969:

Vort modersmål er dejligt!
Jeg citerer fra FB's augustnummer: »I
det håb ikke at blive mistænkeliggjort for
en for mig yderst fjerntliggende og tem
melig frastødende tendens til ikke at til
godese de ønsker og interesser, der måtte
forefindes hos en minoritet af klubbens
spillere, tillader jeg mig i dette nummer af
FB udelukkende at gennemgå partier af
juniorer, hvilket efter et grundigt studium
af sagens akter ikke berforekomme så ir
relevant i betragtning af ...o.s. v. «
Idet jeg håber ikke at blive misforstået i

anledning af nærværende, fra min side -
hvad klubkammerater, der har kendt mig
i en årrække, ikke vil være i tvivl om ~ vel-
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Thorbjørn Rosenlundmediterer ( 1968).

mente og absolut alvorlige bestræbelse
på, udfra mine personligeforudsætninger
og - efter min opfattelse, af den mentale
forskning tilstrækkeligt bekræftede
kendsgerning - hermed forbundne psyki
ske egenart, i dette tilfælde i FB, men i
øvrigt hvor som helst og ved enhver given
lejlighed, at bryde en lansefor vort smuk
ke, af de største digtere gennem tiderne
lovsungne danske sprog, skal jeg hermed
henstille til vor gode klubkammerat ThR,
at han fremtidig giver sine ievngt fortræf
felige, men på grund af det akademiske
prægfor adskillige klubkammerater uden
studenrereksamen svært forståelige artik
ler en sådan udformning, som mønsterfor



Frk. Barkhuus serverer ( 1967)

hvilken dette indlæg efter min ringe me
ning kan tjene, at også disse med mindre
lærdom begavede kan få detfulde udbytte
uden anvendelse af akademisk omsvebs
ordbog. sign BG

I efteråret 1968 indledte klubben et
samarbejde med Vanløse-skolerne til
fremme af interessen for skak. Man fik
Vanløse bibliotek til at følge sagen op
med en udstilling, opvisningspartier af
skoleelever, og to af klubbens folk spil
lede på 35 brætter simultan med inter
esserede besøgende, ialt cirka 200 par
tier. Pr. I. januar kunne man konstate-

re, at VS med 80 medlemmer var lan
dets sjettestørste klub og at juniorafde
lingen med 19 medlemmer var næst
størst i København. Som en konse
kvens af den forøgede aktivitet - og for
resten fuldt bevidst - begyndte man at
satse stærkere på konkurrenceskak,
hvad der efterhånden også gav visse re
sultater, men som tilfældet er med an
dre stimulanser, lod det til at have min
dre heldige bivirkninger, her i form af
en tendens til klikedannelse, der ikke
fremmede det gode kammeratskab,
som altid havde kendetegnet klubben.
Heldigvis blev der bremset i tide, og
klubben havde høstet en værdifuld er-
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faring, som dog ikke var gratis, idet
virkningen kunne spores i nogle år.

I september 1969 måtte Poul Søren
sen nedlægge sit hverv som formand,
idet han overgik til en ny stilling, der
lagde beslag på hans fulde tid og ar
bejdskraft, og det viste sig ret snart, at
klubben havde skrævet længere end
bukserne kunne holde. Juniorafdelin
gen sygnede hen som følge af manglen
de kompetent ledelse, og allerede efter
en sæson måtte man gå tilbage til de
gamle turneringsformer, medlemstallet
dalede til 65 på knap et år. Det tynde
de svært ud blandt de gamle kæmper,
Voss døde i marts 1971, Faber i april
1972, og det var som om en epoke der
med var forbi.

Der var dog enkelte lyspunkter i pe
rioden: efter sæsonen 1971/72 rykkede
I. holdet op i 3. division, og i påske
stævnet 1973 taltes blandt Vanløse-del
tagerne I landsholdsspiller, I elitespiller
og 4 mesterspillere, men bortset fra det
var situationen nærmest trist. Junior
afdelingen bestod stadig i 1972, men
dens leder tog sin opgave meget afslap
pet, og de unge mennesker muntrede
sig efter behag. Det udviklede sig til
noget i retning af hærværk, og her har
klubben nok været lidt forud for sin
tid, men det forstod plejehjemmets for
stander ikke. Han fandt det for groft.
og klubben blev sagt op fra sit dejlige
lokale, endnu en erfaring rigere og en
del fattigere.

Det lykkedes at skaffe husly i menig
hedshjemmet i Veras Alle, og flytnin
gen fandt sted den 23. august 1972. Lo-
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kalet var gammelt, forsømt og nær
mest uhyggeligt. Der var himmelhøjt til
loftet og dårlig belysning, fodkoldt var
der også, men der fandtes da både kla
ver og talerstol, og uden for i haven
voksede indtil flere buske og træer.

Atmosfæren virkede deprimerende
på medlemmerne, og mange forlod
klubben. Fra 1972 til 1976 dalede med
lemstallet fra 62 til 37, deraf 2 juniorer.
Kun med største besvær lykkedes det
at stable en bestyrelse på benene fra år
til år, og det var i alle måder et mørkt
kapitel i klubbens historie. Kulminatio
nen indtraf i 1976, da klubben blev sagt
op, fordi den gamle bygning skulle ri
ves ned, men man fik tilbudt lokaler i
det ny menighedshjem, som var under
opførelse på Ålekistevej. lige ved siden
af Vanløse Kirke, dog ville lejen blive
ret høj. Det måtte man så foreløbig ak
ceptere, men den samlede bestyrelse
plus fribondens redaktion meddelte
samtidig, at ingen så sig i stand til at
modtage genvalg på den forestående
generalforsamling. Det gamle lokale
skulle fraflyttes I. juni, og det nye var
først klar til indflytning 15. september,
så det lod til, at alle onde magter havde
sammensvoret sig mod klubben trods
det, at den dog på en måde havde
hjemme i Herrens hus. Situationen
blev dog klaret ved behjertet indsats af
Niels Rendlev. som i en række korri
dorforhandlinger skaffede sig tilsagn
fra medlemmer. der trods miseren var
illige til at træde ind i en kommende

bestyrelse med Niels som formand.
Planen lykkedes. og det reddede fak-



Alvorlige problemer ( 1967). AxelBarkhuus tv, Arne Jacobsen th.

tisk klubbens liv, hvorfor navnene på
den ny bestyrelse fortjener at nævnes
her: Niels Rendlev, formand; Jesper
Holm, kasserer; Axel Barkhuus, Jens
Yinther Frederiksen og Børge Gyld
holm.

Klubben var nu hjemløs, indtil det
ny lokale var færdigt til brug. Bestyrel
sen dekreterede så sommerferie indtil
flytningen og anvendte tiden til at sæt
te skik på de områder, hvor det til
trængtes samt arrangere en åben tur
nering til afholdelse snarest efter fe
riens ophør.

Den 22. september 1976 holdt YS sit
indtog i de fine, nye lokaler Ålekistevej

156, og kort efter afholdtes den plan
lagte turnering, der skaffede klubben
en halv snes nye medlemmer. Der var
udelt tilfredshed med de nye forhold,
dog kunne man nok have ønsket lidt
mere plads af hensyn til forventet
fremtidig tilslutning, og da lejen var ri
gelig stor til det beskedne budget, måt
te kontingentet forhøjes til 25 kroner
pr. måned for fuldtbetalende senior
medlemmer, hvad der da også var fuld
forståelse for.

Klubben havde på alle områder lidt
betydelig skade i de omtrent 5 år, ned
gangsperioden havde varet; medlems
tallet var dalet næsten katastrofalt,
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mange gode spillere havde søgt andre
græsgange, så klubbens I. hold, der i
sæsonen 197ln2 spillede i 3. division,
efterhånden var blevet devalueret til I.
række. En del uerstatteligt arkivmate
riale var ved flytninger og dårlige opbe
varingsforhold gået tabt, materiel og
inventar var i en sørgelig forfatning,
medlemskartoteket var ukomplet, så
det var i det hele taget i sidste øjeblik
der blev grebet ind, og den ny bestyrel
se fik brug for al sin entusiasme og alle
de kræfter, den kunne mobilisere. Der
gik et par år med at få rettet skuden op
og bragt den på ret kurs, og flere besty
relsesmedlemmer blev slidt op under
vejs.

På bestyrelses- og andre møder var
der blevet ført lange og nødvendige
diskussioner om mål og midler, og ikke
mindst økonomien var genstand for
stadig opmærksomhed. Lige fra sin
spæde barndom havde klubben været
plaget af en kronisk lidelse i form af
kontingentrestancer. Mennesker i al
mindelighed har en medfødt, naturlig
uvilje mod at slippe deres skillinger, og
da skakfolket aldrig i nævneværdig
grad har haft de bevilgende myndig
heders bevågenhed, sådan som tilfæl
det er med andre, sammenlignelige in
teressegrupper, kan en skakklubs eksi
stens til tider bero på et meget spinkelt
økonomisk grundlag, hvis den da ikke
har en kasserer, der er pågående og
ubarmhjertig som skattevæsenet - og
medlemmer, der er indstillet på selv at
betale gildet, uden støtte fra det offent
lige. Men trods det har klubbens skif-
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tende bestyrelser igennem årene med
jævne mellemrum beklaget sig eller ap
pelleret til folks bedre instinkter, uden
at det i længere tid ad gangen har haft
synderlig virkning. Det ser dog nu ud
som om VS er i tydelig bedring, og ef
ter alt at dømme indtraf vendepunktet
engang i 1977 efter et medlemsmøde,
hvor blandt andet kontingentrestancer
ne blev drøftet. Et af bestyrelsesmed
lemmerne berettede ern en drøm eller
åbenbaring, han havde haft, og som
han mente var en alvorlig påmindelse
til alle. Han fortalte omtrent sådan:
Jeg drømtefor/eden nat, at jeg var kasse
rer og en sen aften sad derhjemme og la
vede årsregnskab. Det så ikke godt ud.
Som jeg nu sad og spekulerede, gik lyset
ud, og midt i mørket. i et ligesom overjor
disk skær. viste sig en høj skikkelse i
langt, hvidt gevandt og med langt. hvidt
skæg. Det var Sankt Peter. Han så alvor
ligt på mig et øjeblik og sagde Hvi ser du
så nedtrykt ud. min søn; hvad plager dig?
-Ah. det er des- restancer, svaredejeg. -
Lad se. sagde han og kastede et blik på
regnskabet: - ja. fyfor ham du ved. det
ser sandelig fælt ud. Dette her overstiger
menneskelig formåen, her- er højere mag
ters bistand påkrævet. - Det er vist den
måde, Sankt Peter plejer at udtrykke sig
på. - Han tav og stod nogen tid og gruble
de. - Fat mod, min søn. nu har jeg det,
sagde han så. Jeg skal mage det så, at al
le dine skyldnere hjemsøges af en ganske
overordentlig ubehagelig og vedvarende
kløe i rumpen, og at deres arme bliverfor
korte 1i/ al de kan skaffe sig lindring, og
det skal de uafladelig pines med, indtil de



Jeg skalmage det så. at alle dine skyldnere hjemsøges afen ganske overordentlig ubehagelig og
vedvarende kloe i rumpen, og at deres armebliverforkorte tilat de kan skaffe sig lindring, ogdet
skalde uafladeligpines 111ed. indtilde har betalt hvadde skylder. hver og en.

har betalt hvad de skylder, hver og en.
Det tager jeg hjem og taler med den
Gamle om. - Så fortonede han sig, det
overjordiske skær svandt og lyset kom
igen. Der rar i stuen en duft af guld, rø
gelse og myrrha skær.
Jeg dromte videre. Det var en onsdag

aften. og jeg gik hen i klubben. Der stod
allerede en lang række kammerater og
ventede på mig. De så plagede ogfortviv
lede ud og vred sig på en besynderlig må
de. og alle havde de ganske små, korte ar-

me, som de febrilsk rodede efter deres
tegnebøger med. De masede på for at
komme af med deres kontingent, og hver
gang en havde betalt,fik hansforpinte an
sigt et forklaret, saligt udtryk, hans arme
antog deres normale længde, kroppen
fandt ro, og inderligt lykkelig satte han
sig hen og spillede skak. - Så vågnede
jeg.
Jeg har tænkt meget på, om det nu og

så-•var en drøm. Det hele står så tydeligt
og livagtigtfor mig, at jeg næsten er sik-
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ker på, at det var en åbenbaring, et alvor
ligt varsel om, hvad der venter os, hvis vi
ikke besinder os og kommer på bedre tan
ker. Jeg anbefaler jer indtrængende at af
lægge kassereren et besøg hurtigst muligt
og derefter mindst en gang om måneden.
Det ville være grufuldt, om jeg skulle op
leve det i virkeligheden, som jeg har set i
et syntjeg er rystet i mit inderste.

- Lad det være usagt, om det var
denne beretning, der gav stødet til en
bedring i finanserne, men i hvert fald
kom der efterhånden orden i sagerne.
På generalforsamlingen i 1978 var der
røre om problemet, i 1979 og 80 var
kontingentrestancerne ubetydelige, og
på generalforsamlingen i jubilæums
året 1981 kunne kassereren forelægge
et regnskab helt uden restancer, for
første gang i klubbens 50-årige levetid.

Der er måske alligevel mere mellem
himmel og jord - - -
På generalforsamlingen 31. maj 1978

måtte formand og kasserer sige fra,
hvorved der af den frelsende bestyrelse
kun var Barkhuus og Gyldholm til
bage, som begge trods fremskreden al
der og slidt udseende erklærede sig re
de til at fortsætte. Til formand valgtes
Stefan Ålekjær Hansen, som kun hav
de været medlem et års tid og vist sig
aktiv og interesseret. Den slags folk bli
ver gerne hurtigt hængt op på en eller
anden krævende post, som regel med
det resultat, at de ret snart mister pu
sten og glider helt ud igen. Den nye
formand viste sig at være den undtagel
se, der bekræfter regelen, og under
hans ledelse er den aktivitet og frem-
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,,At han kan nænne det!« ( 1968)

gang, som allerede var godt begyndt, i
stigende grad fortsat, naturligvis i sam
arbejde med alle gode kræfter i klub
ben. Af de resultater, der er opnået i
Stefans regeringstid kan nævnes: En
fremgang i medlemstallet på over 20%,
forbedret pleje af nye medlemmer, ind
førelse af permanent hurtigskakturne
ring sideløbende med vinterturnerin
gen, oprettelse af intern ratingliste, for
bedret regnskabsopstilling, intensiveret
juniorarbejde, der foreløbig har bety
det en juniorafdeling på IO medlem
mer. Samtidig er det daglige klubliv
blevet udbygget, så døde perioder ikke
forekommer, Fribondens rolle som in-



formator og formidlende organ er un
der stadig udvikling, og den udadvend
te propaganda for klubben søges for
stærket gennem det mangeårige sam
arbejde med Vanløse Folkeblad.
Generalforsamlingen 28. maj 1980

vedtog at hædre Henry Stjernqvist og
Sejr Houmann for deres lange med
lemsskab og trofaste indsats ved at ud
nævne dem til æresmedlemmer af
Vanløse Skakklub. De fik overrakt
hver et kalligraferet hædersbrev i go
tisk stil og takkede i velvalgte ord rørt
for æren. For Stjernqvists vedkom
mende kom hyldesten i yderste øjeblik,
idet han afgik ved døden knap 3 måne
der senere, i en alder af 81 år.

Så oprandt jubilæumsåret 1981. På
generalforsamlingen den 20. maj
nævnte formanden i sin beretning, at
75% af medlemmerne havde deltaget i
vinterturneringen, som var afsluttet
rettidigt. To af klubbens juniorer var
ved deltagelse i eksterne turneringer
rykket op i 2. række, og flere opryknin
ger var i vente. I -vestvold-holdturnerin
gen deltog 3 VS-hold, hvoraf de to blev
henholdsvis nr. 2 og nr. I i hver sin spil
legruppe. Formandens omtale af klub
bens resultater i KSU-holdturneringen
var knap så opbyggelig, så lad os forbi
gå den i tavshed. I august-september
afholdes i anledning af jubilæet en ko
ordineret turnering, som allerede er
under forberedelse, og der vil også bli
ve truffet andre foranstaltninger i sam
me anledning.

Kassereren forelagde et årsregnskab
helt uden restancer og foreslog på be-

styrelsens vegne uændret kontingent
for det nye regnskabsår. Forsamlingen
fandt dog budgettet for stramt og gen
nemtrumfede en kontingentforhøjelse
på 5 kroner pr. måned for seniormed
lemmer, hvorefter regnskabet blev
godkendt. Men det er dog vist ret ene
stående, at folk selv forlanger prisfor
højelser.

Bestyrelsesvalget gav som resultat:
Stefan Hansen, formand (genvalg),
Børge Gyldholm, kasserer (genvalg),
Axel Barkhuus, næstformand (gen
valg), Ole Delfter (nyvalg) og Bent Ei
gil Pedersen (nyvalg).

Foruden at være substitut for for
manden har næstformanden iøvrigt fri
villigt påtaget sig den· opgave at sørge
for medlemmernes vederkvægelse
med kaffe og andre læskedrikke, et
hverv som han har røgtet i umindelige
tider til medlemmernes udelte taknem
melighed og til benefice for den altid
slunkne klubkasse. Gid han må holde i
mange år endnu.

Med 50 år på bagen er Vanløse
Skakklubtrådt ind i de voksnes rækker
og kan se tilbage på et begivenhedsrigt
liv, hvor sorrig og glæde har vandret til
hobe. Men glæderne har været i over
tal, når man ser det hele sådan lidt fra
oven, og nu gælder det fremtiden, de
næste 50 år. Der er et godt grundlag at
bygge videre på i form af klubånd og
kammeratskabsfølelse - foruden man
ge andre positive ting - og med sådan
ne kvaliteter kan Vanløse Skakklub
med fortrøstning tage hul på de næste
50 år.
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