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fribonden
MEDLEMSBLAD FOR VANLØSE SKAKKLUB

Forord

Fribonden er denne gang hæmningsløst selvoptaget.Hele
bladet handler udelukkende om bladet selv.Derfor er der
grund til at begynde med en slags advarsel:

Et klubblad er i høj grad et meddelelsesorgan.Besty
relsen kundgør sine beslutninger,eller nogle af dem,der
er referater fra generalforsamlinger,juleafslutninger

1
holdkampe,vinterturneringer,koordinerede dittotosv,osvo
Alt dette stof er det som bærer bladet,selve dets eksi
stensgrundlag.Men det er normalt også stof som kun har
aktuel interesse.Intet er så uinteressant som forrige
års resultater.

I de følgende pluk fra 4o årgange af vores blad har
jeg derfor koncentreret mig om det stof der har været
boller på suppen, og altså ikke har været "meddeLeLser-",
Jeg har sel, haft stor fornøjelse af at kigge i de ga~
le blade,og håber at det må gå læseren ligeså!
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Fribonden fylder fyrret

Med årsskifte~ er Fribonden gået ind i sin 41. årgang,
og det vil vi fejre ved at kigge lidt i de gamle numre.

Den første Fribonde så dagens lys i juni 1944.Formatet
virker i vore dage lidt usædvanligt.Det er et ark papir,
ca 4 cm længere og en centimeter bredere end et moderne A4.
Dette ark er trykt på begge sider,i to spalters bredde.
Hovedet er trykt,ikke duplikeret,og holdt i en nydelig
grø farve.

Redaktøren var Povl Ottesen,som også var medlem af be
styrelsen.Dengang hyldede man ikke-det princip som vi nu ~
har fulgt i mange år,at redaktionen af Fribonden er uaf
hængig af bestyrelsen for klubbenoTværtimod står der i
spidsartiklen i første nummer bl.a.:

Den kendsgerning,at Klubben nu tæller et lille
hundrede Medlemmer,gøx det nødvendigt for Ledelsen.
at søge en betryggende Maade at henvende sig til og
opnå Kontakt med Spillerne paa@

Srunme spidsartikel slutter i øvrigt såleJes:
Et Glimt af Humor vil sikkert ogsaa undertiden vise

sig i Bladets Spa1.ter.Bladets Navn indebærer Løfte om
mange muligheder.

Denne spidsa.rtike:i var skrevet af ChrQFabe::::~klul.ibens "'
daværende formand.I det hele taget skrev formanden den
gang i næsten hvert numme r , og ønsket om at kunne henven
de sig regelmæssigt til a.lLe nedlemmerne tog ikke bare til
dem der kom i klubben,var jo også reelt nok,og lever u
tvivlsomt videre i alle senere testyrelsero

Klubben ejer .e.i:ir næs.ten kompLs t samling af de 4o år-s
FribønderoDet er naturligvis en uvurderlig kilde til klub
bens historie,men det vil jeg gå let henover~Dels er klub
b~ns historie skrevet - du kan måske endnu sikre dig et
eksemplar ved henvendelse til bestyrelsen - dels skal
denne artikel handle om Fribondens egen historie~

Og hvordan er det så at læse i disse gulnede blade? Ja,
det første indtryk man får er at verden hverken går frem
ad eller tilbage,den står ganske enkelt stille.Et par pluk
vil vise hvad jeg mener:
Overskrift i nummer 1: "Bliver der gjort nok for de svage
gere Spillere?!! Og som svar en overskrift i nummer 2:
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uBliver der gjort nok for de nye Spillere?"
Eller hvad med denne:

lDet skulle gerne være med Glæde9at Medlemmerne
modtager "Fribcnden",og derfor har Redaktionen (i
alle Tilfælde for første NU11llll~r) nægtet Kassereren
Optagelse af Følgende:

Er Deres Kontingent i Orden?Lovenes §a siger,at
Bestyrelsen kan slette et Medlem9naar der skylde$
Kontingent for 3 .Mdr. ellsr m.ere.n

Der var ma.~ge problemer med at få afviklet turnering
erne,især vinterturneringen.Se fx nr ~:

11Vinterturneringen.1943.

Det er rædselsfuldt til Stadighad at have denne
gamle Turnering at slaas :med.Ganske vist har de:r...ne
Turnering været forfulgt af Uheld,:men nu .skulle al
le Betingelser for at faa den afsluttet -vær2 til
Stede.Naar vi nu nævner hvilke Partier-,der endnu
mangler1ka.~ vi saa ikke faa Afslutning i løbet af
8eptember Maaned?a

Der var også dengang temmelig mange indlæg om regle
mentet for (især) vinterturneringen.Og også dengang
kendte man til hyppige skift af turneringsledere.Er
der ikke en sælsom bekendt fortrolighed ved følgende
meddelelse fra nummer 5:?

"Vigtig Meddelelse
Fra l.Oktober er Stillingen som Turneringsleder

overtaget af Uffo Jensen,Vinkelager 54,Da.msø 346ox,
og det vides,at han er meget streng m.H.t. Afbud og
lign."

Klubben havde dengang 87 medlemmer,senere ca loo~
Det gav trange pladsforhold,og i nummer 6 havde Jørge
Jensen,den senere formand,et forslag til hvordan man
kunne løse pladsproblemet:

"Lad os faa to Spilleaftener om Ugen11•

En smuk tanke,der så vidt jeg ved aldrig blev rea
liseret.Men det kan jo nås endnu •••

Klubben havde dengang en stærk problem~ og opgave
forfatter som medlem,G.Thomas.Som naturligt var offent-
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liggjorde han flere opgaver,og startede endda en løser
konkurrence.Interessen var ringe,og det må have været en
skuffelse for Thomas.I hvert fald offentliggjorde han i
december 45 denne opgave:

LUDO - OPGAVE

Der spilles med to terninger,- samt med globus og
stjerne.Stillingen er:

Gul: Gået hjemmefra kl 2 med to brikker.
Blå: Endnu ikke startet -
Grøn: Globus 4 og stjerne 1.1 hjemme og en på vej.
Rød: En i hus og to stjerne.

Blå slår først og v-inder i 14 sle.g .Evt. Varianter a...11.
føres .Løsninger til G.Thomas senest 2/12 1945.

!fy redaktør

I maj 1945 blev Povl Ottesen afløst af Johannes Mik
kelsen.I den anledning indeholdt Fabers sædvanlige
spidsartikel bl.a. følgende passus:

111!an har- i det forløbne Aar kun hørt meget lidt Kritik
om Blad~t,og med god Grund.Den enste,der har haft Grund
til at kritisere,er Redaktøren selv,nemlig over at saa faa
af Medlemmerne har haft Skrivekløe~ Er der virkelig saa
faajder har haft noget paa Hjerte? Erder virkelig ikke
flere,der har noget at meddele os andre?"

Også her sidder man med en fornemmelse a~ at have hørt
det hele mange gange før.

Hvem skrev?

Det var i helt dominerende grad bestyrelsen der fyldte
bladets spalter.Og måske syntes de menige medlemmer ikke
altid at de fik en helt rimelig behandling.I hvert fald
skrev Eigil Pedersen (ikke ham med mønsterskolen) somme
nigt medlem en let sarkastisk anmodning om en større eller
bedre Fribonde.Han skrev bl.a.:

"Er det paa Grund af Pladsmangel i FRIBONDEN,at vi ikke
faar alle Resultaterne fra Vinterturneringen 1944-45?" og
videre: "Maaske er det Bladets lille Format,der afskrækker

·Medlemmerne fra at give deres Besyv med i Klubbens interne
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liv." Og mere af samme slags.I samme nummer fik han svar
af Formand Faber:

"Medlemmerne plejer jo ikke at være slemme til at fyl
de Bladets Spalter.Hvis det skulle vise sig,at der kom
mer saa mange Indlæg,at det konstant kniber med Pladsen,
vil Bestyrelsen tage en Udvidelse af Bladet under Over
vejelse."

Eigil Pedersen lod sig ikke skræmme af Fabers lidt
nedladende holdning,og skrev jævnligt i bladet i de kom
mende år~Efterhånden dukkede der også små teoriartikler
op,og·endelig nogle partier.Og disse nye akti,itetar
gav andre end bestyrelsesmedlemmerne adgang til bladets
spalter.Antallet af forfattere steg,men lå stadig meget
langt under det vi nu er vant til.

Også omfanget var mindre dengang.I december gik man
over til at folde papiret en gang, sa man fik et format
der minder mege -~ om det vi kender nu.Et blad var normalt
på 4 sider,men en gang imellem 6.Bladet udkom meget re
gelmæssigt,mindst lo og højst 12 nv..mre pr åreHer kunne
vi nok lære noget •••

Ølhunde.

Chr.Faber var glad for et bestemt ølmærke,og blev
undertiden kaldt Chr.Tuborg (eller Duborg).Det er in
teressant at se at denne forkærlighed for Tuborg stadig
er levende hos vores nuværende formand,som omtaler det
te udmærkede fluidum som "ekstrakt fra de danske korn
marker".

I december 1945 kunne man læse følgende referat:

RAPPORT FRA PAASKESTÆVNET PAA CARLSBERG.

Den var vel nokt en god ide hik at vi kom ud til vo
res Gamle Carlsberg Venner vi har det suaah got ossaa er
Besjeningen firste Klasse som man siger Holet er enu in
taks tror jeg noks men vi vinner siggert osse en Præmie
tror jeg for vi higger en hel Omgang forud for de andre
saa vi er lie i Stødet til enu en Porkal og der er ingen
Rasjonering paa den men jeg tror osse at vi klarer en
Omgang til vis Axel Hansen og Edv.Knudsen alsaa igge
falder fra for Edv.Knudsen skal til Barnedaab senere
tror jeg nok i Dag.Vi er enige allesammen at vi igge
gier ta til Husum og spille for det er for langt ude
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naar som vi sidder saa godt her og spilder Tiden.

Hoflederen.

P.S. Voffor har Tuborg ingen Skakklubs?

Samme nummer indeholdt en gallup-undersøgelse,som
nok er værd at citere:

Som et Led i vor Medlemsservice har Bestyrelsen ret
tet et Par Spørgsmaal til Medlemmerne angående Klubbens
interne Forhold$Følgende 2 Spørgsmaal har været forelagt
lo? af Klubbens 99 Medlemmer af forskellig Alder og for
skellig Spillestyrke.

Hvad er Deres største Oplevels~ indenfor Klubben?

Svarene er noget spredte,men der er trods alt enkel
te Begivenheder,der særlig skarpt staar mejslet i Med
lemmernes Erindring - og hermed Svarene:

Fer.Andersens Lagkager i rød Gele
med Hammer og Segl
Da FRIBONDEN skiftede Redaktør
Carlsbergs Paaskestævne
Uffo Jensens Skæg
Min Sejr over Lauritzen
Har endnu ikke haft den

Har De nogen Reform,De ønsker indført?

Dette Spørgsmaal har sat Sindene i Oprør,og utallige
er de Forslag,der fremsættes,men af Hensyn til Bestyrel
sen,Turneringslederen og Uffo Jensens Barber skal vi
undlade alle de Svar,der direkte tangerer personlig For
følgelse.Ved en Bearbejdelse af det resterende Stof kom
mer vi til flg. Resultat:
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Svarene udgaar som Følge af ovenstaaende
FRIBONDEN udsendes som Dagblad
Matchudvalget hængt
Styrkelister anbringes overalt i Lokalerne
saa alle kan se,at vi er de stærkeste.
(Red. Det vil sikkert være paakrævet paa

-derme Maade at give Oplysning herom)
En maanedlig Sammenkomst med B~l .
Hemmeligt Telefonnummer,saa Spilletiden
ikke kan kontrolleres
Urene ombygges til Vækkeure1saaledes at
Tidsoverskridelser i Ly-n straks kan
konstateres

Vi henstiller til Bestyreisen at udnytte
denne Rigdom af Variari.ter,der her ganske gratis er
stillet til Raadighed.

- 0 - 0 - 0 -

Denne sidste opfordring vil jeg gerne gøre til min
egen.Måske var det på tide at vor nuværende bestyrelse
lavede en tilsvarende undersøgelse af medlemmernes
ønsker?

Vi springer frem til juli 1948,hvor en vis "x" appel
lerede for flere dårlige partier i Fribonden.Han skriver
bl ~a.:

Det er jo meget godt med Partier,som er spillet af
Verdensmesteren og Danmarksmesteren og alle de andre
Mestre,men ku."Ule der ikke også en enkelt Gang blive
Plads til et lille Parti,som De og jeg,Hr. Redaktør,
kunne lære noget af? Jeg tror nemlig,at vi hernede
i Rækkerne kan lære meget mere af hinandens daarlige
Træk end af de store Mestres fine Spil,etc.

Også dette lyder jo bekendt,og den gode "x" havde
og har ganske ret.Som det måske vil erindres,så havde
Fribonden for et par år siden en artikelserie kalde
"Mit værste Parti",og den serie vil vi meget gerne fort
sætte.Altså: Hen i rædselskabinetterne og hent de gyse
lige retter frem!
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Referater fra holdkampene.

Også dette er jo - desværre - en gammel,men altid
moderne sag.I februar 1949 skrev Faber om dette emne
bl.a.:

Vi ledte alle ivrigt i Fribonden for januar efter
resultater fra klubturneringen - men forgæves.Lange i
ansigterne begyndte de forskellige medlemmer at spørge
hinanden,om nogen vidste noget,og de oplysninger,man på
denne måde fik,var mere eller mindre ubestemte og vild
ledende.Hvorledes vil ledelsen holde kampånden vedlige
og sejrsviljen spændstig,når man lader tropperne gå for
lud og koldt vand - og lader dem kæmpe i tus- eller hel
mørke? Hvis det var en forglemmelse i januarnummeret,
hvorfor blev da de oplysninger,man sad inde med,ikke op
slået i klublokalet?

Også disse betragtninger kunne den nuværende redak
tion tage til sig.Husk at skrive referater! Meget a pro
pos anbragte den daværende redaktion fiedenunder Fabers
indlæg et citat af Tartakower:

Alle fejl·tagelser er til stede - de venter kun på
a·~ blive gj art l

Fra juni 1949 overtog H.Vejrup redaktionen af bladet.
Der kom fra denne tid flere partier i Fribonden,men bla
dets sædvanlige størrelse var stadig på 4 sider.

Med hensyn til spillestyrke var klubben på vej ind
i sin absolutte glansperiode.I sæson'en 49-50 rykkede
førsteholdet op i Mesterrækken,de~ tids stærkeste ræk
ke,og altså svarende til vor tids første division.

I den forbindelse kan man notere sig endnu et sær
kende ved vores klub: Oprykningen blev sikret ved go
de analyser af det afgørende hængeparti.Vi plukker fra
marts 1950:

"Ved kampens afbrydelse manglede vi et hængeparti,
som skulle vindes for at V.S. kunne være sikker for den
nærmeste konkurrent,Holte-Virum.

F.Seidler,der havde hængepartiet,som skulle spilles
den følgende onsdag,bestilte næsten ikke andet end at
analysere varianter i den mellemliggende uge,og samti
dig havde Seidler i udstrakt grad forbindelse med andre
af klubbens spillere.Heldigvis holdt Seidler hovedet
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"koldt" i den afgørende stund og reddede dermed v.s.
endnu et point,og således retten til oprykning for l.
holdet.En udmærket præstation efter en enerverende ugeln

j_
T

".

Kurt Richter

Tartakower
I skak er en skøn kombination enten en juvel eller -

humbug.

I juni 1952 blev Jørgen Jensen,der på årets GF var
tx·ådt tilbage fra formandsposten,ny redaktør af bladet.
Og Fribcnden lignede fortsat sig selv.Men Jensen holdt
kun i 2 år,idet han v~d GF i 54 atter blev formand for
klubben.Ny redaktør blev fra jun::i. 54 A.Bjerg.

Bjerg havde som redaktør et forståeligt ønske om at
forbedre bladet yderligere.Især ånskede han at øge bred
den iblandt bidragyderneoDet skulle ikke altid være de
samme som skrev i bladet.Han skrev bl.a.:

"De r spilles dog også interessant skak i 3.klasse l
Hvorfor så ikke lade andre se produkterne? Kom.menter
partiet selv eller lad mig skrive nogle 11bagkloge11 be
mærkninger.

Utilfredse medlemmer kan frit benytte bladet som ta
lerør for kritik af klubben og FRIBONDEN, - og noget må
der vel være at kritisere~"

Som man vil se har Fribondens skiftende redaktioner
været lige så monomane i deres ønsker som de skiftende
kasserere og vinterturneringsledere.Resultaterne af den._
ne opfordring har nok ikke ganske svaret til Bjergs øn
sker,men han var flittig til selv at skrive i bladet. I
en rubrik under overskriften "Hvad ska1anestre har erfaret"
skrev han i dec. 54 bl.a.:

Den store mester anbringer sin springer på e5,og mat
angrebet udvikler sig af sig selv.
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Medredaktør Hans har jo fornylig udtrykt en vis mis
tro til alle store mestres læresætninger,og det er let
at forstå ham på baggrund af de ovenstående citater.Jeg
vil for egen regning tilføje endnu en 11erfaring11:

Den store mGster viser sig ved at kunne få selv de
værste platheder citeret overalt.

En ønskedrøm går i opfyldelse:
Den stærke FRIBONDE giver en gaffel~

I januar og april 55 udkom Fribonden for første gang
med hele 8 sider,men der gik mange år før dette blev
normalt.Januarnummeret rummede sensationelt et digt,og
selvom noget af det er citeret i vores klubhistorie,
vil jeg ikke snyde læserne for hele mesterværket.Dig
tet er skrevet af B.Chemnitz,og bar overskriften

SKAKIDYL

Jeg ved ikke om der findes en melodi til sangen,men
her er i hvert fald teksten:

1 o
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Den :første tid,jeg spilled: skalc,
og spillegiften ind jeg drak,
kun lidt jeg tænkte,før jeg trak,
og derfor fik jeg altid 11lak".

Det var min lærer,Søren Bak,
der flittigt træned1 mig i skak;
men resultatet blev kun 11ak!n
Dog mindes jeg ham tit med tak.

I onsdags,da jeg Yar til skak,
vi ærligt først om farven trak,
og jeg fik hvid,den anden blak"
Ih! h.....-or vi tænkte,før vi trak.

Han piben frem af lommen trak,
og stopped' sindigt med tobak,
og ko ku æde rughalmsstak
imellem hver gang nogen trako

Jeg tror min hjerne ligger brak,
hver gang at jeg skal spille skak.
Den kolde sved på panden prak7
for han gik frem7og jeg gik bak.

Og uret sagde tik og tak.
Jeg gøs,hver gang at manden trak,
og tænkte højt og sukked':Ak,
jeg spiller som en almanak.

Det endte med et vældigt krak,
og det var mig som fik tobak.
Så blev jeg vred og brædtet smak
i ho'det på ham,så det flak.

Og han sprang op og skreg Polak!
og snuppede sin hat og frak,
før han forsvandt og døren smak •••
Hvor er det hyggeligt med skakl
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Der var flere gange tale om at indføre diagrammer
i Fribonden,men det strandede på tekniske vanskelighe
der.Til gengæld fik læserne i marts 56 en skak-kryds
ord,lavet på 8 gange 8 felter"

Dengang arrangerede klubben jævnligt fester for med
lemmerne med pårørende,og de blev naturligvis udførligt
omtalt i bladet.De~udover var der de sædvanlige nødråb
fra stcfhungrende redaktører og trængende kasserer,og
så selvfølgelig de mange ønsker om en bedre afvikling
af vinterturneringen.

På dette sidste p:::-oblem kunne man i september 56 læ
se en løsning som må betegnes som desperat.Man gennem
førte i denne sæson vinterturneringen uden turnerings
skema,således at afviklingen af partierne var helt over
ladt til aftaler spillerne imellem.Det mest utrolige er
at denne løsning så vidt man ka~ se ikke gav en ringere
afvikling af turneringen end de skiftende reglementer.

Med hensyn til stofnøden,så lancerede redaktøren i
nov-ember 56 en 11løsning11 som også siden er set gentaget:
Han lod næsten to sider af bladet (på ialt 4 sider) stå
helt bJe.nke,og så kunne læserne selv afskrive deres
bedste eller dårligste parti,eller benytte den tomme
plad8 til kritik af Fribonden,klubben,og hvad dertil
hø r...e:t. ~.

Diagrammer

I april 57 kom langt om længe det første diagram i
bladet.Det egner sig ikke til gengivelse,men jeg har
kopieret det nedenfor.

Hvid,Carlo Knudsen fra
Brønshøj,var i rablende
tidnød,med ca et halvt
minut til de resterende
7 træk.

Sort,E.Bang,VS,har net
op trukket 29.,-,Dd77og
nu gav hvid op,hvorved
Bang blev Vanløses første
mesterspiller.

1 2



Jørgen Jensen,den uopslidelige.

JJ var en god mand både for Fribonden og for klub
ben.I juni 57 gik han af som formand,og genoptog sam
tidig posten som redaktør.I denne omgang holdt han dog
kun frem til maj 58,hvor Arne Jacobsen blev redaktør.

I Arne J.'s tid skete der meget med Fribonden.Der
var flere gange nydelige tegninger i bladet,og i marts
59 sågar fotografier fra klubbens jubilæumsfest på for
siden.Det har vi aldrig kunnet præstere sidsn.

Som endnu en nyskabelse kom der i denne tid annon
cer i bladet,fulgt af en opfordring til læserne om at
støtte de f or-r etnanger som annoncerede .Annoncern.e holdt
dog ikke særlig længe.

Og endelig fik bladet i april 59 et nyt 11hoved11,nem
lig det nuværende.Det v&r designet af Niels Jensen,søn
af J.J.,og teknisk foregik trykningen på den måde at
man fik trykt et ark med hovedet på,og så selv skrev
stencil til resten af teksten.

Desværre må klubben have være noget fedtet med tryk
ningen af disse bladhovedark,for allerede fra januar
1960 var oplaget opbrugt,og i resten af året blev der
så til hvert nummer håndtegnet en mere eller mindre vel
lykket kopi af det trykte hoved.Dengang var der redak
tører till

Et par klip fra bladet i disse år:

Hørt i Klubben

Stjernqvist: Faber kan godt li' at bestille noget •••
Sååh?
Jo,han er lige gået ud for at bestille
et par øLler l

Sejr Houmann blev hyldet ved sit 25 års jubilæum,
og skrev som tak følgende i februar 59.Moderne læse
re kan glæde sig over at se Houmann argumentere for
en slags urform af den form for skak som senere er ble
vet anbefalet af Finn Madsen (byzantinisme) og Ulrik
Find (stefanisme).Houmann skrev bl.a.:

Skak kan spilles på mange måder,men "min" hovedregel

1 3

( juli 58)



er altid at forvirre modstanderen,samtidig med at jeg
følger en bestemt plan; at så modstanderen er mere "rø
get" er en anden sag.

Gælder det udekampe,hvor hvert point er kostbart,
så kæmp til spillet er slut; det er så nemt at sige
"remisn eller "jeg opgiver''.Det lærer man ikke noget
af.Her en partislutning som bevis (jeg har sort og
trækker først):

l.,-,Kh7 2.f8

Jeg spurgte om det skulle
være en dronning,og sva
ret var: Ja~ Resultatet:
Pat og et halvt point til
klubben.

Sejr Houmann

H.H.Hornbø11's
SKOTØJS...REPARATIONEN

Hyltebjerg Alle, 77 " Damte 2142
lste Ku Materialit- &. hurlig Lwering. Spec: h;iandsyd Arbejde

· TIikendt Medaille

Er De ude af flippen ?
"Sljorlespe cin lislen"
Wolkendorfsgade 11 , Palæ 5488
påsælfer n!I Hip °!1 maneheller.

Skjorter eller mål.

Støt FRIBONDENs annoncører !
Annonce,her fra februar 59
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Nedgangstider.

I de tidlige tressere var klubbens medlemstal v:i.
gende, og Fribonden var heller ikke hvad den havde væ
ret.Der var også hyppige skift i redaktionen: Arne Ja
cobsen gik ud ved GF 1960,og da man ikke kunne finde
en ny redaktør måtte formanden,P.Rosenstand,fungere
som redaktør indtil august 61,hvor Jørgen Weber over
tog denne post~Han holdt dog kun til 63,hvor Arne Ja
cobsen kom tilbage i jobbet.Forresten skete der noget
andet af interesse ved GF i 1963; Børge Gyldholm blev
kassexer,hvorved de sædvanlige klageråb i det mindste
blev morsommere at læseo

Man kan vel sige at både klubben og bladet kørte
på lavt blus.For eksempel var årgang 1960 på ialt 9
numre a 4 sider.Men der blev heldigvis ikke slukket
helt for blusset,og som det skulle vise sig ville det
ikke blive den sidste krise i klubbens og bladets hi
storie.

I 66-67 var medlemstallet tilfredsstillende,trods
det at klubben havde måttet skifte lokaler.Men Fri
bonden skrantede stadig.I 1966 overtog Sten Bauers re
daktørjobbet,og fra den tid fik bladet igen sit rigti
ge,trykte hoved.I juli 67 blev Sten indkaldt til Mili,
og Søren 1ul gjorde nu arbejdet,eller i hvert fald en
del af det,

Der udkom ned til 6 eller 7 numre a 4 sider pr år,
og denne bedrøvelige tilstand blev først rettet op da
Sten og Sør·en i fællesskab overtog skuden i januar 68.
I 68 og fremefter udkom der 11-12 numre pr år,fra 69
med op til 12 sider pr nummer.Så regelmæssigt havde bla
det ikke kørt siden de første stabile år,så man kan ro
ligt sige at den ny redaktion levede op til sin pro
gramerklæring fra januar 68:

"Redaktionen har som nytårsforsæt tænkt sig at gøre
Fribonden ny,spændende og aktuel.Den vil prøve på at væ
re færdig den første onsdag i måneden (undtagen om uom
meren),og den vil indlede en kraftig charmeoffensiv for
at gøre dig aktiv og interesseret.·!!

Desuden fik man fra september 68 et nydeligt off-set
tryk (som det nuværende),i stedet for den spritstencil
som havde været brugt i flere år.

Vi plukker lidt fra indholdet i disse år:
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August 67:

EN AF VORE Y!fGSTE SPILLERE BRINGER BENT LARSEN PÅ

GLATIS!

Det kan man da kalde en overskrift,hva'? Selv de
hårdeste eftermiddagsaviser må føle sig slået,og så
er det endda den rene og skære sandhed.Ved et skakar
rangement i Vojens gav Bent Larsen simultanopvisning,
og Ole Delfter opnåede remis mod stormesteren.Vi hå
ber at kunne bringe partiet i næste nummer. ·

(Det gjorde man skam også,og partiet er udmærket.)

Maj 67:

FILOSOFI EFTER ET NEDERLAG:

Der er ikke noget,der kan gøre mig så trist,som
når modstanderen iagttager en irriterende tavshed,
mens man kommer med sine undskyldninger.

I juli 69 blev redaktionen udvidet med Birger
Frahdsen.Både i klubben og på bladet skulle der nu
gø'J'es noget mere for juniorerne, og de·t var Birgers
sær}.ige ansvarsområde.

Den nye redaktion ser ud til at have haft det ud
mærket indbyrdes,i hvert fald hvis man kan dømme ef
ter denne notits fra oktober 69:

REGLER FOR REDAKTIONSMØDER:

§1. Der må ikke drikkes spiritus til redaktions
møderne - undtagen til fed mad.

§2. Fed mad er al mad,hvori der ikke indgår frugt.

§3. Det er forbudt at spise frugt til redaktions
møderne.
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I september 69 skrev bestyrelsen en artikel med o
verskriften Zoologisk misfoster.Her står bl.a.:

"En utiltalende slægtning til de berygtede skovsvin,
strandsvj_n og støjsvin har i den senere tid efterladt
sine spor på vore enemærker,nemlig skaksvinet.En nær
mere beskrivelse af dyret er f.t. ikke mulig,men dets
virksomhed viser sig i ødelagte skakure,ukomplette el
ler beskadigede brikker,eller brikker efterladt som en
møgbunke.11

Efter mere af samme skuffe slutter artiklen:

"Skulle man være så heldig at overraske et af de omtal
te akakevf.n i funktion,kan dyret uden vf.dez-e nedslagtes
på stedet,klubben påtager sig at fjerne kadaveret."

lZJ
Ligesom andre redaktioner havde også a.en daværende

besvær med at få bladet gjort bred~.Der var for få med
lemmer som ytrede sig i spalterne~En statistik over år
gang 69 belyste dette forhold meget grelt i ju..'11.inumme
ret fra 1970:

Endnu lidt statistik!

Tager vi FE årgang 69 og undersøger den med hensyn til
skribenterne,vil man hurtigt opdage,at det er Torden
skjolds soldater om igen.Sat op i skemaform ser det
således ud: Redaktionen: 60% af stoffet.

Thorbjørn R.: 30% -
Bestyrelsen: 6% -
Anonyme: 2% -
Gyldholm: 1% -
E.Johansen: o,9% -
N.Rendlev: 0,1%

Redaktionen konkluderede: "Medlemmerne er for lidt
med i den daglige trummerum.Især efter generalforsam
linger o.lign.,skulle man tro,at klubbladet måtte være
det ideelle forum for diskussioner,synspunkter m.m.
Men det lader til,at de to årlige forsamlinger tapper
al kraften ud af medlemmerne.Dette være hermed en op-
fordring.Get going!" .\._

~.;(
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Generationsskifte

Pra nr 4/1971 blev redaktionen overtaget af Birger
Pranisen,Eigil Pedersen,og Poul-Erik PeterseneAlle var
20~21 år,og stu.denter fra samme årgang og skole,aåvidt
jeg vede

Der gik da heller ikke længe ind.en den ny redaktion
fik stryg for sin noget studentikose stil.I december
71 klagede en læser sin nød under overskriften ~Så klap
da i og sig nogetP.Thorbjørn R. skrev jævnligt i bladet,
cg også han fik en over snuden af Gyldholm,i et indlæg
som er citeret i vores klubhistorie.

Det er umuJ..igt at gøre alle tilfreds,men min egen
reaktion når jeg sidder og læser i de pågældende år
gange e~ at.vist var den daværende redaktion altid stu
dent:iJcos ,!.?.en den var norma.lt også meget moxaom , At sti
len var så uhøjtidelig var mere et generationsskifte
end et udtryk for en speciel studentikos form for hu
mor"

Teknisk set havde oen ny redaktion det svært.KSU
tryk lavede et nydeligt arbejae med trykningen af FB,
men det viste sig at være .fol' dyrt for kLubben s I ste
det fik ma.n d~t langt ringere s-tencil-tryk,med masser
af trykfejl og ombryd.Lingsfejl.]'remstillingen var sim
pelthen et hestearbejde for redaktørerne,som skulle
skriYe alle ind.læg o:rer på stencilo

På denne baggrund kan det ikke "i.mdre at antallet af
ll"Ul!lre i an årgang igen faldtoÅ~gang 72 havde fx kun 6
numre,som dog var væsentligt tykkere end tidligere,op
til 16 sider. Og indholdet fejlede ikke noget.Især på
grund af Thorbjørn var der mere og bedre skak i bladet
e~d nogensinde før eller siden~

Birger Frandsen forlod redaktionen i 72,og med maj
nU!lllileret 73 takkede også de to sidste redaktører af.Som
et eksempel på det som Hans fornylig kaldte sublim ~er
fidi afskxev redaktionen et meget langt manuskript thånd
skrevet) fra Leif Jensen.Komplet med alle dennes vel
kendte nydannelser indenfor ortografien!

Redaktionen må have været godt træt af knckleriet
ved skrivemaskinerne.Efter Leif Jensens indlæg skrev
red. til læserne: skriv nogle tydeligere manuskripter
eller ansæt grafologer med gotiske bogstaver som spe
ciale til redaktionsarbejdet.
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Krise igen.

Midten af halvfjerdserne var krisetider for både FB
og klubben.Klubbens krise løstes ca ved årsskiftet 76/77,
og er i øvrigt beskrevet i klubhistorien.For FB var kri
sen mere langvarig.

Dels var bladet naturligt nok berørt af det næsten
katastrofale dyk i medlemstallet,dels var der proble
mer med trykningen og samlingen af bladet.Og først og
fremmest var det svært at finde medlemmer som var vil
lige til at ofre tid og arbejde på bladet.Redaktions
forholdene var næsten kaotiske,som det vil fremgå af
en kort oversigt:

Fra september 73 redigeredes bladet af Erik von Es
sen (Fonne)sPoul-Erik Petersen og Knud Wæde.Fra juni
74 var Fenne alene om jobbet,og i august 74 trådte Steen
Mølgård til,iflg. Folli~e også kendt som Mølkugle,Mølle,
Mølberg,Mølbæk,Mølholm.1 og endda Mølstrup. :Pra juni 75
var Mølgård alene om jobbet,~en han holdt kun åre~ udo
Fra januar 76 til å~ets GF var Arne Nørregåxd redaktør,
hvorefter den afgåede formand Leif J ense.n J~og ove r sPr-a
september samme år sammen med Fonne.Derm.ed var cer om
sider indtrådt en vis stabilitet i blade~s le1elsa.

'l'eknisk set gavnede det bladet at man i august 75
kunne gå over til off-set tryk.Dels spa~ede det meget
a..rbejde for redaktørerne,dels var det nu langt lettere
at bringe diagrammer.En :mulighed som blev udnyt tet sDe r
var flere gange opga-ver i bladet,og løsningen var al.drig
med i samme nUl!illler~Jeg har en forne.mmelse af at antallet
af løsere var nogenlunde som på Thomas's tide

Bladets omfang blev naturligt nok pl,irket negativt
af alle dj_sse vanskeligheder,og l 76 nåede man kun op
på 6 numre.Der var simpelthen ikke ret mange medlemmer
som gad skrive indlæg til bl;:;,det.Til gengæld fik redak
tionen en ret underlig vane i slutningen af halvfjerds
erne: når der endelig vaz- stof nok til et rigtigt num
mer (12 eller 16 sider) så blev det døbt "dobbeLtmunmer".
Således to gange i 79.

Som et håndfast vidnesbyrd om de kaotiske forhold
på bladet kan man bemærke at de hstigt skiftende re
daktør i perioden 73-78 tilsyneladende havde næsten
uoverstigelige vanskeligheder med den lille tabel~
nærmere betegnet et-tabellen.De kunne ikke finde ud
af at nummerere de forskellige numre korrekt.Efter
nr 4 kom der fx to forskellige numre der begge hed
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nummer 6,eller man sprang helt nummerangivelsen over.
At der også var kludder i årstalsangivelserne og

, årgangsnummereringen siger vel sig selv.Ved en be
tydelig detektivindsats har Gyldholm skaffet nogen
lunde klarhed over klubbens samling af gamle numre.

Det bedste ved Fribonden i den periode var så abso
lut indholdet.Der blev dyrket en jargon som stadig hø
res i klubben,men inden jeg giver nogle eksempler på
den,vil jeg lige gøre redaktør-karrusellen æærdig:

Historien om FRIBONDEN afsluttes i et af 4e først
kommende numre.

Der er jo det~at tobaksrygning
sammentrækker karrene - men
når man ta•r sig et par glas,
så udvider de sig igen.

Fribonden udgiv-es af Vanløse Skakklub,som spiller
hver onsdag kl. 19,45 i lokalerne i Menighedshuset,
Ålekistevej 156,ved Vanløse Kirke.

Formand Stefan Ålekjær Hansen 79 lo 25
Kasserer Børge Gyldholm 74 35 21
Redaktion Hans Nielsen 18 3o 95

Steen Schousboe 71 74 97
Klubbens giro 6 47 84 33


