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Skakklubben  1922 - 1950  af Egon Laugesen. 

 

Forord eller noget om kilder. 

      Når man målrettet giver sig i kast med, at rode i historien kommer man til at 

sætte pris på vores velfungerende “Lokalhistorisk Arkiv”. - De gamle aviser - 

især “Vestslesvigsk Tidende” og “Tønder Amtstidende” -  har udgjort vores 

hovedkilder fra de første år i 20’erne,  hvor vi hverken havde protokoller eller 

gamle skakblade, at holde os til. Vi har været langt omkring i vores søgen efter 

klubbens foregangsmand, jernbaneassistent C. V. Mikkelsen. Vi har haft kontakt 

med Fredericia Skakklub, Lokalhistorisk Arkiv i Thisted, og til en meget 

historisk interesseret DSB-mand i Odense!   

      Af de øvrige kilder kan nævnes: Dagbladet “Sønderjyden” årgang 1939-43, 

Dansk Skak Union’s medlemsblad,  “Skakbladet”  1926-47,  protokollerne fra   4. 

Hovedkreds  1927-72, Tønder Skakklub’s protokoller fra 1947-97, klubbens 

medlemsblad “Skaknyt” 1977-97, billeder og andet materiale fra medlemmerne, og 

en del efterladte papirer fra den tidligere formand H. Munch Knudsen. 

       

"Vi siger tak til de mange, der har hjulpet os"!  
 

Genforeningen og skakken. 

       Mange foreninger, klubber og institutioner i Sønderjylland daterer sig fra 1920 

eller årene lige efter. Med genforeningen blev der sat gang i mange ting,  - således 

også i Tønder. Byen blev kloakeret, den blev garnisionsby og på den kulturelle 

front fik byen både et bibliotek og et museum. Flere af byens idræts - og 

sportsklubber er grundlagt først i 20’erne, således også “Tønder Skakklub”. 

 

 
 

                  “Tønderhus”, Spikergade 28, Tønder  (indviet i 1920).                                                                                                                                                                                                                

 

 

Avisklip fra  “Vestslesvigsk Tidende”. 

Onsdag, den 8. November 1922. 

 

»En Kreds af skakinteresserede samles i Morgen 

Aften paa “Tønderhus” med det Formaal, at 

starte en Skakklub i Tønder. Man haaber, at 

mange interesserede vil møde frem«. 

 

_________________ 

 

 

 

Avisklip fra  “Tønder Amts Tidende”. 

Lørdag, den 11. November 1922. 

 

Tønder Skakklub. 

»Ved et Møde af skakinteresserede i Torsdags 

Aftes paa “Tønderhus”  oprettedes en Skakklub 

under ovennævnte Navn. Til foreløbig Besty-

relse valgtes Fuldmægtig  J e s p e r s e n, 

Politifuldmægtig  V a g n s e n. og Jernbane-

assistent  M i k k e l s e n. Førstnævnte er For-

eningens Formand. Foreningen afholder Skak-

aften hver Torsdag Klokken 8, indtil videre paa 

“Tønderhus”. Der har allerede tegnet sig ca. 20 

Medlemmer, og alle skakinteresserede bedes 

tegne sig. Der spilles kun i Vinterhalvaaret, og der 

betales 2 Kroner i Kvartalet. Desuden betales der 

1 Kr. i Indtrædelsespenge. Ogsaa Begyndere 

blandt det ædle Skakspils Dyrkere kan melde sig. 

Der er en Del ældre Spillere, som nok vil vejlede 

de unge«. 

 

_________________ 

 

 

 

“Tønder Skakklub” blev stiftet torsdag, den 9. 

November 1922 i danskernes nye   mødested  

“Tønderhus” (der blev indviet i 1920)  i 

Spikergade. Det blev det første spillested for 

klubben, som nu i 1997 fejrer 75 års jubilæum.   

_________________ 

 

 

 

“Vestslevigsk Tidende”, Anno 1923. 

 

Fra Søndag,  den 11. Marts til Torsdag, den 24. 

Maj 1923 afvikledes en Skakkamp mellem Tønder 

Skakklub og Tønder Statsskole. Trafikassistent 

C.V. Mikkelsen fra Skakklubben havde Hvid, 

medens Adjunkterne Gamst og Kondrup fra 

Statsskolen havde Sort. Partiet med Trækkene og 

Diagram blev bragt næsten dagligt i 

“Vestslesvigsk Tidende” og endte med, at Sort 

opgav.  

 

_________________ 

 

 



 

 

      Indtil 1920 eksisterede der kun én skakklub i Sønderjylland, - nemlig i 

Haderslev. Om der blev spillet skak under organiserede former i den tyske tid, så 

har vi ingen oplysninger herom.  

      I 1920’erne havde de nationale forhold stadig en meget stor og afgørende rolle. 

Tønder  havde tysk flertal helt frem til 1937, men der var en del danske 

embedsmænd, som flyttede til byen. Og det var en kreds af disse, som stod bag 

dannelsen af Tønder Skakklub.   

Dansk skaks guldalder       

     Dengang havde skakken naturligvis helt andre vilkår, sammenlignet med vore 

dages hektiske turneringsaktiviteter. Der var kun ganske få, der i det hele taget 

spillede skak, og turneringer var der ikke mange af. Jysk Skak Union, som  blev 

dannet i 1903, men senere tog navnet Dansk Skak Union, kom efterhånden til at 

danne rammen omkring det organiserede skakspil.  

     Starten på Tønder Skakklub faldt sammen med en skelsættende begivenhed, da 

den lettiske stormester Aaron Nimzowitsch bosatte sig i Danmark. Han fik 

kolossal betydning for dansk skaks udvikling. Det gik så stærkt, at den kendte 

skakmester Jens Enevoldsen kaldte 20’erne for dansk skaks guldalder, og  

Nimzowitsch blev kaldt Danmarks skaklærer. 

      I Sønderjylland kom der i løbet af få år 11 klubber, heraf eksisterer de fleste 

endnu. Sønderborg Skakklub var dengang absolut førende med den navnkundige 

G.A.K. Nielsen i spidsen. Han var foregangsmanden, der var årsag til, at de 

sønderjyske klubber kom med i Dansk Skak Union, som han senere blev for-mand 

for. 

 

      Drivkraften i Tønder Skakklub var trafikassistent C.V. Mikkelsen, en skak-

entusiast ud over det sædvanlige. I de sparsomme kilder og oplysninger vi har, 

går hans navn igen og igen. Han var organisatoren i klubben, og den stærkeste 

spiller, målt med datidens målestok.  

      Dengang fartede man ikke land og rige rundt for at spille skak. Og Tønder 

Skakklub havde såmænd også besvær nok med at klare naboklubberne. Løgum-

kloster og Tinglev Skakklubber bankede regelmæssigt Tønder.  

      Tidligere var der skakklubber i Sølsted-Visby, Ellum, Ravsted, Højer-Rud-bøl, 

Skærbæk, Bylderup og Møgeltønder. Disse klubber, ligesom Tinglev Skak-klub 

eksisterer jo desværre ikke mere, medens Løgumkloster Skakklub lever i bedste 

velgående, som den eneste, foruden Tønder i det gamle amt. 
       

      Hvad var det nu for mennesker, der var medlemmer af Tønder Skakklub i 

20’erne? Det ved vi desværre ikke så meget om. I et referat fra klubbens gene-

ralforsamling i 1927, nævnes der omsider andre navne end Mikkelsen. Her bliver 

en handicapturnering vundet af kaptajn Lind foran ingeniør Mouritsen.  

       

      Tønder Skakklub har haft en omskiftelig tilværelse, også hvad spillelokale 

angår. Der er næsten ikke et hjørne af byen, som klubben ikke har haft til huse i. I 

1928 spilledes der i Missionshotellet, der lå i Søndergade 14, hvor revisor 

Brodersen holder til i dag. Medlemstallet holdt sig stabilt mellem 10 og 20.  

      Men det nye spillested hjalp dog ikke på spillestyrken, for dette år var det 

Løgumkloster’s tur til at vinde amtskredskampen for Tønder Amt, - foran Ting-lev 

og Tønder. Året efter flyttede klubben til “Tonhalle”, Vestergade. 

 

4. Hovedkreds dannes. 

      I foråret 1926 blev Tønder Skakklub medlem af Dansk Skak Union. Dermed fik 

klubbens spillere mulighed for, at deltage i flere turneringer. Desuden modtog 

medlemmerne skakunionens blad  “Skakbladet”. Dansk Skak Union var dengang  

ligesom nu organiseret i hovedkredse.  

      De sønderjyske klubber udgjorde sammen med klubberne på det vestlige Fyn, 

2.hovedkreds indtil 1927, hvor 4.hovedkreds blev dannet. Ved Dansk Skak 

Union’s enkeltmandsturnering, hvor der kæmpes om Danmarksmesterskabet 

(DM), i påsken 1926 i Sønderborg, deltog  C.V. Mikkelsen, som den første 

Tønderspiller nogensinde. I  2.klasse blev han nr. 3.  

      Medens enkeltmandsturneringen havde deltagelse fra både København og 

Provinsen, så det helt anderledes ud for holdkampenes vedkommende.  

 

 

 

“Vestslesvigsk Tidende” 1923. 

 

Hvid: C. V. Mikkelsen 

Sort: Adjunkterne Gamst og Kondrup 

[Wiener parti  C26] 

1.e4 e5 2.Lc4 Lc5 3.Sc3 Sf6 4.d3 h6 5.f4 exf4 

6.Sf3 d6 7.Lxf4 c6 8.De2 0–0 9.0–0–0 Le6 10.e5 

dxe5 11.Sxe5 Te8 12.Df3 Sbd7 13.d4 Ld6 14.Ld3 

Dc7 15.Tde1 c5 16.Sb5 Da5 17.Sxd6 Te7 

18.Sxb7 Dxa2 19.Sxd7 Sxd7 20.Sxc5 Td8 

21.Sxd7 Texd7 22.Le5 f6 23.De4 fxe5 24.Dh7+ 

Kf8 25.Thf1+ Ke7 26.Dxg7+ Kd6 27.Dxe5+ Ke7 

28.Dc5+ Td6 29.Lc4 Dxc4 30.Dxc4 Td5 31.Tf5 

(Sort opgav - ) 
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Avisklip fra  “Vestslesvigsk Tidende”.  

Søndag, den 3. Maj 1925. 

 

»Tønder Skakklub afvikler Skakkamp med Tinglev 

Skakklub paa “Missionshotellet”. Man haaber 

paa et bedre Resultat denne Gang, da man sidste 

Gang tabte i Tinglev«. 

 

__________________ 

 

Avisklip fra  “Vestslevigsk Tidende”. 

Søndag, den 25. September 1927. 

 

»Tønder Skakklub afholdt Torsdag Aften 

Generalforsamling paa “Missionshotellet”. 

Formanden, Trafikassistent Mikkelsen aflagde 

Beretning om den forløbne Sæson og fremlagde 

Regnskab, der godkendtes. Klubben har deltaget i 

59 Kampe, vundet 20, tabt 30 og spillet 9 Remis, et 

meget tilfredsstillende Resultat. Det vedtoges, 

som hidtil, at spille hver Torsdag Aften paa 

“Missionshotellet”, hvis Bestyrerinde Frk. 

Davidsen altid har vist sig imødekommende 

overfor Klubben«. 
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      Her blev, der ved med at være et skel, mellem København og Provinsen helt 

frem til 1962, hvor den nuværende divisionsturnering blev indført.  

      Klubberne udenfor København kæmpede om “Provinsmesterskabet”. Endnu i 

1926 var systemet ikke helt fastlagt, så de klubber der havde lyst, kunne deltage i 

hovedkredskampen d. 9. Maj i Sønderborg, om adgang til finalen. Det gav derved 

Tønder chancen for at opnå en flot 4.plads. Sønderborg vandt suverænt foran to 

fynske hold. 

      Den første større holdturnering i Sønderjylland blev spillet den 24.10.1926 i 

Tinglev. Ikke mindre end 78 spillere fra 8 klubber kæmpede mod hinanden. Lø-

gumkloster vandt overraskende foran Toftlund og Padborg. Sønderborg blev nr. 6 

og Tønder næstsidst.  

      Tinglev Skakklubs energiske formand, telegrafmester Backhausen fik megen 

ros for arrangementet af talerne under fællesspisningen efter kampen! - Dengang 

hyggede man sig, når der var skakturnering, det skulle vi måske til at indføre igen?  

       

      En god kilde til at følge med i klubbernes tilstand, er klubfortegnelsen i 

Skakbladet. - Den viser, at flere af de sønderjyske klubber på et eller andet tids-

punkt har været udmeldt af Dansk Skak Union. Men i årene 1926-27 så det væl-dig 

godt ud, også selvom Tønder ikke klarede sig så godt. I amtskredskampen den 

6.feb. 1927 på Missionshotellet (Søndergade 14) vandt Tinglev foran Tønder og 

Løgumkloster. I 1927 blev DM spillet i Vordingborg, også denne gang var C.V. 

Mikkelsen med i 2.klasse, hvor han fik 2½ point.   

      Dengang, længe før ratingsystemet blev indført, kunne man kun rykke op i 

klasserne ved  DM-turneringen.  

      På delegeretmødet i Dansk Skak Union, blev G.A.K. Nielsen, Sønderborg, som i 

øvrigt var ud af en gammel skakfamilie, valgt som formand, og der blev vedtaget 

en ny hovedkredsstruktur.  

De sønderjyske klubber blev nu til 4.Hovedkreds.       

 

      Den 7. August 1927, blev der indkaldt til stiftende møde i 4.Hovedkreds på 

Tinglevhus. Der skulle udarbejdes love for hovedkredsen, vælges formand og 

bestyrelse og der skulle drøftes afholdelse af en enkeltmandsturnering. Det, der 

skulle blive til det “Sønderjyske mesterskab”.  

 

      Det er her på sin plads, at nævne navnene på dem, der var med. De skabte den 

organisatoriske basis for, at skakspillet kunne udvikle sig i Sønderjylland:  Fra 

Sønderborg deltog, direktør G.A.K. Nielsen  -  fra Gråsten, bankbestyrer V.E. 

Blønd og  lærer Andersen  -  fra Tinglev,  telegrafmester Backhausen og købmand 

Bach  -  fra Padborg,  assistent Sørensen -  fra Tønder, trafikassistent C.V. 

Mikkelsen  -  fra Aabenraa,  købmand A. Christiansen  -  fra Løgumkloster,  

landsretssagfører Jepsen  -  og  fra Toftlund,  bødkermester Petersen.  

      C.V. Mikkelsen havde udarbejdet et sæt regler for enkeltmandsturneringen, så 

man i vinterens løb kunne afvikle det første “Sønderjyske Mesterskab”. 

Backhausen blev valgt til formand for 4.Hovedkreds og C.V. Mikkelsen blev 

kasserer og sekretær. 

  

Det første Sønderjyske mesterskab       

      I vinteren 1927/28 spilledes så den 1. Sønderjyske enkeltmandsturnering. På 

skift blev der spillet to runder i Tønder, Sønderborg og Aabenraa.  58 spillere var 

tilmeldt og 48 fuldførte turneringen, så det blev virkelig en succes. H. Rentoft 

(Aabenraa) og Axel Clausen (Sønderborg) fik begge 5½ point. H. Rentoft, der 

senere blev danmarksmester i korrespondanceskak vandt omkampen og blev 

således den første sønderjyske mester. Fra Tønder deltog i 1.klasse C.V. Mik-

kelsen (4 point på 4.pladsen) og den senere formand H. Munch Knudsen (2½ 

point). I 2.klasse fik H. Vognsen 2 point. Til gengæld dominerede Tønder 3. 

klasse!: E. Eskildsen vandt med 6 point foran Chr. Christiansen med 4½ point.  

      Ved turneringens 1.runde på Missionshotellet i Tønder kunne lærer Engel-bret 

Pedersen (Haderslev), i forbindelse med den “fornøjelige fællesspisning med 

talere”, oplyse, at der var gjort forsøg med skakkursus for børn. Det må være den 

første form for  “skoleskak” i Sønderjylland. 

 

“Skakbladet”, december 1927. 

 

Vedtægter for Dansk Skak Union’s 4.Hovedkreds, 

blev vedtaget på et møde i Tinglev, den 7.august 

1927. 

___________________ 

 

 

“Skakbladet”, september 1928. 

 

4.Hovedkreds afholdt det årlige hovedbestyrel-

sesmøde i Tinglev, søn. d. 19.aug.  

 

Formanden - telegrafmester Backhausen - aflagde 

beretning og fremhævede navnlig den store 

betydning, som den afholdte enkeltmands -kamp 

(58 deltagere), havde haft for højnelsen af 

spillestyrken.  

 

Dernæst vedtoges ændringer af hovedkredsens 

vedtægter, hvorved disse bringes i overens-

stemmelse med reglerne om kampen ved 

Provinsmesterskabet.  

 

Det fremlagte regnskab godkendtes og hoved-

kredsens kontingent fastsattes uforandret til 50 

øre pr. medlem. 

 

Det blev vedtaget, at afholde enkeltmandskamp 

for den kommende sæson i henhold til de i 

Skakbladet for september 1927 offentliggjorte 

regler.  

 

Det blev vedtaget, at afholde et skakstævne i 

Tinglev samtidig med hovedkredskampen. 

 

Til bestyrelsen genvalgtes: Telegrafmester V. 

Backhausen, Tinglev  (formand) og trafikassistent  

C.V. Mikkelsen, Tønder (sekretær/kasserer)   

   ___________________ 

 

 

“Skakbladet”, november 1929. 

 

4.Hovedkreds  afholdt kredsmøde på 

“Tinglevhus”, søndag den 22.september. 

  

Det blev vedtaget, at afholde en enkeltmands - 

turnering, med spillere fordelt i 3 klasser, og at 

afholde et almindeligt skakstævne i forbindelse 

med hovedkredskampen i Tinglev. Desuden 

vedtoges forskellige ændringer i vedtægterne, 

hvoraf følgende  blev vedtaget enstemmigt: §5 

»Er forfaldne kontingenter ikke indbetalt til 

kassereren inden d. 15. I kvartalets 2.måned 

indkasseres beløbet pr. postopkrævning. 

Udgifterne herved belastes den pågældende 

klub«.  

  

 

 



             

 

      Dansk Skak Union havde 25 års jubilæum i 1928, og til at finansiere aktivi-

teterne i forbindelse hermed, blev der oprettet en fond. Tønders bidrag hertil var 7 

kr.! Det har sikkert været mange penge dengang. Også dette år deltog C.V. 

Mikkelsen ved DM i Horsens. Det blev til en delt 3-4. Plads med 3½ point af 5 i 

2.klasse. Mikkelsen var en alsidig mand, også korrespondanceskak havde hans 

interesse, i 1928 vandt han 2.klasse med 5½ af 6, og han rykkede således op i den 

næsthøjeste klasse på det tidspunkt. 

      Korrespondanceskak har i det hele taget været meget dyrket af Tønder 

Skakklubs spillere. Og det er i vore dage blevet til to DM-titler i 1995 og 1996 og en 

IM-titel i 1997. 

       

      Og så fik Tønder endelig has på Løgumkloster. Amtskredskampen i 1929 blev 

vundet med hele 5 - 0, og da Tinglev ikke var med, vandt Tønder for første gang! 

Men Tønder deltog ikke i hovedkredskampen, fordi man mente , at klubben var for 

svag i forhold til Aabenraa og Sønderborg. Det har jo da heldigvis ændret sig 

siden hen. Sønderborg vandt, som de plejede. Beslutningen om ikke, at deltage i 

hovedkredskampen førte til en del diskussion på det efterfølgende 

hovedkredsmøde, men det blev fastslået, at der ikke kunne pålægges klubben 

mødepligt! Kontingentet for året 1930 blev i øvrigt fastsat til 50 øre. Det blev 

samtidig besluttet, at indføre en “Mesterskabsklasse” ved det Sønderjyske me-

sterskab gældende fra 1930. 

      Det Sønderjyske mesterskab for 1929, blev afsluttet med de sidste to runder på 

Kurhotellet i Gråsten. To Tønderspillere opnåede placeringer. C.V. Mikkel-sen fik 

en delt 2-3.plads i 1.klasse efter baneingeniør O.Papsøe (Aabenraa), og Chr. 

Christiansen fik en delt 1-2.plads i 2.klasse. Desuden deltog Munch Knudsen i 

1.klasse og C. Friis og Eskildsen i 2.klasse. 

       

      Omkring 1930 tegner der sig et billede af klubben, der viser en vis stabilitet,  

med et nogenlunde konstant medlemstal på 15-20. Spillestyrken er ikke særlig stor, 

og det er tydeligt, at det er Mikkelsen, der holder sammen på stumperne. Dette år 

vandt Løgumkloster altså igen amtskredskampen foran Tønder og Tinglev! 

      Ved tilmeldingen til Sønderjysk mesterskab for 1930, kan man opleve det 

særsyn, at en klub stiller med alle dens spillere. - Den nyindmeldte, Rødding 

Skakklub møder med 10 mand! Igen er der omkamp om titlen. H.A. Mortensen 

(Sønderborg) bliver mester foran J. Petersen (Gråsten). C.V. Mikkelsen og Munch 

Knudsen må nøjes med henholdsvis 3 og 2½ point i mesterklassen. I 1. klasse får 

Chr. Christiansen 3½ og Ingerslev Hansen 1½. I 2.klasse er der 4 Tønderspillere 

med: C. Friis, Eskildsen, Halty og C. Borch. 

      På hovedkredsmødet i oktober 1930 trækker både formanden Backhausen og 

sekretær/kasserer C.V. Mikkelsen sig fra deres poster og får megen ros for det 

store arbejde, de har udført. 

      Sønderjysk mester i 1931 bliver Axel Clausen (Sønderborg), han holder sig på 

sønderjysk topplan helt frem til sidst i 50’erne. C.V. Mikkelsen deler 2.plads-en 

med J. Petersen (Gråsten).  

 

Mikkelsen forlader Tønder. 
      Ved afslutningen af det Sønderjyske mesterskab den 17.april 1932 kan Tøn-der 

Skakklub fejre sit første mesterskab.   -      Vi citerer Skakbladet: 

»Nr.1 i Mesterklassen blev Overassistent C.V. Mikkelsen, Tønder med 5 Points. 

Hr. Mikkelsen blev dermed dette aars Sønderjyske Mester, en Titel som i høj Grad 

er velfortjent. Han er i øvrigt ogsaa en dygtig  og interesseret Deltager i Unionens 

Korrespondanceturneringer«.        Citat slut.  

      Der skulle gå 27 år inden denne bedrift kunne gentages. At det blev et rigtig 

godt år for Tønder understreges også af, at barber Chr. Christiansen fik en delt 

1.plads i 1.klasse, og at H.N. Lund og J. Hansen blev nr. 2 og 3 i 2.klasse. 

      Helt fra starten af Dansk Skak Union, var der en del uoverensstemmelser 

mellem København og Provinsen. For at prøve, at bilægge dette, blev der arran -

geret en kamp i Studenterforeningen mellem København og Provinsen. C.V. 

Mikkelsen spillede 13.bræt på Provinsens hold og tabte til den senere køben-

havnsmester Viggo Klausen. Københavnerne vandt 20-10. 

  

 

 

 

 

“Skakbladet”, december 1929.  

 

4.Hovedkreds. Til den årlige enkeltmandskamp 

havde der i år meldt sig i alt 50 spillere, fordelt 

med 12 spillere i 1.klasse A, 16 spillere i 1.klasse B, 

og 22 spillere i 2.klasse. Særligt skal det 

bemærkes, at samtlige 10 medlemmer af Rødding 

Skakklub, der lige er indmeldt i Union-en, alle 

deltager. 

Søndag den 11.november samledes spillerne på 

“Tonhalle” i Tønder, hvor spillet påbegyndtes 

kl.9. Med pause kl.13 til kl.14.30, hvor der af-

holdtes en fornøjelig fællesspisning. Kampene 

varede til cirka kl.19, hvorefter 1.og 2.runde var 

færdigspillet, med undtagelse af  3 hængepartier, 

som skal færdigspilles inden jul. En ordning, der 

forsøgsvis er indført i år, for ikke at tvinge 

tilrejsende deltagere, som skal afrejse med 

aftentogene, til at tilbyde remis, selvom partiet 

måske står til gevinst.  

3. og 4.runde spilles i Aabenraa den 12.januar 

 

__________________ 

 

 

“Skakbladet”, november 1930. 

 

4.Hovedkredsmøde på Tinglevhus. Formanden, 

Backhausen, Tinglev aflagde beretning for den 

forløbne sæson. Kassereren Mikkelsen, Tønder 

var forhindret på grund af sygdom. Hans beret-

ning ville blive forelagt ved en senere lejlighed.  

Da formanden og kassereren ikke ønskede 

genvalg, valgtes H.A. Mortensen (Sønderborg) til 

formand, P. Jacobsen (Sønderborg) til sekretær og 

Tengstedt (Aabenraa) til kasserer. Til revisorer 

valgtes Carl Rohde, Aabenraa og Chr. 

Christiansen, Tønder.  

Der bragtes den afgående formand og sekretær en 

tak for det store arbejde, de har udført for 

hovedkredsen, og der blev udtalt håb om et godt 

arbejde for den nyvalgte bestyrelse. 

 

_________________ 

 

 

C.V. Mikkelsen, f. d. 9.jan. 1890.  

Trafikassistent. Han havde en uvurderlig 

betydning for Tønder Skakklub og Sønderjysk 

skak. Han var medstifter af Tønder Skakklub 1922 

og 4.hovedkreds 1927. Og samtidig en særdeles 

stærk spiller. Blev forfremmet til over-assistent 

1933 og forflyttet til Fredericia. Her fortsætter han 

sit virke for skakken i Fredericia Skakklub, hvor 

han blandt andet var kasserer helt frem til 1946. I 

1934 blev han klubmester i overlegen stil. Og i 

1935 rykkede han op i lan-dets højeste række  - 

mesterklassen  - i korre-spondanceskak!  
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      I foråret 1933 blev C.V. Mikkelsen forfremmet, og det betød desværre sam-

tidig, at han blev forflyttet til Fredericia. Ny formand for Tønder Skakklub, blev en 

anden DSB-mand, nemlig T.F. Thomsen, der boede i Markgade.  

      Sidst på året var danmarksmesteren Erik Andersen på simultanturné landet 

rundt, han nåede også til Tønder, hvor han vandt 18 partier og tabte 2 partier. 

 

Depression og nedtur. 

      Under depressionen fortsatte skaklivet trods megen besvær. Der har nok ik-ke 

altid været overskud til at dyrke det ædle spil. Sidst på året 1933 får Tønder 

Skakklub et strejf ude fra den store skakverden, da stormester Aaron Nimzo-

witsch besøgte klubben under en landsdækkende foredrags- og simultanturné. 

“Provinsspillerne ydede hård modstand”, skrev han i Skakbladet. Modstanden i 

Tønder var nok ikke så stærk, da Nimzowitsch vandt alle 16 partier. 

 

      Barbermester Chr. Christiansen (Storegade 17), var fra slutningen af 20’-erne 

meget aktiv for Tønder Skakklub, dels ved de Sønderjyske mesterskaber, dels som 

deltager i korrespondanceturneringer. I 1934 overtog han kassererposten i 

hovedkredsen, og i efteråret samme år stiftede han en tysk skakklub i Tønder. 

“Schachverein Tondern” hed den nye klub, som dog samtidig var medlem af 

Dansk Skak Union. Dermed var der altså to skakklubber i Tønder. Om der har 

været personlige uoverensstemmelser eller nationale motiver, der lå bag splittelsen  

ved vi ikke. Klubben eksisterede indtil 1936. 

       

      I 1936 så det skidt ud for klubben, i hvert fald set i relation til Dansk  Skak 

Union. Der var nemlig kun registreret 2 medlemmer! Det kunne måske tyde på, at 

mange klubber, således også Tønder, har villet spare kontingentet til Unionen . 

Sikkert et udslag af de økonomisk dårlige tider. Der var i disse år regelmæssige 

opfordringer i Skakbladet om, at betale kontingentet. Og ind imellem var det endda 

formuleret så skarpt, at man ikke ville acceptere, at klubberne ikke betalte for de 

medlemmer, de havde.  

      Samtidig med, at klubben kørte på vågeblus, er det også småt med oplysnin -

ger om skaklivet i Tønder. Med en enkelt undtagelse ved det Sønderjyske me-

sterskab i 1939, hvor T.F. Thomsen bliver nr.2 i mesterklassen efter S. Sejersen 

(Sønderborg), var der ingen deltagelse i hovedkredsens aktiviteter. I stedet ven-

dte klubben sig mod naboklubberne. I 1938 blev der indgået en aftale om, at af-

holde en årlig pokalturnering mellem skakklubberne i Bylderup-Bov, Ellum/Lø-

gumkloster, Visby og Tønder. Denne turnering holdt sig til langt op i 50’erne. 

Bylderup-Bov Skakklub blev i øvrigt medlem af Unionen sammen med Skærbæk 

Skakklub i 1941. 

       

      Når man ser i de gamle skakblade, er det tydeligt, at skakken i første del af 

århundredet fortrinsvis blev dyrket af overklassen og det bedre borgerskab. For at 

rette op på det, men også af politiske grunde, blev der især i 30’erne dannet 

arbejderskakklubber mange steder i Europa.  

      I Danmark blev AS04, som eksisterer endnu, den første. I Sønderjylland, blev 

der dannet arbejderskakklubber i Sønderborg, Aabenraa, Gråsten og Tønder.  

      Tønder Arbejderskakklub, blev stiftet den 17.november 1939 på Land-

mandshotellet (Vestergade 77), som formand valgtes telegrafarbejder K. Chri-

stensen (Tvedvej). I bestyrelsen sad J. Brusse (Tvedvej), Fr. Hermannsen (Sto-

regade 24), P. Christensen (Kogade 2) og C. Lund (Ved Lejren, Dragonvej). 

      I påsken 1951 var Tønder Arbejderskakklub arrangør af forbundets lands -

turnering i Tønder. Borgmester J. Paulsen bød de mange spillere velkommen til 5 

dage i Tønder. Der deltog også en del blinde spillere, hvis sorte brikker havde en 

lille knop på “hovedet”.  

      Da 525 partier var spillet, sluttede stævnet med Henry Pedersen, Fredericia som 

vinder. Tønder Arbejderskakklub blev opløst omkring 1960, hvorefter flere af 

medlemmerne meldte sig ind i Tønder Skakklub. 

      Ved det samtidige DM-stævne i Odense arrangeret af Dansk Skak Union blev 

der ligestilling mellem Harald Enevoldsen, København, Eigil Pedersen, Århus og 

Chr. Poulsen, Agerskov.  

 

 

 
Tom Folke Thomsen, f. d. 28.feb.1889.   

Overassistent i Tønder 1.juli 1931. 

Trafikkontrollør i Lunderskov 1.juli 1941 

_________________ 

 

Erik Andersen, 1904-1938, vandt DM i alt 12 

gange, første gang i 1923 og sidste gang i 1936. 

Desuden var han Nordisk mester. Han var totalt 

dominerende på den danske skakscene fra 1923 til 

sin alt for tidlige død. 

Kilde: Lademanns Skakleksikon. 

_________________ 

 

Aaron Nimzowitsch, fødtes den 7.november 1886 

i Riga. Bosatte sig 1922 i Danmark. Han var tæt på 

en VM-match mod Aljechin, men kunne ikke 

skaffe de fornødne penge. Hans største 

turneringstriumf var sejren i Karlsbad-turneringen 

1929, foran det meste af verdens-eliten. Han 

udgav blandt andet, “Mein System” og “Die 

Praxis meines System”, to klassikere i 

skaklitteraturen. Han døde efter længere tids 

sygdom af lungebetændelse, den 16.marts 1935 

kun 48 år. 

Kilde: Biografi, Dr. J, Hannak, Wien. Siegfried 

Engelhardt Verlag, Berlin 1958. 

_______________ 

 

Orig. opgave af K.Elkjær Larsen, 1954. 

Hvid trækker og holder remis! 
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Besættelse og besvær. 

      Samtidig med besættelsen holdt skakuret sit indtog i Sønderjylland. Det kan 

nok forekomme lidt besynderligt i vore dages teknologiske verden, hvor compu-

tere banker verdensmesteren. Men det er faktisk ikke mere end godt og vel 50 år 

siden, at det første skakur kom til Sønderjylland. 4.hovedkreds erhvervede for 

21,50 kr. et ur, som blev udsat som “vandrepræmie” og tilfaldt det B- eller C-hold, 

der opnåede højeste gevinstkvotient i amtskredskampene. Aabenraa vandt det 

første gang.           

 

      I februar 1941 skiftede klubben igen formand. T.F. Thomsen blev forflyttet til 

Lunderskov og urmager og guldsmed  J.N. Hansen blev ny formand. - Han havde 

til huse på Torvet, og han er bedstefar til nuværende bestyrelsesmedlem og 

kasserer Gonde Hansen. 

      Der kom straks mere liv i klubben og forholdet til Dansk Skak Union kom i 

orden igen. Der var nu registreret 22 medlemmer og spillestedet var “Larsens 

Gjæstgivergård”, Torvet 7.  

      I 1941 var der 4 klubber i Tønder amtskreds. Med 36 spillere fordelt på 6 hold 

fra Tinglev, Tønder , Padborg og Bylderup-Bov udkæmpedes amtskreds-

mesterskabet. - Provinsmesterskabet var blevet opdelt i A-, B- og C-rækker. 

Tinglev vandt B-rækken, og Tønder vandt C-rækken. Formanden for amtskred-sen 

var i øvrigt Th. Raun Pedersen, Tinglev. 

       

      Nogle af de personer, der prægede Tønder Skakklub i 40’erne skal nævnes: 

Holger Andersen, den stærkeste spiller, suveræn klubmester i 1942, seminarist 

Gjelstrup, Hans Nissen Lund, H.M. Christensen, G. Schmøgel, Peter Petersen, 

læge Vest Hansen og H.J. Lorenzen. Til de stærkeste spillere hørte også for-

manden J.N. Hansen og så naturligvis H. Munch Knudsen, som tidligere har været  

omtalt, og som overtog formandsposten i 1943. 

       

      I 1943 var det Sønderjyske skakfolk på barrikaderne. Et forslag fra Dansk Skak 

Unions forretningsudvalg, der gik ud på at sammenlægge hele det Sydlige Jylland 

til én hovedkreds, bragte sindene i kog. I et brev, dateret den 7.februar 1943 og 

underskrevet af samtlige klubformænd i Sønderjylland, truede man med at melde 

sig ud af Dansk Skak Union og lave sin egen skakorganisation, hvis forslaget 

gennemførtes. Forslaget blev herefter trukket tilbage! 

      

      Fra maj 1943 og næsten et år frem korresponderer klubben med landsholds -

spilleren Alfred Christensen fra Hjørring om betingelserne for en simultan- og 

foredragsoptræden.  Alfred Christensen, der blandt andet deltog på det danske 

landshold ved olympiaden i Buenos Aires i 1939,  var den stærkeste spiller i 

Nordjylland uden dog at høre til den absolutte top. Den 26.marts 1944 lykkedes 

det så,  trods udgangsforbud og spærretid ,  at få Alfred Christensen til Tønder.  

       

      Jo mere krigen skred frem, desto vanskeligere blev det at holde gang i skak-

livet. I vinteren 1944/45 meldte klubben afbud til amtskredskampen med direkte 

henvisning til den spændte situation. Men kampene mod naboklubberne forsatte. 

Ellum/Løgumkloster Skakklub’s formand hed Harald Thomsen, og i Visby var det 

Anders Lund. I Bylderup var det formanden Chr. R. Hansen, og på holdet var der 

to med det kendte skaknavn Matthiesen. 
 

      En anden større skakbegivenhed under krigen var en turnering arrangeret af 

dagbladet “Sønderjyden” mellem de største sønderjyske klubber. Den blev bragt i 

avisens spalter og var i øvrigt organiseret af journalist Bent Juhl, som selv var en 

stærk skakspiller. Tønder Skakklub vandt i første runde over Aabenraa 

Arbejderskakklub.  

 

      I efteråret 1944, optræder en ny spiller i turneringsskemaet over klubturne-

ringen, Christian Lassen. Det skulle vise sig, at han ikke var så nem at slippe af 

med! -  “Lassen” - som han altid hed i klubben, var bidt af en gal skakbrik.  

      I næsten 50 år, helt frem til først i 90’erne var Chr. Lassen engageret  i klub-bens 

liv.  

 

 

Parti fra Cupturneringen, arrangeret af 

dagbladet “Sønderjyden” september 1943. 

 

Hvid: Tønder Skakklub 

Sort: Aabenraa Arbejder Skakklub 

[Engelsk  A10] 

1.c4 d5 2.e3 Sf6 3.Sc3 e5 4.d4 Sc6 5.dxe5 Sxe5 

6.cxd5 a6 7.Le2 b5 8.a3 Ld6 9.Sf3 Lb7 10.0–0 0–

0 11.h3 h6 12.e4 c6 13.dxc6 Lxc6 14.Dc2 Tc8 

15.Db1 Te8 16.Td1 De7 17.Sh4 Ld7 18.Lxh6 

gxh6 19.Dc1 Kg7 20.Dd2 Lb8 21.g3 Lxh3 22.g4 

Kh7 23.Sf5 Df8 24.f3 Sfxg4 25.fxg4 Sxg4 

26.Lxg4 Lxg4 27.Tf1 Lxf5 28.Txf5 Le5 29.Taf1 

f6 30.Th5 Dg7+ 31.Kh1 Dg6 32.Dd7+ Dg7 

33.Dh3 Tg8 34.Se2 Dg6 35.Th4 Dg5 36.Tg1 

Tc1? efter denne "buk" opgav sort! 
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____________________ 

 

 

 

 
 

 

 

Jakob Nikolaj Hansen, f. i Rens, d. 7.8.1870. 

Urmager og Guldsmed, etabl. d.1.maj 1894. 

Død d. 23.2.1947. 
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      Som bestyrelsesmedlem og spiller satte Chr. Lassen sine spor. Han modtog 

også Skakunionens hæderstegn for lang og tro tjeneste. Ligeledes er han klub -

bens æresmedlem. Et enkelt bymesterskab blev det til i 1954, og han spillede i 

mange år på klubbens førstehold.   

 

      Vi skulle helt frem til sæsonen 1947-48, før krigens dødvande var overstået. 

Klubben kom op på et medlemstal på 42!   -   Citat fra klubbens protokol: 

      »Det var en fremgang på næsten 100% og glædeligvis var især ungdommen 

repræsenteret. Ved de ugentlige spilleaftner - hver torsdag kl.19,30 på “Tønder-

hus” - mødte mindst 20 spillere, og enkelte gange nåede vi op på over 30 på en 

almindelig aften«,    citat slut.      

      

      I oktober 1947 havde klubben besøg af danmarksmesteren Jens Enevoldsen, 

som blev Danmarks første internationale mester. Den nystartede danske skak-klub 

i Flensborg, stiftet af den kendte skakmand Børge Borgå, havde fået enorm 

tilslutning. Men det var ikke så nemt at praktisere et samarbejde med de Søn-

derjyske klubber, det fik Tønder Skakklub at mærke, da man i 1948 ville arran-gere 

en tur til Flensborg i egne biler. Efter en længere brevveksling med Natio-

nalbanken og “Ministeriet for offentlige arbejder” fik man afslag og måtte hyre et 

busselskab. Turen blev gennemført og Tønder tabte stort i en kamp, der blev 

spillet iført overfrakker på grund af manglen på brændsel. 

       

      I 1948 arrangerede “Tønder Amts Tidende” i samarbejde med “Porsgrunns 

Dagblad” og “Västerviks Tidende” en skakmatch mellem de tre venskabsbyer, 

Langesund (Norge), Västervik (Sverige) og Tønder. Munch Knudsen spillede 2 

partier mod Västervik og Erling Nielsen spillede mod Langesund.       

Det første bymesterskab. 

      Optimismen fra sæsonen 1947/48 holdt sig ikke længe. I årene omkring 1950 var 

klubben udmeldt af Dansk Skak Union. En nyskabelse blev det dog til.        

      Den traditionsrige turnering om bymesterskabet tog sin begyndelse i 1949, 

hvor det lykkedes at få et samarbejde i gang med Tønder Arbejder Skakklub. En 

arbejdsgruppe bestående af H. Munch Knudsen, Helge Jacobsen og Chr. Lassen 

fra Tønder Skakklub, samt Chr. Jensen, Lassen og Thomsen fra arbejderskak-

klubben får den første byturnering stablet på benene i efteråret.  

      Der blev spillet i 4 grupper efter Monradsystemet. Sportsligt blev den første 

turnering en succes, og Tønder Skakklub løb med alt sølvtøjet (Tønder byråd 

havde udsat en pokal). Den første bymester blev adjunkt Erling Nielsen.  

      Der var dog klubmedlemmer, der mente , at byturneringen ødelagde klub-livet, 

men den var kommet for at blive. Med to undtagelser i 50érne har den væ-ret 

spillet lige siden.   

 

 
Fra venstre:   Christian Lassen  og   Kaj Elkjær Larsen.           

 

Parti fra den første byturnering.  

Spillet den 20.10.1949 

 

Hvid: Burgwald, Tønder Arbejder Skakklub 

Sort: H. Munch Knudsen 

 

[Siciliansk  B30] 

1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 e6 4.d3 h6 5.Sc3 b6 6.h3 

Lb7 7.Lf4 Df6 8.Dd2 Sd4 9.Sxd4 Dxd4 10.0–0–0 

a6 11.a3 Df6 12.e5 Dd8 13.f3 Se7 14.d4 cxd4 

15.Dxd4 Sc6 16.Dd3 Lc5 17.h4 De7 18.Se4 Sa5 

19.Sxc5 bxc5 20.La2 Tc8 21.g3 c4 22.Dc3 Dc5 

23.Td4 Db5 24.Kb1 0–0 25.Tf1 Ld5 26.Ld2 Sb3 

27.Tf4 Sxd2+ 28.Dxd2 c3 29.Dc1 Lxa2+ 30.Kxa2 

cxb2 31.Db1 Dd5+ 32.c4 Txc4 og hvid opgav. 
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           Bankdirektør H. Munch Knudsen. 



 

Skakklubben  1950 - 1997  af Kaj Elkjær Larsen.       
 

       Når Tønder Skakklub har bedt mig om, at skrive om denne lange periode 

skyldes det sikkert, at jeg har været medlem af klubben siden 1951. At jeg har 

været engageret i klubbens liv ved at være klubbens formand gennem 14 år. At jeg 

har været rimelig god til at spille skak med 12 bymesterskaber og 3 Sønder-jyske 

mesterskaber i rygsækken. Endvidere har mit arbejde med skoleskakken igennem 

25 år haft en positiv betydning for tilgangen til skakklubben. 

 

Klublivet.     

       I 1951 kom jeg som seminarieelev til klubben. Forholdene var i hine tider meget 

anderledes end nu. Krigen 1940-45 var en “mørklægningstid”. Fritids -aktiviteterne 

kørte på et meget lavt blus. Samkvem mellem klubberne blev be-sværliggjort af 

manglende muligheder for transport, idet al privatkørsel var for-budt. Økonomien 

haltede i mange hjem, og netop derfor øgedes de hjemlige sysler. Rundt om i 

hjemmene blev der spillet skak, og klubskakken fik stor frem-gang. Der blev 

oprettet klubber i selv mindre landsbysamfund, her kan blandt andet nævnes 

Visby/Sølsted Skakklub. Også Tønder Skakklub fik en stor til-gang. Mangel på 

penge og varer holdt sig til helt ind i 1950’erne. Således måtte jeg have 

rationeringskort for at købe brænde til mit ellers uopvarmede værelse. Langsomt 

faldt tilgangen, og der kom frafald så medlemstallet faldt.  

        

      I Tønder var der på denne tid også en Arbejderskakklub. Og det har måske haft  

den betydning, at Tønder Skakklubs medlemskreds ikke direkte afspejlede tiden 

og samfundets sammensætning.  

             Her skal nævnes klubbens daværende medlemmer:      
 

Bankbogholder H. Munch Knudsen, læge Vest Hansen, adjunkt Erling Nielsen, 

magister Sigurd Schoubye, trafikkontrollør Poul Gørgens, konsulent K. P. Kri-

stensen, urmager A. Sørensen, tømrermester Th. Madsen, bankassistent Georg 

Füchsel, politibetjent Per Falkenberg, sparekassebogholder Hans Poulsen, øvel-

sesskolelærer Laurids Aalykke, fuldmægtig Carl H.J. Bøg, mælkehandler Axel 

Nielsen, frisør L. Duus, materielforvalter Henry Kristiansen, typograf W. Nissen, 

typograf Christian Lassen, chauffør A. Christensen, kommis K. E. Ejlenberg, 

bogbinder H. P. Lorentzen, husmand Emil Rasmussen, toldelev M. Willesen, 

seminarieeleverne Jens Uldall, Bent Hyldtoft, Niels Tygesen Pedersen, Kaj Elkjær 

Larsen og broderen Hans Egon Elkjær Larsen.  

 

      Klubben holdt til i hjørnestuen på hotel Tønderhus, Kongevej. Omsætningen 

har sikkert ikke været stor for hotellet, men de mere velbeslåede købte dog kaffe 

eventuelt med lidt brød til. Det hændte, at en seminarieelev fik kaffe på mod-

standerens regning, det kunne jo måske formilde modstanden lidt. Ellers var 

omgangsformen naturligvis De og Dem, hvilket dog ikke gjaldt mellem de lavere 

lag herunder seminarieeleverne. Skakbrikkerne var Dansk Skak Union´s model. 

Disse brikker var meget mindre end nutidens, men til gengæld havde de en flot 

udførelse, således havde springerne “glasøjne”. Der blev ikke som nu spillet med 

skakure, de var alt for dyre og vanskelige at anskaffe.  
 

      Ofte sparede klubberne på udgifterne, ved ikke at være medlem af DSU, men 

dermed mistede man samtidig nyhederne via  Skakbladet. For at hverve 

medlemmer blandt seminarieeleverne sørgede klubben dog for, at der blev sendt et 

skakblad til Tønder Seminarium´s læsesal. Det havde givetvis sin store betyd-

ning. Mange af eleverne havde jo lært spillet derhjemme, og snart blev der ar-

rangeret en seminarieturnering med 18 deltagere. Heraf blev flere senere med-

lemmer af Tønder Skakklub for igen senere at virke som skoleskaklærere.  
 

      Tønder Bibliotek´s lille samling af skakbøger blev flittigt brugt af de yngre 

spillere, og det opdagedes hurtigt, at næsten ingen klubmedlemmer havde be-

skæftiget sig med de teoretiske områder: Åbningsspil, midtspil og slutspil.  Set i 

bakspejlet kan man i de nedskrevne partier fra disse dage, finde et utal af grove fejl 

og fejlbedømmelser.   

 

 

 

H. Munch Knudsen, bankbogholder. Han var en 

dygtig skakspiller, desuden også formand for 

Tønder Skakklub  og  Tønder Tennisklub på 

samme tid. Han blev senere bankdirektør. I hos -

stående diagram vinder han med sort over en 

håbefuld seminarieelev. 

 

Hvid: Kaj Elkjær Larsen  

Sort: H. Munch Knudsen 

 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+rtr( 

7+-+-+k+-' 

6pzp-+p+-zp& 

5+-vl-zp-+-% 

4P+LzPlzp-+$ 

3+-zP-+-+R# 

2N+-+-mKP+" 

1+R+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

29...Txg2+ 30.Kf1 Thg8 31.Te1?? Tg1+ 32.Ke2 

T8g2+ 33.Kd1 Lc2+ 34.Kc1 Txe1+ og mat i 

næste træk. 

 

__________________ 

 

 

Opgave af Kaj Elkjær Larsen, 1951 

Hvid trækker og vinder?



XABCDEFGHY 

8-+-+K+-+( 

7+-zP-+-+-' 

6-+N+-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-mk-+r# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

Hvid trækker og vinder. 1.Sd8 Th8+ 2.Ke7! Th7+ 

3.Sf7 og hvid får en dronning. 
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      Det vigtigste var for de fleste, at opleve spændingen ved at spille det umid-

delbare uden at fordybe sig i de grundlæggende og logiske fremgangsmåder.  

      Klublivet formede sig omkring de frie partier. En klubturnering var ofte 

vanskelig at gennemføre på grund af manglende fremmøde eller af mangel på 

interesse for at spille turneringsskak. Havde man tabt et frit parti, kunne brikkerne 

jo bare stilles op igen med håbet om bedre held næste gang. 

 

      En rigtig turnering blev dog arrangeret, da de to skakklubber i Tønder gik 

sammen om at arrangere en byturnering, hvor vinderen af den bedste klasse fik 

titlen af bymester. Enkelte år kunne de to klubber ikke enes om forskellige for-hold, 

og så blev der ingen byturnering dette år.  

 

Udenlandske turneringer.        

       Andre skakklubber mødte man i venskabskampe og i særdeleshed klubber i 

Sydslesvig. Den danske skakklub i Flensborg og klubben i Westerland på Sild  

blev ofte besøgt og genbesøg blev afviklet. En rejse til Westerland på fællespas 

fra Tønder Station til Nieböll og derefter videre i 3.klasses uopvarmede vogne med 

træbænke til øen Sild var en særegen oplevelse. På øen blev vi overstrøm-mende 

modtaget. Naturligvis på tysk maner. Vi blev budt til middag i private hjem, hvor 

man sporede savnet af mange fornødenheder. Men over dette strålede glæden 

over at have gæster fra et land, som tyskerne uretfærdigt havde besat og øvet 

vold imod.  

      Efter den spartanske middag kom så det alvorlige, nemlig skakkampen. Vor 

opstilling var nok ikke helt efter styrkeforhold, idet de ledende personligheder 

havde et stille krav om at spille på de første pladser. 

     

 
Foto fra Westerland  - Tønders spillere: 

 

Stående fra venstre: 2, Vagn Elkjær Larsen  -  5, Niels Tygesen Petersen  -      7, 

Carl H. Bøg  -  8, Christian Lassen  -  9, Georg Füchsel  -  13, Eilenberg  -  14, K.P. 

Kristensen  -  18, Hans Egon Elkjær Larsen  -  20, Kaj Elkjær Larsen 

Siddende fra venstre: 1, Emil Rasmussen  -  6, Vest Hansen  -  7, Poul Gørgens 

 

_____________________________ 

 

Turen til Flensborg krævede fælles pas. Til Kruså kørte vi i derfor i Munch 

Knudsen´s, Vest Hansen´s og K.P. Kristensen´s biler. Men vi måtte ikke køre over 

grænsen, så den videre transport blev klaret fra tysk side. Da der ikke var råd og 

mulighed for opvarmning i spillelokalet hos danskerne i Flensborg, sad vi i vore 

overfrakker. Den indre varme klarede vi så med lidt af byens kendte rom. Munch 

Knudsen, der var kendt fra modstandsbevægelsen, havde mange forbindelser, så 

han ordnede fikst det med pas o.s.v. 

 

 

 

Seminarieturneringen 1953. 

Hvid: Hans Egon Elkjær Larsen 

Sort: Kaj Elkjær Larsen 



XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6p+-+-+k+& 

5zPp+pmK-+p% 

4-zP-zPp+-+$ 

3+-zP-zP-+-# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

Sort i trækket vandt efter:  

1...Kg5 2.Kxd5 h4 3.Kc6 h3 4.d5 h2 5.d6 h1D 

6.d7 Dh8 7.Kc7 Dxc3+ 8.Kb7 Dd3 9.Kc7 Dc4+ 

10.Kb8 Dg8+ 11.Kc7 Kg4 12.d8D Dxd8+ 

13.Kxd8 Kf3 og sort vandt en ny dronning på e1. 

 

 

_______________

 

 

 

Hvid: Diedrich, Flensborg 

Sort: Kaj Elkjær Larsen 

 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+n+-+-' 

6-mkl+-+pzp& 

5tR-+-+-+-% 

4pmK-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+-zP" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

Da hvid ikke kunne flytte sit tårn eller konge uden 

tab, valgte han at opgive. Selv med over-frakke på 

kunne hvid have spillet flere træk, men sort har en 

klar overvægt. 

 

 



 

Indenlandske turneringer.        

       Den anden udadvendte aktivitet var deltagelsen i det såkaldte provinsme-

sterskab. Endnu stod de københavnske klubber uden for fællesskabet, idet Kø-

benhavn havde sin egen turnering. Provinsmesterskabet afvikledes på den måde, 

at hvert amt afholdt sin egen turnering i en A-, B- og C-klasse. Amtsvinderne 

mødtes så i en hovedkredsturnering, som for Tønders vedkommende betød Søn-

derjylland. Vinderne af hovedkredsene mødtes herefter i en slags finale, hvor 

provinsmesterskaberne så fik deres vindere. Der spilledes ikke mod hold, men 

spillerne mødte på de enkelte pladser folk fra forskellige klubber, herved afgjor-des 

alle holds placeringer efter blot én kamp. I året 1954 havde Tønder vundet 

hovedkredsmesterskabet i B-rækken, og vi deltog derfor i finalestævnet i Frede-

ricia. Holdet bestod af L. Aalykke, Erling Nielsen, H. Sørensen, Kaj Elkjær Lar-sen, 

Vest Hansen og Hans Egon Elkjær Larsen. For første gang markerede Tøn-der sin 

skakkunnen på landsplan, idet vi opnåede en delt 1.plads. K.P. Kristensen spillede 

ikke med, men han stillede sig og sin bil til rådighed. 

 

      I 1952 trak Munch Knudsen sig tilbage fra formandsposten efter i 9 vanske-lige 

år, at have taget slæbet under de problemfyldte forhold. Uden  “Munkens” viden 

og autoritet havde der ikke været store muligheder for at organisere et skakliv i 

Tønder. I de følgende fire år skiftedes Laurids Aalykke og Sigurd Schoubye til at 

være formand, men i 1957 ville den gamle bestyrelse ikke mere. Nye Tider var på 

vej, seminarieelev Harald Grau-Hansen blev formand i de to følgende år, hvorefter 

han fra sin lærerstilling i Viborg gjorde en stor indsats som leder af Dansk 

Skoleskak. Fra 1958 og frem til 1972 var Kaj Elkjær Larsen formand med skiftende 

personer på kasserer og sekretærposterne. 

      Lokaleforholdene på hotel Tønderhus var trange, men acceptable, når vi da 

ikke blev fordrevet til skuespillernes omklædningsrum i de tilfælde, hvor hotellet 

kunne øjne en større gevinst ved et agtværdigt bestyrelsesmøde med udskænk-

ning m.v. Forholdene blev efterhånden utålelige og en aftale blev indgået med 

Buch’s Café i ”Vor Bager“´s forretning på 1.sal. Her var Jenny Buch den altid 

venlige værtinde, der næppe fik udgifterne dækket med den lille omsætning, 

klubmedlemmerne kunne præstere. 
       

      Som den tredje berøringsflade med andre klubspillere var der muligheden for, 

at deltage i ”Den Sønderjyske Enkeltmandsturnering“. Flere spillere fra Tønder 

havde mod på at deltage de fire søndage, med to runder de tre første og én runde 

den sidste søndag. I kraft af disse erfaringer, samt øget tilgang fra se-minariet, og 

unge spillere fra skoleskakken øgedes Tønder Skakklubs styrke i såvel dybde som 

bredde. Op gennem 60’erne blev klubben således den stærkeste klub i 

Sønderjylland. Klubben vandt landsdelens A-klasse flere gange. Flere skole-

elever blev mester for Sønderjylland og det sønderjyske mesterskab for enkelt-

mand blev fire gange sendt til Tønder. Også fra Tønder Statsskole kom der unge 

mennesker med i skakklubben, heriblandt var Hans Jørgen Lassen, som inden sin 

afgang til Århus Universitet nåede at blive bymester to gange.  

 

      Den fjerde udadvendte aktivitet var venskabskampe mod egnens klubber, samt 

mod hold fra Aabenraa, Haderslev og Sønderborg. Under en sådan kamp kom 

Vest Hansen til at rokere forkert, idet han flyttede sit tårn først. Nu ville en 

modstander normalt acceptere denne lille fejl, men i dette tilfælde gik det ikke. Vest 

Hansen måtte altså flytte sit tårn. Tønderspillerne “straffede” modstanderen ved 

naturligvis helt mod reglerne at give Vest Hansen nogle “gode råd”, og så gik 

også dette point til Tønder. 

Divisionsturneringen.  

      I 1962 samledes hovedkredsformændene i Varde hos den kommende for-mand 

for Dansk Skak Union, N. Kjær Larsen. Over 2 dage færdigbehandlede vi Kjær 

Larsens forslag til en turnering omfattende alle klubber i Danmark, altså også de 

københavnske klubber. Holdene i de tre divisioner skulle vælges ud fra resultatet 

af Provinsmesterskaberne og Københavnsmesterskaberne i 1962. Disse resultater 

skulle altså afgøre Tønders placering i divisionssammenhæng. Da vi havde 

vundet det Sønderjyske holdmesterskab i A-rækken, skulle vi den 31.maj møde de 

bedste fra det øvrige land.  

 

 

 

 

Provinsmesterskabet i B-rækken, d. 27.5.1954 

Hvid: Kaj Elkjær Larsen  

Sort: Emil Sørensen  

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-mk( 

7tR-+-+-+-' 

6-+-+-+-zP& 

5+-+-+-+-% 

4-+-zpP+-+$ 

3+-+P+-+-# 

2-+-+-+-tr" 

1+-+K+-+-! 

xabcdefghy 

 

…Vi havde spillet i næsten 5 timer en varm 

sommerdag, og i begærlighed fejler man let. -  

Hvid trak: 46.h7? (46.Td7! gav en let gevinst). 

Sort opdager, at konge og bonde ikke kan flytte 

og spiller derfor: 46...Th1+ 47.Kd2 Td1+ 48.Kc2 

(Slås tårnet, er sort jo pat, og partiet uafgjort). 

Men nu laver sort en virkelig brøler, idet han 

spiller: 48...Txd3?? (Hvis tårnet nu slås, er der jo 

pat igen). - Nu vågnede hvid op: 49.Ta8+ Kxh7 

50.Kxd3 og sort opgav. 

______________________ 

 

Privatparti, 1954 

Hvid: Peter Larsen 1903-60 

Sort: Kaj Elkjær Larsen 

Ved forenede kræfter lykkedes det min far og mig 

at finde en remis for hvid.

XABCDEFGHY 

8k+-+-+-+( 

7+R+-+-+-' 

6-+PmK-+-+& 

5+-+-+-+-% 

4-+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2p+-+-+-+" 

1tr-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

1.Tb6 Td1+ 2.Kc7 a1T (hvis a1–D følger Ta6+, 

Dxa6 med pat). 3.Tb8+ Ka7 4.Tb7+ Ka6 5.Tb6+ 

Ka5 6.Kb7 Tab1 7.Txb1 Txb1+ 8.Ka7 med remis. 

 

 

Byturneringen  - d.19.01.1961 

Hvid: Kaj Elkjær Larsen 
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      Det lykkedes Kaj Elkjær Larsen, at vinde over Kurt Stoltze, Nykøbing Fal-ster. 

Stoltze var lige blevet nr.5 i mesterklassen ved DM i påsken, og han var blevet 

danmarksmester i korrespondanceskak. Under partiet forlød det, at han nok skulle 

vinde i slutspillet over den unge spiller fra Tønder. - Det blev, der nu ikke noget af. 

- Han opgav slutspillet med to bønder bagud! - Da samtidig Vagn Jacobsen fik 

remis mod den tidligere nr.2 ved DM, Axel Nielsen, og spillerne Chr. Lassen og L. 

Aalykke ligeledes holdt remis, blev vi med 2½ point af 8 placeret i 2.division vest.  

      Vi kom i den efterfølgende sæson op mod så stærke hold som Aalborg, År-hus, 

Randers, Holstebro og Esbjerg, og det var mere end vi kunne klare. Kun mod 

Esbjerg fik vi uafgjort 4-4, de øvrige kampe tabtes, og vi skulle derfor rykke ned, 

men da antallet af hold blev forøget fra 6 til 8, blev vi i divisionen og så stod vi til 

en ny omgang klø. Kun mod Flensborg fik vi uafgjort 4-4, så vejen ned i 3.division 

lå klar. 

      Noget helt nyt for os var også de lange afstande til vore modstandere. De 

jyske motorveje var endnu ikke anlagt, og bilerne, f.eks. en VW, havde ikke ret 

megen plads og særlig gode køreegenskaber. Turen til Randers havde afgang fra 

Tønder kl.7 og kampen begyndte kl.12, og det sidste parti var måske færdigspil-let 

ved 19-tiden. Efter en lille pause kørtes så til Tønder, som vi nåede omkring kl.1 om 

natten. Det var en lang dag, og det gav stive ben at sidde i s å mange timer. 

      Selv om vi rykkede ned fra 2.division, havde Tønder vist sin store skakbred-de 

ved at vinde såvel A-, som B-klassen foran hold fra Haderslev, Flensborg, 

Sønderborg, Aabenraa og Vojens. Også ved det sydvestjyske pokalstævne i 

marts 1963 viste Tønder Skakklub sin bredde, ved at vinde såvel A,- som B- og C-

klassen. Med de mange unge i klubben blev omsætningen i “Buch’s Café” for 

ringe, så vi flyttede til “Hjemmeværnsgården ”, hvor vi kunne leje os ind for 40 kr. 

pr. måned.  

      Vi savnede meget den unge Peter Nørby, der var bymester 1958/59. Han havde 

forladt Tønder i forbindelse med sin karriere inden for postvæsenet. Peter 

udviklede yderligere sit skaktalent i København. Ved DM i Odense maj 1963 

rykkede han op i landsholdsklassen. Et godt eksempel på Peters lune og hans 

glæde ved skak får vi ved at se på slutspillet mellem ham og Sejer Holm Petersen 

ved Københavnsmesterskabet 1965.  

Hvid: Peter H. Nørby      -      Sort: Sejer Holm Petersen 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+K+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-wq-+-% 

4-+-+-+k+$ 

3+-+Q+-+-# 

2-+-+p+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

I en sådan stilling er der kun fiduser tilbage. Peter Nørby tænkte sig godt om og 

trak: 1.Dg6+ Sejer Holm stillede selvfølgelig imellem: 1...Dg5 hvorefter Peter 

lynhurtig spillede: 2.Kh8! "Nå, den sidste fidus!", tænkte Sejer, "nej, jeg vil ikke 

tage hans dame og sætte ham pat!" Så istedet skyndte han sig at tage en frisk 

dame: 2...e1D Til hans forundring opgav Peter ikke, men smilede bredt og trak: 

3.De4+!!, der alligevel fremtvinger pat og remis. Grøn i hovedet kiggede Sejer på 

sit ur. Der havde været 5 kvarter til at finde ud af, at han skulle have taget et tårn! 

 

 

 

      Vort første år i 3.division gik fint. Vi tabte ingen kampe og blev nr.3, men det 

Sort: Niels S. Nielsen, Sæd 

 

[Philidor-forsvar  C41] 

1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.Lc4 Sf6 4.Sc3 Lg4 5.d3 a6 

6.Lg5 h6?  

 

XABCDEFGHY 

8rsn-wqkvl-tr( 

7+pzp-+pzp-' 

6p+-zp-sn-zp& 

5+-+-zp-vL-% 

4-+L+P+l+$ 

3+-sNP+N+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1tR-+QmK-+R! 

xabcdefghy 

 

Efter længere tids overvejelse trak hvid: 7.Sxe5!  

idet: 7...Lxd1 [7...hxg5 8.Sxg4; samt: 7...dxe5 8.Lxf6 

Lxd1 9.Lxd8 Lxc2 10.Lxc7 også vinder en bonde.] 

8.Lxf7+ Ke7 9.Sd5 bliver mat.  





 

 

Sønderjysk mesterskab 1963. 

Hvid: Kaj Elkjær Larsen 

Sort: C. Kornbeck, Sønderborg 
 

 

XABCDEFGHY 

8-mk-+-+-+( 

7zppzp-+-+r' 

6-+-+q+-zP& 

5+-+p+-wQ-% 

4-+-zPp+p+$ 

3+P+-+-zP-# 

2PmKP+-zP-tR" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

Hvid trak: 1.Dg7! og Kornbeck, der tidligere var 

Sønderjysk mester fire gange opgav. 

 

 

Klubturneringen 1965 



gik galt i 1966, hvor et par store nederlag betød nedrykning til mesterrækken.  

      I foråret 1967 deltog Tønder Skakklub med 5 spillere ud af 69 fra landsdelen i en 

simultankamp mod den russiske stormester Taimanov.  Af de 9 point, som 

stormesteren måtte afgive, gik de 3½ til Tønder,  idet Hans Jørgen Lassen, Gonde 

Hansen og Jens Olesen vandt, medens Kaj Elkjær Larsen spillede remis. 

      Gymnasieelev Hans Jørgen Lassen havde en kometagtig karriere i klubben, 

med 6½ point af 7 vandt han byturneringen i 1966 og i 1967. Som det er gået et utal 

af gange med spillere i klubben, rejste også han fra Tønder for at studere. Dette 

forhold, at unge rejser bort fra de mindre byer, rammer givetvis også an-dre 

sportsgrene. Var disse spillere blevet i byen, kunne de nemt forsvare en plads i 

3.division eventuelt 2.division. Også dygtige lærerstuderende måtte af naturlige 

årsager forlade byen, når de skulle søge embede. En trøst kan det da være, at disse 

unge mennesker, hvor de bosatte sig, virkede for skak i almindelighed og 

skoleskak i særdeleshed. Mange af klubbens nuværende spillere, der kommer fra 

andre egne, har således tidligere mødt skakken i klubber og i skoleskak 

sammenhæng. 

Nordslesvig mod Slesvig-Holsten. 

      I 1967 foranstaltede 4.hovedkreds (Sønderjylland) en holdkamp mod Sles -vig-

Holsten. Fra Tønder stillede vi med 5 spillere til det 59 personer store hold. 

4.hovedkreds vandt med 38½ mod 20½.  

      Tønderfolkene klarede 3½ point ved sejre til Karlo Christens en og Heine 

Andersen og remis til Kaj Elkjær Larsen, Gonde Hansen og Jørn Lassen. Sådan-ne 

“storkampe” havde sin egen charme og uforudsigelighed,  idet man ikke kendte 

modstanderen og placeringen på holdet kunne være noget usikker, da man ikke 

som nu rådede over en samlet styrkeliste. Selv spillede jeg på en af de øverste 

pladser mod Kiel’s bymester, og kun med vanskelighed holdt jeg remis. 

    

Korrespondanceskak mod Akranés (Tønders venskabsby på Island)   

      I håb om, at kunne genoptage den korrespondanceskak, der i 50’erne blev 

spillet mellem nogle af Tønders venskabsbyer, aftaltes det at spille to partier mod 

Akranés, hvor hver klub havde én uges betænkningstid pr. træk. Gonde Hansen 

og Kaj Elkjær Larsen tog sig hver af et parti.  

      I begyndelsen blev der blot udvekslet de normale skakkort, men efterhånden 

blev trækkene skrevet i breve, hvilket medførte et personligt kendskab til folk i 

venskabsbyen samt viden om denne by og Island. Ved hjælp af Gonde Hansens 

teoribøger lykkedes det os at holde de stærke islændinge stangen, og ved ven-

skabsby-stævnet i Akranés i 1972 aftaltes begge partier til remis, idet ingen kun-ne 

vinde med det tilbageværende materiale. Island var skakmæssigt “højt oppe” i 

1972, da matchen mellem russeren Spasski og amerikaneren Fischer blev spillet i 

Reykjavik. 

      Opholdet i den Sønderjyske mesterrække blev kort. Vort hold var aldeles 

overlegent, således vandt såvel Karlo Christensen, som Heine Andersen begge de 

7 mulige point, hvorfor de hver fik et skakur. Med 42½ point og 7 point foran nr.2 

rykkede Tønder igen op i 3.division. Hvor holdet klarede en 6.plads i 1969 efter en 

god start med blandt andet sejr over Varde og Haderslev. 

      I Møgeltønder havde en flok unge mennesker i 1960’erne startet en skakklub, 

og én af de unge spillere skulle siden komme til at betyde meget for Tønder 

Skakklub. Spilleren var Egon Laugesen. Da Møgeltønder-klubben blev ned 

lagt meldte Egon sig ind i Tønder Skakklub, der i næsten 30 år har haft denne 

sympatiske og stærke skakspiller, som et særdeles aktivt medlem med flere by-

mesterskaber i sin rygsæk. Egon spillede i 1969 på 1.bræt for Tønder i 3.divi-sion, 

og opnåede 5 af 7 mulige - en fremragende start.  

      Samme år blev der med Tinglev Skakklubs store træbrikker spillet en uden-dørs 

hurtigturnering, hvor det lykkedes Kaj Elkjær Larsen at vinde pokalen blandt 

andet ved sejre over Jens Chr. Lund og Godtfred Sloth Jensen.  

      Jens Chr. Lund blev flere gange Sønderjysk mester, og flere gange vandt han 

bymesterskabet i Tønder. Ved Tinglev Skakklubs nedlæggelse blev Jens Chr. 

Lund medlem af Tønder Skakklub, hvor han siden har været blandt klubbens 

stærkeste spillere.  

       

 

 

      I 1971 var Tønder tæt på at rykke ud af 3.division, men en helt uventet stor sejr 

med 7½ point mod Århus Nordre’s  2.holds 1½ point sikrede os for nedrykning, 

Hvid: Hans Jørgen Lassen 

Sort: Kaj Elkjær Larsen  

[Spansk  C77] 

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.d4 

[Spansk centrumsgambit - den unge mand giver 

den hele armen!] b5 6.Lb3 exd4 7.e5 Sg8 [Sg4, 

fulgt af Lc5 var også en mulighed.] 8.Sg5 Sh6 

9.e6?! [meget optimistisk spillet.] dxe6 10.0–0 

Le7 11.Dh5 0–0 12.Te1 Sa5  

XABCDEFGHY 

8r+lwq-trk+( 

7+-zp-vlpzpp' 

6p+-+p+-sn& 

5snp+-+-sNQ% 

4-+-zp-+-+$ 

3+L+-+-+-# 

2PzPP+-zPPzP" 

1tRNvL-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 

13.Sxe6! fxe6 14.Lxh6 gxh6 15.Lxe6+  Lxe6 

16.Txe6 Lg5 17.h4 Lxh4 18.Tg6+ Kh8 [hvis sort 

slår tårnet er der evig skak] 19.Txh6 Lxf2 20.Kh2 

De7 og hvid gav op. 0-1 


_________________ 

 
3.division. Tønder-Varde, 18.09.1966 

Hvid: Gonde Hansen 

Sort: Max Madsen 


XABCDEFGHY 

8-+-trk+-tr( 

7+-wqn+p+-' 

6p+-+-sn-zp& 

5+-zp-zp-zp-% 

4-+L+l+-+$ 

3zP-+-vL-sN-# 

2-+P+QzPPzP" 

1+R+-tR-mK-! 

xabcdefghy 

 

Efter hvids 21.Dd1-e2 trak sort: 21...0–0?! 

22.Lxg5! Lxc2 23.Lxf6 truer med mat!  23...Sxf6 

24.Dxc2 og sort opgav. 1–0 

 

 

 

Mesterrækken, spillet i Tinglev den 24.03.1974 

Hvid: Jens Carl Pedersen 
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som i stedet tilfaldt Flensborg Danske Skakklub. Flensborgs formand ymtede 

noget om, at Århus havde sendt os et reservehold, men det nyttede ikke noget.  

Klubbens 50 års jubilæum. 

      I samme år påbegyndtes planlægningen af klubbens 50 års jubilæum i 1972. Vi 

havde i den anledning fået overdraget, at arrangere enkeltmandsturneringen 

“Sønderjysk Mesterskab”, og med Karlo Christensen som turneringsleder, blev 

det en meget vellykket turnering på  “Schweizerhalle”  (nu Kulturhuset). Der 

mødte et rekordstort antal spillere, nemlig 136. Jens Chr. Lund vandt mester-skabet 

med 6 point foran Kaj Bjørnskov, Haderslev med 5½. I de øvrige klasser tog 

spillerne fra Tønder godt for sig af retterne, idet følgende fik præmie: Kresten 

Kristensen, Jens Carl Pedersen, H.E. Jacobsen, Arne Oksen, Leif Ohlsen og Henry 

Kristiansen. Efter sidste runde lørdag den 26.2.1972, var der festmiddag, 

præmieoverrækkelse og dans. Klubbens tidligere formand Munch Knudsen holdt 

en herlig festtale.  

      Efter den gode jubilæumsfest meldte hverdagen sig igen. Det blev til ned-

rykning fra 3.division, da vi blev nr.8 af 8, det svageste resultat i mange år. Ene-ste 

lyspunkt var, at Karlo Christensen ved DM i påsken klarede 5½ point i 1.klas se og 

dermed fik titlen mesterspiller. 

 

      Ved generalforsamlingen den 31.8.1972 trak Kaj Elkjær Larsen sig tilbage fra 

formandsposten efter 14 års tjeneste. I stedet blev Jens Carl Pedersen en-

stemmigt valgt til ny formand. Den moderne verden rullede nu ind på banen, thi nu 

skulle alle aflevere CPR-nr. efter krav fra Dansk Skak Union. 

 

      I efteråret 1972 dukker en stærk spiller op i klubben, nemlig Niels Falsig. Niels 

havde under studierne i Århus spillet klubskak på et højt plan. Han tog sig straks  

af bymesterskabet i foråret 1973, det blev hans første, det andet fik han i 1980. 

      Styrkelisten for efteråret 1972 indeholder følgende medlemmer:  

1.Kaj Elkjær Larsen  2.Karlo Christensen  3.Niels Falsig  4.Harald Grau-Hansen 

5.Jørn Lassen  6.Kresten Kristensen  7.Arne Oksen  8.Jens Carl Pedersen  

9.Chr.Lassen  10.Gonde Hansen  11.Jens Olesen  12.Leif Ohlsen  13.Henry 

Kristiansen  14.Jens Erik Pedersen  15.Nis Madsen  16.Emil Rasmussen  17.Knud 

Løvenholdt  18.Henning Å. Nielsen  19.Chr.A.Petersen  20.Martin Christiansen  

21.Carl C. Petersen  22.Broder Petersen  23.Heine Andersen  24.R.Dietrich  

25.Svend Tarp  26.Laurids Aalykke  27.Carsten Volquartzen  28.Hans Jørgen 

Lassen  29.Anker Petersen  30.Ole G. Petersen  31.Karl C. Nielsen.  

      Af disse 31 spillere er der nu 25 år senere (1997) 8 aktive medlemmer af 

klubben, andre er passive medlemmer, flere er rejst fra egnen, og nogle er døde.  
 

Nyt spillested. 

      Da Hjemmeværnsgården blev solgt til Tønder Kommune for at blive an-vendt 

som CF-gård, blev det nødvendigt at finde et nyt spillested. Tønder Kommune 

gav os lov til at spille i Omsorgscentret, tidligere Tønderhus i Spikergade, hvor 

klubben også startede i 1922. Her var der gode forhold, men pladsen var ret trang, 

og der var problemer, når Omsorgscentret på vores klubaften skulle anvendes til 

andre formål.  

      1970’erne blev i det hele taget et vanskeligt årti. Medlemstallet lå omkring de 

30. Klubben rykkede op i 3.division og rykkede ned igen, men takket være unge og  

stærke lærerstuderende, kom der efterhånden både større bredde og styrke. Af de 

stærkeste kan her nævnes spillere som Helge Andersen, der senere er blevet 

medlem af klubben for at tage sin tørn på vort divisionshold, og Poul H. Hansen, 

der som så mange andre forlod vor by.  

      Som noget nyt kom der også i Løgumkloster et stort skakbræt, og Tønder 

Skakklub deltog i 1974 i en udendørs turnering, hvor man var ubeskedne nok til at 

vinde alle tre præmier ved Egon Laugesen 6½ af 7, Harald Grau-Hansen 5½ og 

Niels Falsig 4½. 

 

 

 

 

      Jens Chr. Lund deltog i DM 1975 i landsholdsklassen og klarede sig pænt i det 

stærke selskab, idet han scorede som forventet 3½ af 10 mulige. Jens Chr. har 

Sort: Horst Wilkens, Flensborg 

[Noter af Gonde Hansen] 


XABCDEFGHY 

8r+-+-sn-mk( 

7zpq+-vl-zp-' 

6-+-+-+-zp& 

5+PzprzPP+-% 

4-+Q+-+-+$ 

3zP-+-+-+-# 

2-vL-+-+PzP" 

1+-+-tRRmK-! 

xabcdefghy 

 

Sort har netop trukket 26... Db6-b7?! men hvid har 

fået to gode bønder for en springer, og nu ruller 

de frem til det afgørende angreb: 27.f6! gxf6 

28.exf6 Tg5?  Sort forsøger at stille op til et 

matangreb, men forgæves: 29.fxe7+ Kh7 30.Df7+ 

og sort opgav, der er mat i 1 træk. 1–0 







 
 

Poul H. Hansen 

 

 

 

Den afgørende kamp i omkampen om bymester-

skabet i 1978, som Egon Laugesen vandt! 



også i mange år spillet korrespondanceskak, og det lykkedes ham i 1975 at vinde 

DM i den stærkeste klasse. Et stort antal skoleskakspillere har fået deres første 

viden af Jens Chr. Lund ved Bylderup skole, blandt disse spillere findes Curt 

Hansen, stormester og Danmarks p.t. stærkeste spiller, samt brødrene Martin og 

Arne Matthiesen, der begge er repræsenteret på listen over bymestre i Tønder.      

Skaknyt. 

      I oktober 1977 vedtog bestyrelsen, at klubben skulle udgive et medlems -blad. 

Vel vidste vi, at dette tiltag næsten udelukkende hørte hjemme i større klubber. 

Redaktionen anmeldte bladet således: 

 

»Vi håber, at det vil medvirke til at udvikle fællesskabet inden for klubben, og 

at det vil stimulere skakinteressen i Tønder-området. Det er tanken, at bladet 

skal udkomme 3-4 gange pr. sæson. Vi har forestillet os, at det skal indeholde 

referater fra de lokale holdturneringer og fra egnens øvrige turneringer. Andre 

faste “rubrikker” bliver formodentlig partier og teori, tilbageblik med glimt fra 

klubbens protokoller, og nyheder af overvejende lokal interesse. Disse tanker 

og indholdet af dette første nummer bærer naturligvis præg af et forsøg og af de 

meget få medlemmer, som har været taget med på råd. Vi håber at mange vil 

bidrage med materiale eller med ideer til og meninger om, hvad der fremover 

skal trykkes. Redaktionsstaben består i øjeblikket af: Kaj Elkjær Larsen  (især 

partier og teori), Jørn Lassen (især layout og referater) og Niels Falsig 

(referater og kalender). Vi håber, at staben inden næste nummer er udvidet med 

endnu en person eller to. Næste nummer forventes færdigt i løbet af den første 

uge i januar. Materiale bør være redaktionen i hænde senest den 20.december!«  

 

      Egon Laugesen deltog fra 1967 til 1976 hvert år i DM og opnåede, at spille 3-4 

sæsoner i den næstøverste klasse, eliteklassen. Her måtte han lægge ryg til en del 

klø af de mange nye talenter, der var på vej frem. Imellem dem var blandt andre den 

senere danmarksmester Carsten Høi.    

 

Hvid: Egon Laugesen    -    Sort: Erik Bentzen, Ålborg 

[Spansk - åben variant  C60    

1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0–0 Sxe4 6.Te1 Sc5 7.Sxe5 Sxe5 

8.Txe5+ Le7 9.Sc3 Sxa4?! 10.Sd5! 0–0 11.Sxe7+ Kh8 12.Dh5 g6 13.Dh6 Te8?? 

14.Th5!  

XABCDEFGHY 

8r+lwqr+-mk( 

7+pzppsNp+p' 

6p+-+-+pwQ& 

5+-+-+-+R% 

4n+-+-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2PzPPzP-zPPzP" 

1tR-vL-+-mK-! 

Xabcdefghy 

 

Tårnet kan ikke slås på grund af mat med Df6+ og matten på h7 kan ikke dæk-kes, 

så sort opgav! - Det parti kan Egon blive ved med at huske, selvom han har glemt, 

hvor det blev spillet, og om det var i 1973 eller 1974. 

 

 

 

       

     I 1978 indledtes et samarbejde med Leck Skakklub, der mødte op i Tønder med 

2 hold á 8 spillere. Det lykkedes os at vinde med 1.holdet 5½-2½, medens 2.holdet 

måtte ned med o-8. Dette viste noget om bredden i Leck-klubben, der på denne tid 

Hvid: Poul H. Hansen 

Sort: Egon Laugesen 

XABCDEFGHY 

8-+-+r+k+( 

7+-+-+rvlq' 

6p+-+-zp-vL& 

5+p+-+-+-% 

4-+-+-wQ-+$ 

3+P+-+-tR-# 

2P+-zp-+PzP" 

1+-+R+-mK-! 

xabcdefghy 

 

Efter:29...Te1+ 30.Kf2 Txd1 31.Txg7+ Dxg7 

32.Ke2 Dxg2+ 33.Kxd1 Dg1+ 34.Kxd2 Td7+ 

35.Ke2 Dd1+ 36.Kf2 Dc2+ 37.Kf3 Td3+ 38.Kg4 

Dg2+ 39.Kf5 Tf3 40.Kxf6 Txf4+ og hvid opgav. 

0–1 





Korrespondanceskak - Landsholdsklassen 1978. 

Hvid: Jens Chr. Lund 

Sort: Niels Granberg 

Sort har lige trukket 37.- g5 med et tilsyneladen-de 

brugbart modspil. Hvids næste træk kommer dog 

som en bombe! Hvid trækker: 
 

XABCDEFGHY 

8-+-+-+r+( 

7tR-+l+-+p' 

6-+-mkp+-+& 

5+-+-+pzp-% 

4-zpLzP-zP-+$ 

3+K+-zP-+-# 

2-+-+-zP-zP" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

38.e4! med dobbelttruslen 39.exf5 og 39.e5+ med 

afgørende virkning. Det nærliggende 38..-fxe4 

besvares afgørende med 39.f5 med gevinst. Der 

fulgte: 38...Tg7 39.e5+ Kc6 40.Kxb4 gxf4 

41.Lb5+ Kd5 42.Txd7+ Txd7 43.Lxd7 Kxd4 

44.Lxe6 Kxe5 45.Ld7 f3 46.Kc4 Ke4 47.h3 og 

sort opgav. 1–0



 

Mesterrækken 1979. 

Hvid: Karlo Christensen 

Sort: Ralf Pedersen, Ribe
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havde den store militære flyveplads med dens over 1000 ansatte.  

 

      Efter et parti er det meget normalt, at man spiller partiet igennem for even-tuelt, 

at søge efter andre spillemuligheder. Når spillerne ikke helt forstod hinan-dens 

sprog, kunne der jo komme morsomme sprogblomster ud af denne analy-sefase, 

således diskuterede Tønders Poul H. Hansen partiet med sin modstander Klaus 

Seeck, hvor Poul afleverede følgende sætning: »Dann Ich klappe your tårn«! En 

sætning, der både indeholder tysk, engelsk, dansk og dansk slang. 

 

      Fra mesterrækkens 1.runde, den 8.10.1978 i Tønder mod Haderslev 2. 

Hvid: Anders Andersen 

Sort: Jens O. Olesen





XABCDEFGHY 

8-+-+-+r+( 

7+pwq-mk-+-' 

6p+l+pzp-+& 

5+-zp-+-+-% 

4-+P+P+Ptr$ 

3+-zPQ+-+p# 

2P+-+L+-zP" 

1+-+R+RmK-! 

xabcdefghy 

 

Efter hvids 26.Db1–d3 spillede Jens resolut: 26...Thxg4+! 27.Lxg4 Txg4+ 28.Kh1 

Lxe4+!  (familieskak!!) - hvorefter hvid opgav. 



      I årets turneringer deltog vi ellers med 4 hold, hvor 1.holdet spillede i den 

sønderjyske mesterrække. Egon Laugesen var kommet hjem efter sit ophold i 

USSR, og det gav Tønder en tiltrængt forstærkning. Egon havde under opholdet 

sendt os russiske skakblade, og vi opdagede, at der i disse blade også var noteret 

Dam-partier, et spil, som åbenbart var meget populært ovre i øst. Egon gjorde 

straks krav på bymesterskabet ved at vinde omkampen over Poul H. Hansen. Med 

den forøgede styrke kunne klubben igen i 1979 indtage sin plads i 3.division. 

Samme år blev Poul H. Hansen nr.2 i den sønderjyske enkeltmands -turnering. Som 

nr.7 finder vi en skoleelev, nemlig Curt Hansen, og ham kommer vi i de følgende år 

til at høre meget mere om. 

 

      Ganske langsomt indføres ratingsystemet, hvor man beregner en spillers styrke 

efter en matematisk model, (sandsynligheden for at en spiller vinder over en anden  

spiller). Spillere, der kan flytte brikkerne korrekt, tildeles et begynder-tal på f.eks. 

1000. Har en spiller 1900, kaldes han mesterspiller. En stormester skal have mindst 

2500. Den stærkeste spiller i verden (Kasparov) har her i 1997 over 2800.  

 

      I 1980 fik vi besøg af verdensmesteren i korrespondanceskak, danskeren Jørn 

Sloth, der gav klubben en flot aften med gennemgang af et af sine gevinst-partier. 

I den efterfølgende simultan mod 47 klubmedlemmer viste Sloth sig som en meget 

stærk nærspiller, idet han vandt 45½-1½. (Skaknyt nr.11 april 1980) 

 

 

      En stærk spiller ser dagens lys, idet lærerstuderende Helge Andersen klarer 

sig flot i 1.klasse ved DM 1980 i Odense. Helge fik skønhedspræmie for et af sine 

flotte partier. (Se i højre spalte side 15) 

XABCDEFGHY 

8-wq-+-+-+( 

7+-+-+Q+-' 

6-zp-+-+pmk& 

5zp-+Pvlp+p% 

4P+-+p+-zP$ 

3+-+-zP-zPN# 

2-+-+-zPK+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

Sort trækker og tilbyder remis: 53...Dc7, men 

Karlo havde åbenbart set noget længere frem, 

som modstanderen. - Der fulgte: 54.Sg5! , der 

truermed officersgevinst, hvis dronningen slås. 

54...Ld6 55.Dg8! og sort opgav. 1–0 







 

 

 

DM. 1980 i Odense,  (Skaknyt nr. 12 juli 1980) 

Hvid: Helge Andersen 

Sort: Hans Samuelsen, Glostrup




XABCDEFGHY 

8r+ltrk+-+( 

7+-wq-+p+p' 

6p+-+pzP-+& 

5+-+p+P+-% 

4-zPn+-+-+$ 

3+-sN-+-zP-# 

2-zP-wQ-+LzP" 

1+-mKRtR-+-! 

xabcdefghy 

 

Hvid har tromlet sort ned efter 1.e4 c5, der fulgte: 

21.Dg5 Kd7 22.fxe6+ fxe6 23.Txd5+ exd5 

24.Dxd5+ Dd6 25.Te7 mat. 1–0 

 

 

Sønderjysk enkeltmandsturnering 1983.  

Mester 2. -  Skønhedspræmie for oplægget til 

nedenstående stilling. 



      Curt Hansen besøgte klubben i oktober 1981, og efter en demonstration af 

diverse partier spillede han mod 29 klubmedlemmer. Den unge mands fremgang 

siden 1979 sporedes klart, eftersom han vandt 27½-1½. 

 

Hurtigturnering for hold. 

      Hurtigturneringer, hvor hver spiller har 30 minutter til hele partiet var i be-

gyndelsen af 80’erne blevet meget populære. På denne måde kunne man afvikle 7 

partier på én dag, og så var det tilmed god underholdning, for det kunne nemt ske, 

at den dygtige spiller fejlede over for en svagere.  

      1.september 1982 arrangerede Tønder Skakklub en sådan hurtigturnering for 

hold. Et hold består af 3 spillere, men der må gerne være reserver. Holdene spiller 

alle i samme gruppe således, at de forventet stærkeste hold møder hinanden i de 

indledende runder.  

       

      Det var Niels Falsig`s første tiltag, som ny formand, efter at han i maj måned 

havde afløst Jens Carl Pedersen, som gennem 10 år havde ledet klubben.  

      Hurtigturneringen har været spillet hvert år siden med en noget svingende 

tilslutning, fra 14 til langt over 20 hold pr. gang. Naturligt nok er det de stær-keste 

hold, der løber med sejren, men øvrige hold kan sagtens opnå en præmie, fordi der 

uddeles præmie til de bedste inden for opdelingen i ratinggrupper.  

      Den første turnering blev vundet af holdet: Egon Laugesen, Kaj Elkjær Larsen, 

Helge Andersen, Erling Jørgensen og Niels Falsig. Den sidste turnering i oktober 

1996 blev vundet af “Tønder United” bestående af Arne Matthiesen, Helge 

Andersen og Leif Bregnedal, alle spillere fra Tønders divisionshold. 

 

      I 1983 var Tønder Skakklub igen vært for den sønderjyske enkeltmandstur-

nering. Tønder Handelsskole dannede en flot ramme om de 114 deltagere. I den 

bedste klasse lykkedes det Egon Laugesen at blive nr.2. I mester II hentede Kaj 

Elkjær Larsen 1.pladsen.  

 

Korrespondanceskak. 

      Som noget nyt dette år tilmeldte klubben sig en korrespondanceturnering med 

hold fra danske skakklubber. (Et hold består af 4 spillere, der hver spiller ét parti 

mod 7 andre hold). Ingen havde vel drømt om, at Tønder Skakklub efter flere 

oprykninger til stærkere klasser, 2 gange skulle blive det bedste hold i Danmark!                                        

Skoleskakken. 

      Tønder Skakklub har gennem alle årene udvist stor interesse for skaklivet på 

skolerne. I Skaknyt, er der igennem alle årene i klubbladets beståen skrevet om 

skoleskakken, og mange af vore skoleskakspillere er da også blevet gode 

klubmedlemmer i Tønder eller i klubber andre steder i Danmark. Næsten alle de 

stærkeste spillere i vort land, har fået deres grundtræning via skoleskak. Som et 

fornemt eksempel skal fremhæves Danmarks stærkeste spiller i 1997, nemlig Curt 

Hansen, stormester i skak. Hos Jens Chr. Lund fik han i Bylderup skole sin første 

træning.  

      Også fra Tønders skoleskak har flere gjort sig bemærket, hvor de end er havnet 

i Danmark, - og flere er på vej.  

      For at øge interessen blandt piger, prøvede vi i 1983, at lave en klasse ude-

lukkende med piger ved det sønderjyske skolemesterskab. Denne klasse blev 

vundet af Signe Beck-Nielsen, Tønder Kommuneskoles 3.c. Dette tiltag er sene-re 

opgivet, da piger, der vil spille skak, helst vil spille på lige fod med drengene. 

 

Danmarks stærkeste kvindelige spiller. 

      Januar 1985 havde Tønder Skakklub besøg af Nina Høiberg, Århus. Nina er 

endnu 12 år senere uden tvivl Danmarks stærkeste kvindelige skaks piller. Hun 

holdt et foredrag om skak, og herunder beklagede hun, at kun ca. 1% af Dansk 

Skak Unions medlemmer er piger, og det kunne vi jo kun give hende ret i.  

 

 

Hvid: Kaj Elkjær Larsen 

Sort: Erling Jørgensen, Tønder 
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Der fulgte:  1.Lxf5 Txf5 2.e4 dxe4 3.Dh6 Th5 

4.Txh5 gxh5 5.Td5!, sort opgav, - der truer mat 

eller dronningetab.                 

 

________________ 

 

 

3.division: Frem, Odense - Tønder, d.16.3.1986 

Hvid: Niels Falsig 

Sort: Reidar Hansen  

[Modtaget dronninggambit D24] 

1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Sc3 Sf6 4.Sf3 Lg4 5.Lg5 e6 

6.e3 c5 7.Lxc4 Sc6 8.d5 Lxf3 9.gxf3 exd5 

10.Lxd5 Tc8 11.Db3 Tc7 
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8-+-wqkvl-tr( 
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Sort har spillet en slap åbning. Der fulgte:  12.0–

0–0 Td7? 13.Lxf7+! og sort opgav. På 12.- følger 

afgørende 13.Sb5. 1–0 



 

Byturneringen 1986. 

Hvid: Niels Falsig 

Sort: Egon Laugesen




 17 

 
Nina Høiberg 

 

     I den efterfølgende simultan spillede hun mod 29 af klubbens medlemmer, og 

det blev til 17½-11½ i Ninas favør efter aggressivt og underholdende spil. 

       

      I 3.division rykkede rykkede vi ned på 6.pladsen, men det var nu ikke Niels 

Falsigs skyld, da han blandt andet spillede det korteste parti i divisionen (ses i 

spalten til højre side 16). Det følgende år blev Tønder Skakklub nr.7 med 21 point i 

3.division, og det ville normalt betyde nedrykning, men da Odense Skakklub trak 

sit hold ud, blev der heldigvis plads til Tønder nok engang. 
 

     Selv de dygtigste skakspillere træder ved siden af og lander i “spinatbedet”. Et 

godt eksempel finder vi i partiet mellem Niels Falsig og Egon Laugesen i by-

turneringen i 1986, (udgangsstillingen ses i spalten til højre side 17). -- Mange 

skakspillere er tilbageholdende med at vise disse menneskelige fejl, man taler vel 

heller ikke så gerne om en fodboldkamp tabt på selvmål, men netop dette, at vi kan 

tage fejl, at vi kan overse noget, er en del af charmen ved skakspillet.  --  

       

      Emil Rasmussen, vort æresmedlem døde den 1.juli 1987. Emil var husmand i 

Adelvad. Med flid, dygtighed og godt støttet af hustruen havde han formået, at 

skabe et livsgrundlag for en stor børneflok. I 1948 blev han medlem af Tønder 

Skakklub. Naturligvis cyklede han de cirka 11 km til skak i Tønder. Emil blev en 

stærk skakspiller og var nogle gange tæt ved at vinde bymesterskabet, som  

han da også vandt i 1950-51. At besøge Emil og hustruen var en stor oplevelse, 

for Emil var meget politisk interesseret, og han havde sin afklarede holdning til 

mange forhold i denne verden. Snakken gik,  -  men så afbrød han med ordene: » 

Ja, vi skal vel ha´ vos et spil «.   Det kunne blive til mange partier og mange timer i 

det hyggelige hjem. Endnu som 77-årig deltog Emil med et godt resultat i 

enkeltmandsturneringen om det Sønderjyske mesterskab i Tønder. Sine sidste år 

tilbragte Emil på plejehjemmet i Løgumkloster, hvor han døde 92 år gammel. Til det 

sidste viste han med glæde æresdiplomet frem for besøgende. Med Emil og hans 

generations bortgang forsvandt der også en måde at tænke på, at leve på, og at 

være på. 
 

      Niels Falsig tog en pause fra formandsposten i årene 1987 - 90, hvor hen-

holdsvis Henrik Friis og Nis Peter Jollmann fungerede som formænd. I perioden 

1990 - 97, har Niels igen siddet ved styrepinden. 

      Divisionsholdet blev alvorlig svækket, da Helge Andersen flyttede til Bov.  

Svækkelsen betød en 7.plads i 3.division og nedrykning til mesterklassen. Til stor 

glæde for klubben meldte to stærke spillere sig ind, det var Jens Chr. Lund - flere 

gange sønderjysk mester og Ole Bo Andersen. Mesterrækkeholdet vandt 

knusende sejre, og med 43½ point hele 13½ point foran nr.2 rykkede holdet igen 

op i 3.division. Også Tønders 2.hold blev forstærket, idet de unge spillere Martin 

og Arne Matthiesen og Johnny Harboe, alle elever af Jens Chr. Lund spillede på 

2.holdet. 

      Tønder Skakklub blev nr.4 i 3.division, men naturligvis måtte Ole Bo An-dersen 

se sig besejret på 1.bræt i Kerteminde, hvor ingen ringere end stormester Curt 

Hansen førte brikkerne. 

 



XABCDEFGHY 

8R+-+-+-+( 

7+-+-+rmk-' 

6-+-+-vl-zp& 

5+-zp-wQ-+-% 

4-+P+N+qzP$ 

3zP-+-zP-zP-# 

2-+-+-+K+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

Hvid spillede: 39.Sxf6? og sort holdt evig skak 

efter: [Hvid kunne let have vundet: 39.Dxf6+! Txf6 

40.Tg8+ Kxg8 41.Sxf6+ og sort mister sin dame.] 

39...De2+ o.s.v. ½–½ 





 
 

 

Jens Chr. Lund og eleven Johnny M.Harboe. 

 

 

 



 

 

Besøg af Curt Hansen. 

      I 1990 fik klubben igen en aften besøg af stormester Curt Hansen, der for-talte 

og demonstrerede et par af sine partier. Et klubmedlem stillede spørgsmål 

vedrørende en bestemt stilling, som Curt havde haft mod verdens stærkeste 

kvindelige spiller, Judit Polgar. Uden nogen som helst forberedelse kunne Curt 

gengive dette parti og begrunde sit træk i den pågældende stilling, - det var im-

ponerende! Fra kl.20,30 - 02,00 spillede Curt mod 33 fra Tønder Skakklub. Da sidste 

parti var afsluttet, havde Curt vundet 27½ og tabt 5½. 

 

Curt Hansen tilknyttet Tønder Skakklub. 

      I sæsonen 1991/92 blev Tønder nr.2 i 3.division med 35 point. Det bedste 

resultat nogensinde. Uffe Leisner flyttede til Tjele Skakefterskole, men heldigvis 

forstærkedes 1.holdet med Danmarks stærkeste spiller, Curt Hansen, da det lyk-

kedes at skaffe de fornødne sponsormidler (TønderBank). Curt og hans hustru, 

Sylvia blev medlemmer af klubben. Derefter har Curt på enestående vis klaret 

1.brættet for Tønder.    

     Gennem årene frem til sæsonen 96/97 har Curt ikke tabt én eneste kamp for 

Tønder. To år vandt han endog alle 7 partier. Tønder kunne derfor med 35½ point 

rykke op i 2.division.  

      I de fem år Curt har spillet for Tønder, har han tilsendt klubben sine partier med 

udførlige kommentarer. Disse partier har medlemmerne derefter kunnet 

gennemspille, da de blev bragt i vort klubblad  Skaknyt. 

 

DM i skak 1993. 

      På grund af Tønder Købstads 750 års jubilæum i 1993, fik Tønder Skakklub af 

Dansk Skak Union overdraget opgaven, at arrangere DM i påsken.  

      Med Nis Peter Jollmann, som overordnet leder gennemførtes DM til alles 

senere ros. Foranlediget heraf modtog Nis Peter senere Dansk Skak Unions 

hæderstegn. 

     Den officielle åbning og lodtrækning til landsholdsklassens første spillerunde 

blev foretaget ved en reception på Rådhuset i kantinen, hvor  borgmester Kurt 

Johannsen åbnede turneringen under den danske presses store bevågenhed. De 

første runder blev spillet i den smukke byrådssal, resten af turneringen blev spil-

let på Øvelsesskolen ved Holmevej.  

       

      I stævneledelsen havde Nis Peter Jollmann til sin hjælp Svend Erik Kramer og 

Vagn Lauridsen, Løgumkloster.  

      Redaktionen til DM-bulletinen kaldet “Tønderspringeren”  bestod af Jørn 

Lassen og Egon Laugesen begge Tønder samt Baltzer Andersen, Løgumkloster. 

På forbilledlig vis ledede grupperne hele arrangementet og  informations - og 

pressekontoret, som hver dag udgav en godt redigeret turneringsbulletin  med 

partier og andre nyheder. I dagtimerne stod en skare af klubbens medlemmer med 

pårørende heriblandt Rene Rathcke med familie for en kvalitetsbetonet 

kantinedrift. 

 

Borgmesterskak. 

     Optakten til DM tog sin begyndelse den 3.april 1993. Og i den anledning havde 

vi fra skakklubben fået den idé, at én af klubbens bedste spillere skulle spille et 

skakparti mod borgmester Kurt Johannsen på det store udendørs skak-bræt på 

Torvet.  

      Arne Matthiesen, et af klubbens unge talenter, fik til opgave at møde borg-

mesteren, der til denne anledning og publikums fornøjelse havde iført sig en 

meget stor kasket. Som kommentator havde vi fået fat i Jens Carl Pedersen, der 

efter 10-15 træk helt sikkert mente at have set den samme stilling i partiet Fernet-

Branca mod Slivowits (Beograd 1928). Straks efter åbningen fik Arne problemer, 

og han tænkte længe, medens borgmesteren så ud til at have større problemer med 

selve udførelsen af trækkene. 

      Efter ca. 20 træk blev Arnes konge jagtet rundt på brættet. Tilskuerne, der for 

en stor dels vedkommende bestod af medlemmer af skakklubben, blev dog noget 

overraskede, da Kurt pludselig lavede et ulovligt træk i stedet for at sætte mat.  

 

 

 

 
 

Egon Laugesen 

 

 

________________ 

 

 

 

 
 

Stormester Curt Hansen 

 

Junior-europamester i 1982 - (nr.2 i 1983) 

Junior-verdensmester i 1984. 

Dansk mester 1983,1984,1985 og 1994. 

Stormester i  1985.  

(nåede i 1992 op på 2635 i rating). 

 

 



A-rækken, Tønder 3 - Vamdrup 1, d.4.11.1993

Hvid: Gonde Hansen 
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      Men det fik han dog hurtigt rettet og stor var hans glæde, da sejren blev en 

realitet. Første-holdsspilleren Asger Olesen kunne ikke begribe, hvorfor borg-

mesteren ikke var medlem af klubben, når han kunne vinde over én af klubbens 

bedste spillere. Jens Carl mente, at Arne roligt kunne have taget en eller anden 

bonde.  

      Og så var det, at det kom frem, at borgmesterens store kasket tjente som 

camouflage for en radiosender. Jesper Lauridsen stod inde på turistkontoret og 

talte i en slags walkie-talkie. Partiet, havde Jacob Aagaard, debutant i lands -

holdsklassen det år, fundet frem. Uforståeligt, at det lykkedes at snyde os alle.  

Senere blev den rette sammenhæng dog afsløret i pressen. 

 

Nye spillesteder. 

      På grund af ombygningen af Omsorgscentret måtte klubben flytte til den tid -

ligere bagerskole ved Biblioteket i Richtsensgade, hvor klubben holdt til i cirka 2 

år (1991-93). Derefter flyttede vi til Kantinen på Tønder Tekniske Skole, på 

Plantagevej. Der var vi i årene 1993-95, og det var et fortrinligt spillested, men 

uden nogen angivelse af årsagen, blev klubben imidlertid opsagt, og så måtte der 

igen findes et andet spillested. Det nye sted blev den gamle kantine på Tønder 

Gymnasium og HF, Astronom Hansens gade 9, hvor klubben siden har haft ud -

mærkede lokaler. 

 

Curt Hansen. 

      I sæsonen 1993 - 94 lagde 2.divisionsholdet i 1.runde ud med en sejr på 5-3 

over Haderslev. Hermed havde Tønder igen sikret sig pladsen, som den stær-keste 

klub i Sønderjylland. Divisionsholdet blev nr.3 i 2.division, hvilket skulle blive den 

bedste plads i klubbens hidtidige historie. Det blev til 43½ point af de 56 mulige. 

2.holdet blev nr.4 i mesterrækken. Aldrig har Tønder haft en sådan styrke og 

bredde. Curt Hansen deltog ikke ved DM i Tønder, men i 1994 vandt han DM efter 

omkamp 3-1 over stormester Lars Bo Hansen.  
 

     Samme år besøgte Curt igen klubben, hvor han gav prøver på sin spillestil. Den 

efterfølgende simultan mod 37 spillere vandt han klart med 34-3. Det var festligt at 

høre diverse spillerkommentarer under kampen: - Jollmann:  “Tre da-mer bagud”. 

Hvordan det? “Jo, jeg har ingen, og Curt har to!”. - Jens Carl efter flere timers spil: 

“Det blev 50 øre pr. træk, og to træk i rabat!”. - NB: Hver spil-ler havde indbetalt et 

mindre beløb.              

 

Årets skaktræk. 

      I byturneringen  1993 spillede Jens Chr. Lund sort mod Svend Erik Kramer. 

Jens Chr. gjorde da et træk, der kom til at give genlyd i verdens samlede skak-

presse, idet han direkte satte sin dronning i slag foran Svend Eriks konge. I det 

følgende træk satte han yderligere en springer i slag. Men efter disse to ofre var 

Kramers konge også helt fremme ved Lunds øvrige brikker, og mat i få træk blev 

en kendsgerning. Partiet ses efterfølgende:  

 

Byturneringen, den 9.september 1993.  

Hvid: Svend Erik Kramer   -  Sort: Jens Chr. Lund 
Kommenteret af Curt Hansen  (årets træk)  [Kongeindisk  E99]

1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4 0–0 5.Sf3 d6 6.Le2 e5 7.0–0 Sc6 8.d5 Se7 9.Se1 

Sd7 10.f3 f5 11.Sd3 Sf6 12.Le3  

Partiet er kommet ind i en klassisk variant af kongeindisk. Med teksttrækket 

blander hvid to spilopbygninger sammen, og det kommer der ikke noget godt ud 

af. Enten kan hvid spille Sd3, Ld2 og c4-c5/g2-g4, eller han kan vælge Kortjnojs 

variant med f2-f3 og Le3-f2. I det tilfælde står hvids kongespringer bedst på e1. 

12...f4 13.Lf2 g5 14.g4 h5 15.h3 Sg6 16.b4 Tf7 17.c5 Lf8 18.Tc1 hxg4 19.hxg4 

Sh4 20.cxd6 cxd6 21.Lxh4 gxh4 22.Kh2 Sh7 23.Sf2 h3  
 

      "Hvis hvid nu får ro til at spille springeren til h3, har han en rimelig 

stilling - bortset fra svækkelsen af de sorte felter. Det følgende positionelle 

bondeoffer er derfor mere eller mindre tvungent og helt i stillingens ånd: Sort 

gør klar til en invasion via feltet h4" (J.C.Lund).  

Sort: Joachim Knudsen 



XABCDEFGHY 

8r+-+-wq-tr( 

7zppzp-mk-zp-' 

6-+nzp-sn-zp& 

5vl-+Lzp-+-% 

4-+-zPP+l+$ 

3+-zPQ+N+-# 

2P+-+-zPPzP" 

1tRNvL-+RmK-! 

xabcdefghy 

 



Sort glemmer at få kongen i sikkerhed! 

- efter f.eks. d4xe5, Sxe5, Sxe5, dxe5, La3! 

12...Sxd5? 13.exd5 Lxf3 14.gxf3 Sd8 15.dxe5 

dxe5?? 16.La3+! Sort opgav.  

 

 

__________________ 

 

 

 

2.division.  

Gistrup 1 - Tønder  d. 20.3.1994 - 7.runde 

Hvid: Curt Hansen 

Sort: Peter Heine Nielsen 



XABCDEFGHY 

8r+-+-+k+( 

7zpp+-+pzpp' 

6q+n+-+-+& 

5+-vl-+rvL-% 

4-+-zp-+-+$ 

3zP-+-+NzP-# 

2-zP-+PzP-zP" 

1+-tRQtR-mK-! 

xabcdefghy 

 

20.g4 Txf3 [20...Td5 21.Db3 og vinder.] 21.Txc5! 

[21.exf3 Lf8 og sort kan kæmpe lidt endnu.] 

21...Th3 22.Kg2 1–0 





 

2.div. SK1968 - Tønder. “En fantastisk slutning” 



 

 

 

24.Kxh3?  



XABCDEFGHY 

8r+lwq-vlk+( 

7zpp+-+r+n' 

6-+-zp-+-+& 

5+-+Pzp-+-% 

4-zP-+PzpP+$ 

3+-sN-+P+K# 

2P+-+LsN-+" 

1+-tRQ+R+-! 

xabcdefghy 

 

[24.Sxh3 Le7 fulgt af Lh4 med godt spil for den ofrede bonde. ] 24...Dh4+!! 

25.Kxh4 Sg5! Tager retrætefeltet h3 fra hvids konge. 26.Da4 [26.Kxg5 Tg7+ 

27.Kh5 Th7+ 28.Kg6 Th6+ 29.Kg5 Kg7 30.Th1 Le7#; Eller: 26.Sd3 Le7 27.Sxf4 exf4 

28.Kh5 Th7+ 29.Kg6 Sf7 30.Th1 Se5#] 26...Th7+ 27.Kxg5 Le7+ 28.Kg6 Tg7+ 

29.Kh6 [29.Kh5 Lf5 30.gxf5 Kf7 31.Sg4 Tg5+ 32.Kh4 Th8+ 33.Sh6+ Txh6#] 

29...Lf5! 30.gxf5 Kf7 og mat i næste træk. 0–1 

 

      Nedturen begynder. Sæson 1994-95. Tønder blev nr.5 i 2.division med 24 point, 

efter at have tabt så stort som 6½-1½ til den senere vinder, Sydøstfyn. Tønder 2 

klarede sig i mesterrækken, medens hold 3 måtte rykke ned fra samme klasse. 

Helge Andersen, Kruså, blev igen medlem af klubben og fast mand på di-

visionsholdet. I flere år har klubben haft spilleaften om torsdagen. Nu spilles der i 

stedet skak mandag aften på Gymnasiet. Arne Matthiesen, deltog ved DM i 

kandidatklassen. Vinderen af denne klasse rykker op i landsholdsklassen. Et af 

Arnes partier i slutfasen ses i spalten til højre side 21. 

 

DM i korrespondanceskak for hold. 

     Tønders bedste hold i korrespondanceskak var i de foregående år rykket en 

klasse højere op, men på grund af Curt Hansens og Svend Erik Kramers tilgang, 

blev holdet rykket op i 1.division. Det efterfølgende år var partierne afsluttet, og 

Tønder blev danmarksmestre efter følgende indsats:   

Curt Hansen 5½ af 6 point, - Carsten Hansen 3½ af 6 point, - Svend Erik Kramer 

5½ af 6 point, - Arne Matthiesen 4½ af 6 point, - i alt 19 af 24 point.                                         

 

Curt vandt skakur.    

      Hvilket han for øvrigt har gjort flere gange. Men skønt Curt Hansen vandt alle 

sine partier i holdkampene i 2.division, rakte det kun til en 6.plads, - dog foran 

Haderslev - og klubben rykkede ned i 3.division med sine kun 24 point. Curt havde 

scoret 100%, medens de øvrige 7 spillere i snit kun opnåede 16,5%. 

Mesterrækkeholdet klarede sig dog igen uden nedrykning. 

 

2.division.Tønder-Nørresundby, den 17.03.1996  

Hvid: Curt Hansen -  Sort: Per Andreasen 

[Kommenteret af Curt Hansen] 

 

[Modern Defence  A42]        

1.d4 g6 2.e4 Lg7 3.c4 d6 4.Sc3 e5  

En uge før denne holdkamp spillede jeg VISA-grandprix-turnering i Reykjavik, 

hvor Per Andreasen også deltog. Så åbningspillet var ikke nogen overraskelse. 

5.Sf3 Lg4 6.d5 a5 7.Le2 Sa6 8.0–0  

Hvid: Martin Matthiesen   (se bill. side 25) 

Sort: Bjarne Hansen 



XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7zpp+-+r+k' 

6n+p+-+-wq& 

5+-+-vLptR-% 

4-+pzP-+-zP$ 

3+-zP-zPP+-# 

2-+-+-+Q+" 

1+-+-+K+-! 

xabcdefghy 

 

Efter sorts 29... d5xc4, følger: 29.Tg8! fortræf-

feligt spillet, med mattrussel på h8.   29...Tf6 

eneste udvej! 30.Te8! nu truer der mat på g8! 

30...Dg6 31.Th8+!! et stk. dronning til salg! 

31...Kg7 32.Lxf6+ Kxf6 33.Tf8+ og sort op-gav, 

der kunne følge: 33...Kg7 34.Tg8+! og 

dronningetab! 



 

Hurtigskak for hold, den 1.10.1994. 

Mix-2 mod Diegos drenge  

Hans Pedersen (1224) - Allan Holst (2300).

XABCDEFGHY 

8-+-+-+-+( 

7+-+-+-+-' 

6-+-+-+-+& 

5+-+-+-zp-% 

4-+-zpK+-zp$ 

3+-mkLvl-+P# 

2-+-+-+-+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

Sort skal trække! Der er kun få sekunder tilbage på 

sorts ur, men han kan ikke nå at finde gevin-sten 

og tilbyder derfor remis til en spiller han ville 

vinde over i ca. 9 á 10 partier. Hans modtog 

selvfølgelig tilbuddet til stor jubel blandt 

tilskuerne. Sort kunne have vundet således:   

1...g4! 2.hxg4 3.Lf1 h2 4.Lg2 d3 5.Kxe3 d2 

6.Ke2 og sort får en ny dronning. 
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     Modige spillere kan snuppe en bonde med: [8.Da4+ Ld7 9.Dxa5 Efter: 9...Sc5 

10.Db4 står hvids dronning dog noget akavet.] 8...Sc5 9.b3 Sf6 10.Se1 Lxe2?! 

11.Dxe2 Hvid har fået en kongeindisk stillingstype dog med den store fordel, at 

han har fået afbyttet sin dårlige hvidfeltede løber, hvorimod sort stadig sidder 

tilbage med sin dårlige løber på g7. 11...0–0 12.Tb1 Sh5 13.g3 Dd7 14.Le3 b6 

15.Kg2 f5 16.Lxc5 bxc5 17.exf5 e4 [17...Txf5 18.Sd3 fulgt af f2-f3, Se4 og evt.Sdf2, 

hvorefter hvid har klar positionsfordel. En sådan stillingstype er et mareridt for 

alle, der spiller kongeindisk. ] 18.Sxe4 Dxf5 19.Sd3 Tae8 20.f3 Ld4 Sort har fået 

sin løber i spil. Men der mangler en bonde, og det kniber med at finde 

angrebspunkter i modstanderens stilling. Hvid står lidt akavet pga. bindingen i e-

linien. Det er dog kun et spørgsmål om tid, før dette problem er løst.  21.Tbe1 Lc3 

22.Tc1 Ld4 23.Tc2 Dermed blev Tb1 gjort mere funk-tionsdygtig. 23...Te7 

24.Sdf2 Kg7 25.Dd1 Bindingen er ophævet og hvid kan besvare 25.- Tfe8 med 

26.Te2 fulgt af Dd3 og evt. Tfe1. 25...Sf6  


XABCDEFGHY 

8-+-+-tr-+( 

7+-zp-tr-mkp' 

6-+-zp-snp+& 

5zp-zpP+q+-% 

4-+PvlN+-+$ 

3+P+-+PzP-# 

2P+R+-sNKzP" 

1+-+Q+R+-! 

xabcdefghy 

 

26.g4! Dd7 27.Sg5 Sort er blevet kastet tilbage i defensiven, og har nu problemer 

med svækkelsen af e6. 27...h5 28.Te2 Lxf2 29.Txe7+ Dxe7 30.Se6+ Kf7 og sort 

opgav samtidig. 1–0 

 

      Sæsonen 1996-97. Tønder Skakklub blev nr.3 i 3.division med 34 point. Hvis 

Carsten Hansen ikke var flyttet til USA, kunne en oprykning til 2.division måske 

være blevet en realitet. 2.holdet forblev igen i mesterrækkeklassen.  

 

      Og så vandt Tønders korrespondancehold for anden gang DM, skønt af-

slutningen tog noget længere tid, da kortene med skaktræk til og fra Carsten 

Hansen i USA jo har en noget længere postgang. 
 

Skakfamilien Petersen. 

      At skak er til glæde for ung som for gammel blev særlig tydeligt i denne sæson, 

hvor 3 generationer af en familie spillede på samme hold! - Chr. A. Petersen, 

stillede op i spidsen for et hold, hvor sønnen Broder Petersen spillede 2.bræt og 

børnebørnene Simon og Steffen Petersen betjente de næste brætter. Simon og 

Steffen har deltaget i skoleskakstævner og medvirker flittigt i klub-bens 

junioraktiviteter. Chr. A. Petersen er et velkendt ansigt i klubben, og han har også 

i en periode med stor flid taget sin tørn i bestyrelsen. (se bill. side 25) 

       

      Svend Erik Kramer, blev i 1997 udnævnt til international mester (IM) i kor-

respondance skak. Et af Svend Eriks stærke partier ses efterfølgende: 

Hvid: Svend Erik Kramer  - Sort: Jon Kristinsson  

Noter af Curt Hansen


[Siciliansk  B49] 

 
Arne Matthiesen 

 

 

 

 

 

Fra Kandidatklassen ved DM i 1995, hvor Arne 

Matthiesen deltog og scorede det fine resultat 4½ 

point af 7 mulige ! 

 

Hvid: Arne Matthiesen 

Sort: Michael Jørgensen, Helsingør





XABCDEFGHY 

8-mkq+Q+-+( 

7zpp+-+-+-' 

6-+-+p+-+& 

5+P+pzP-+p% 

4P+-zP-+-+$ 

3+-+-+-+-# 

2-+-+-+K+" 

1+-+-+-+-! 

xabcdefghy 

 

Hvid vinder kapløbet om en ny dronning, da 

bonden går i mål med en skak!  

34.Dxc8+ Kxc8 35.Kh3 Kc7 36.Kh4 Kb6 

37.Kxh5 Ka5 38.Kg6 Kxa4 39.Kf6 Kxb5 40.Kxe6 

a5 41.Kf7 a4 42.e6 a3 43.e7 a2 44.e8D+ og sort 

opgav. 1–0 



 

 

2.division.  

Ålborg - Tønder. 19.3.1995 - 7.runde 



1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sc6 5.Sc3 Dc7 6.Le3 a6  

 

     

(Paulsen -varianten i Siciliansk). 7.Le2 b5 8.Sxc6 Dxc6 9.Lf3 Lb7 10.0–0 Td8 

11.Te1 d6 12.Dd4 Sort har det besværligt. Det naturlige udviklingstræk af sort 12.- 

Sf6, strander på 13.e5!. Desuden skal sort holde øje med muligheden a2-a4, der kan 

blødgøre hans dronningefløj før kongefløjen er udviklet.  12...e5 13.Dd2 Sf6 14.a4 

bxa4 14.- b4 15.Sd5 giver for alt mange svækkelser på dronningefløjen i 

forbindelse med a4-a5. 15.Txa4 Le7 16.Tea1 0–0 17.Sd5 Sxd5 18.exd5 Db5 

19.Tb4 Dd7 20.Le2 Ta8  



XABCDEFGHY 

8r+-+-trk+( 

7+l+qvlpzpp' 

6p+-zp-+-+& 

5+-+Pzp-+-% 

4-tR-+-+-+$ 

3+-+-vL-+-# 

2-zPPwQLzPPzP" 

1tR-+-+-mK-! 

xabcdefghy 

 

21.Dd3! Det truer meget stærkt med 22.Db3!, der ville tvinge Lb7 til c8. 21...a5 

22.Tba4 Ld8 23.Ld2 Sort kan ikke holde sin a-bonde. - Mon han når at få modspil 

på kongefløjen? 23...Lb6 24.Lxa5 f5 25.Db3 Lc5 26.c4 Tab8 27.Dh3 Ta8 28.b3 

Tae8 29.Ld2 Dc7 30.Le3 e4 31.Lxc5 Dxc5 32.De3 Hvid har stabiliseret sin 

stilling og partiet er faktisk afgjort. 32...Dxe3 33.fxe3 f4 34.Kf2! efter dette 

elegante sluttræk opgav sort. 1–0 

  

Niels Falsig. 

     Dansk Skak Union afholdt delegeretmøde påskedag den 30.marts 1997 på 

Esbjerg Tekniske Skole. Ved denne lejlighed modtog Niels Falsig, velfortjent 

Unionens hæderstegn. (Skakbladet  nr.6 juni 1997).  

      Niels Falsig har været formand for Tønder Skakklub i to perioder og i alt 11 år 

er det blevet til. I disse år er klubben vokset til en af hovedkredsens største og 

stærkeste klubber. 

      Med i begrundelsen for tildelingen af hæderstegnet kunne man måske nok 

savne det konkrete, at Niels igennem 20 år har været en uvurderlig arbejdskraft 

bag  Skaknyt, som klubbladet fortsat hedder. Bladet er nu udkommet i 20 år, og 

nr.79 vil omtale klubbens 75-års jubilæum.  

      I redaktionen sidder endnu nogle af de første medlemmer, og der er god grund 

til særligt at fremhæve Niels Falsig, der har formået, at føre bladet fra sværte-

kopimaskine frem til edb-alderen.  

      Ofte har det knebet med at få respons fra medlemmerne, men så har Niels selv - 

“hentet hjem” - så bladet udover kalenderen kunne indeholde det fornødne 

vedrørende oversigt over resultater, holdstillinger, partimateriale m.v. Efter bedste 

evne har vi andre forsøgt at komme med “historiske” og andre teoretiske bidrag.  

      Selvom det vel nok af og til kan knibe med at få materiale til bladet fra med-

lemmerne måske på grund af,  - “det er sikkert ikke fint nok”- eller -”at vise at 

man har dummet sig” -  så er det imidlertid redaktionens faste overbevisning, at et 

klubblad er med til at - “binde sammen” -  og det er af allerstørste betydning for en 

klub. - Skaknyt har desuden også fungeret som klubbens register over 

aktiviteterne og en slags protokol, og danner således også en baggrund for klub -

bens historie i disse år. 

 

Hvid: Curt Hansen 

Sort: Lars Venø Jakobsen 

 

Et af Curt Hansens korte partier i 2.division.   

[Bogo-indisk  E11] 

 

1.d4 Sf6 2.Sf3 e6 3.c4 Lb4+ 4.Ld2 De7 5.g3 Sc6 

6.Sc3 0–0 7.Lg2 d5 8.a3 Lxc3 9.Lxc3 Se4 

[9...dxc4 10.Da4!] 10.Dc2 a5 11.b3 Td8 12.0–0 

Ld7 13.Lb2 Le8 14.Tac1 f6!? Ser tilsyneladen-de 

godt ud, da det styrker felterne e5+g5, men 14.- f5 

havde nok været bedre?.(GH) 

 

XABCDEFGHY 

8r+-trl+k+( 

7+pzp-wq-zpp' 

6-+n+pzp-+& 

5zp-+p+-+-% 

4-+PzPn+-+$ 

3zPP+-+NzP-# 

2-vLQ+PzPLzP" 

1+-tR-+RmK-! 

xabcdefghy 

 

15.Sh4!! Nu tager hvid initiativet Sg5 16.f4! 

Sf7 17.cxd5 exd5 18.e4 dxe4 19.Lxe4  med 

hensigten Sh4-f5, og sort opgav. 1–0 

 



____________________ 

 

 

 
 

Formanden Niels Falsig 
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Dagspressen  og Internet. 

 
Tønder Skakklub har gennem de mange år haft et godt forhold til lokalpressen, som beredvilligt har dækket såvel store 

som små begivenheder i skaklivet på Vesteregnen. Herudover har klubben siden januar 1996 stået for  “Skakhjørnet”  

i  Ugeavisen Tønder,  og fra august 1997  kunne klubbens ve og vel fremover  nu også følges på  internettet på 

adressen: www.itai.dk/tsk  

__________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Sponsorer for Tønder Skakklub: 

 

Toyota Tønder (v/Freddy Jessen)  -  Nyt Syn Optik (Storegade 23)   

Ny Bolig (Dahlmann og Jacevicz)  -  Revisor B. N. Brodersen (Søndergade 14)    

Andresen & Top A/S Tønder  -  Kvickly Tønder  -  Andersen & Nissen boghandel     

Calle (Kongevej, Tønder)  -  Jefsens boghandel   -  Sydbank A/S Tønder   

H. C. Eckholdt (Aut. El.inst.)   

 
 samt to af klubbens medlemmer: 

Gonde Hansen   og   Kaj Elkjær Larsen. 
 

 _________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Medlemsliste for Tønder Skakklub den 1. oktober 1997. 
 

1.Curt Hansen, 2.Carsten Hansen, 3.Arne Matthiesen, 4.Jens Chr. Lund, 5.Egon Laugesen, 6.Helge Andersen,  

7.Johnny M. Harboe, 8.Leif Bregnedal, 9.Kaj Elkjær Larsen, 10.Asger H. Olesen, 11.Niels Falsig, 12.Niels Chr. Nielsen, 

13.Sylvia H. Hansen, 14.Peter Elkjær Larsen, 15.Jens O. Olesen, 16.Jens Carl Pedersen, 17.Rene Rathcke, 18.Jørn Lassen, 19.Kn ud 

Løvenholdt, 20.Gunnar Knudsen, 21.Nis Peter Jollmann, 22.Max Svendsen, 23.Chr. Lassen, 24.Dennis Christensen, 

25.Gonde Hansen, 26.Hans Ulrich Christensen, 27.Hans Pedersen, 28.Jørn Philipsen, 29.Anders B. Frederiksen,  

30.Chr. A. Petersen, 31.Hans Peter Nissen, 32.Morten Brydensholt, 33.Jørgen Lehmann Poulsen, 34.Kasper Møller, 

35.Broder M. Petersen, 36.Torben Frederiksen, 37.Tue L. Larsen, 38.Niels S. Nielsen, 39.Klaus Jensen, 40.Kaspar Nissen, 

41.Martin Nielsen, 42.Henrik Jepsen, 43.Jan G. Olesen, 44.Jan Follmann, 45.Erling V. Matthiesen, 46.Morten T. Hansen, 47.Mads 

Nielsen, 48.Niels Alsing, 49.Simon Petersen, 50.Steffen Petersen, 51.Carsten Volquartzen, 

52. Benny Hansen, 53. Carl Aage V. Møller. 

 

 

 

 

    Slutord: I den foreliggende fremstilling er der nævnt mange navne og uddelt rosende ord til flere medlemmer. Deri ligger der 

ikke nogen form for nedladenhed overfor ikke nævnte medlemmer. Hvert eneste medlem bidrager til klublivet på en positiv må -

de, men det vil være naturligt, at bemærke sig den gruppe mennesker der markerer sig tydeligst udadtil, samt i klubbens ledelse. 

En særlig tak skal her rettes til Egon Laugesen for hans store arbejde med at finde historiske data frem, samt til Gonde Hans en 

for en ihærdig indsats for at redigere dette jubilæumsskrift  på sin Pc-ér. Her i jubilæumsåret 1997 er Tønder Skakklub med sine 

cirka 60 medlemmer, den største skakklub i Sønderjylland. Med 6 hold plus et korrespondancehold, og med disse holds resulta -

ter kan Tønder Skakklub også tage titlen som Sønderjyllands stærkeste klub. Placeret, som Tønder nu engang er på danmarks -

kortet, vil det også i fremtiden være sådan, at dygtige spillere forlader Tønder for at studere i universitetsbyerne eller fo r at søge 

netop det arbejde, der tilfredsstiller dem. En forudsætning for, at Tønder Skakklub kan bevare sin styrke og bredde vil fortsat 

være tilgang af unge fra egnen, samt tilgang af spillere, der i forbindelse med deres job eller erhverv bosætter sig på 

vesteregnen. Med tak for mange gode år i selskab med trofaste klubmedlemmer ønskes Tønder Skakklub en god fremtid. 

 

Tønder i oktober 1997. 

 
 



 

 

 

Lidt statistik. 
 

 

 

 

Tønder Skakklubs bymestre 
siden 1949, hvor turneringen påbegyndtes i et samarbejde mellem Tønder Arbejderskakklub og Tønder Skakklub . 

 

Sæson Bymester 2. pladsen Sæson Bymester 2. pladsen 

1949 - 50 Erling Nielsen Chr. Lassen 1973 - 74 Kaj Elkjær Larsen Chr. Lassen 

1950 - 51 Emil Rasmussen Chr. Lassen 1974 - 75 Kaj Elkjær Larsen Karlo Christensen 

1951 - 52 Sigurd Schoubye Peter Petersen 1975 - 76 Egon Laugesen Niels Falsig 

1952 - 53 Laurids Aalykke Erling Nielsen 1976 - 77 Kaj Elkjær Larsen Egon Laugesen 

1953 - 54   ikke spillet  1977 - 78 Kaj Elkjær Larsen Niels Falsig 

1954 - 55 Chr. Lassen Kaj Elkjær Larsen 1978 - 79 Egon Laugesen Poul H. Hansen 

1955 - 56 ikke spillet  1979 - 80 Niels Falsig Kaj Elkjær Larsen 

1956 - 57 Kristian Elkjær Larsen Laurids Aalykke 1980 - 81 Egon Laugesen Poul H. Hansen 

1957 - 58 Kaj Elkjær Larsen Chr. Lassen 1981 - 82 Egon Laugesen Kaj Elkjær Larsen 

1958 - 59 Peter H. Nørby Kaj Elkjær Larsen 1982 - 83 Kaj Elkjær Larsen Helge Andersen 

1959 - 60  J. Grotum Nielsen Vagn Jacobsen 1983 - 84 Egon Laugesen Kaj Elkjær Larsen 

1960 - 61 Karlo Christensen Vagn Jacobsen 1984 - 85 Helge Andersen Kaj Elkjær Larsen 

1961 - 62 Kaj Elkjær Larsen Karlo Christensen 1985 - 86 Egon Laugesen Helge Andersen 

1962 - 63 Kaj Elkjær Larsen Vagn Jacobsen 1986 - 87 Egon Laugesen Niels Falsig 

1963 - 64 Kaj Elkjær Larsen Jens Riggelsen 1987 - 88 Jens Chr. Lund Henrik Friis 

1964 - 65 Kaj Elkjær Larsen Karlo Christensen 1988 - 89 Ole Bo Andersen Egon Laugesen 

1965 - 66 Hans Jørgen Lassen Kaj Elkjær Larsen 1989 - 90 Ole Bo Andersen Egon Laugesen 

1966 - 67 Hans Jørgen Lassen Kaj Elkjær Larsen 1990 - 91 Uffe Leisner Egon Laugesen 

1967 - 68 Kaj Elkjær Larsen Heine Andersen 1991 - 92 Jesper M. Lauridsen Uffe Leisner 

1968 - 69 Heine Andersen Kaj Elkjær Larsen 1992 - 93    Egon Laugesen Arne Matthiesen 

1969 - 70 Egon Laugesen Jørn Lassen 1993 - 94 Arne Matthiesen Jens Chr. Lund 

1970 - 71 Kaj Elkjær Larsen Heine Andersen 1994 - 95 Martin Matthiesen Arne Matthiesen 

1971 - 72 Niels Falsig  Heine Andersen 1995 - 96 Arne Matthiesen Carsten Hansen 

1972 - 73 Turneringen flyttes til foråret 1996 - 97 Arne Matthiesen Leif Bregnedal 

 

I turneringer, der har været åbne (koordinerede) for deltagelse af spillere fra andre klubber, bærer den bedst placerede  

spiller fra Tønder bymestertitlen.  

 

Af bymestrene eller nummer 2, siden 1980-81 er der nu hele 7 der er medlemmer af andre klubber på grund af bortrejse  

fra Tønder, det svarer næsten til et helt divisionshold.  

 

Tønder Skakklubs spillesteder  1922 - 1997. 

 

1.  1922 - 27   “Tønderhus”  -    Spikergade 28 

2.  1927 - 28   “Missionshotellet”  -   Søndergade 14 

3.  1928 - 32   “Tonhalle”  -  hjørnet af Vestergade og Kobbergade 

4.  1932 - 34   “Tønderhus”  -    Spikergade 28 

5.  1934 - 35   “Café Skau”  -  hjørnet af Richtsensgade og Mellemgade 

6.  1935 - 41   “Missionshotellet”  -    Storegade 9 

7.  1941 - 46   “Larsens Gjæstgivergaard”  -   Lille Torv  (Torvet 7) 

8.  1946 - 57   “Tønderhus”  -   Kongevej  

9.  1957 - 62   “Buchs Café”  -   Vestergade 8 

10.  1962 - 72   “Hjemmeværnsgården” -  (CF-gården) Ludvig Andresensvej  

11.  1972 - 91   “Omsorgscentret”  -  Spikergade 28 senere Ribelandevej 39 

12.  1991 - 93   “Den gamle Bagerskole”  -   Richtsensgade 12 

13.  1993 - 95   “Tønder Tekniske Skole”  -   Plantagevej 35 

14.  1995 -        “Tønder Gymnasium og HF”  -   Astronom Hansensgade 9 

 

Formænd i Tønder Skakklub gennem 75 år. 

 

1922 -           Fuldmægtig Jespersen i startfasen. 

1922 - 1933  Overassistent C. V. Mikkelsen.  

1933 - 1941  Overassistent T. F. Thomsen 

1941 - 1943  Urmager J. N. Hansen 

1943 - 1952  Bankdirektør H. Munch Knudsen. 

1952 - 1954  Lektor Laurids Aalykke. 

1954 - 1955  Museumsdir. Dr. Sigurd Schoubye. 

1955 - 1956  Lektor Laurids Aalykke. 

1956 - 1958  Skoleinspektør H. Grau-Hansen. 

1958 - 1972  Skoledirektør Kaj Elkjær Larsen. 

1972 - 1983  Cand Merc. Jens Carl Petersen. 

1983 - 1987  Lektor Niels Falsig. 

1987 - 1988  Lærer Henrik Friis. 

1988 - 1990  Afdelingsleder Nis Peter Jollmann. 

1990 -           Lektor Niels Falsig. 
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Holdturneringer. 
 

Skemaet viser Tønder Skakklubs deltagelse i holdturneringer i årene 1977 - 97, samt medlemstallet de samme år. 

Et tal angiver både deltagelse og placering i den pågældende klasse. 

Det bemærkes, at A, B og C klasserne er opdelt i henholdsvis vest og øst. 

 

Sæson 2.division 3.division M-klassen A-klassen B-klassen C-klassen Medlemstal 

     vest øst vest øst vest øst  

1977-78   6  7  8    36 

1978-79   1  5  4  4  39 

1979-80  3   5  5  4 4 54 

1980-81  4   3 1 4   5 62 

1981-82  6 8  5   7  7 63 

1982-83   2  1 6  6 6 7 54 

1983-84   2 x   2  2  3 50 

1984-85  4    3  6 3 7 48 

1985-86  7 xx    3  6  1 47 

1986-87  6    1 1  2  42 

1987-88  7    2 1  1  46 

1988-89   1   3 1    45 

1989-90  4    1 7    40 

1990-91  3 4   3 8  4  54 

1991-92  2 6   3 4  1 5 60 

1992-93  1 4  6 7   6 8 63 

1993-94 3  5  7 4   3  4 54 

1994-95 5  2 7 3  3    60 

1995-96 6  3  2  3  6 3 56 

1996-97  3 7  4   5 2 3 59 

 

Af de  20 år har Tønder Skakklub således haft et hold i  3.division eller  2.division i  15 år. 

(x)  betyder oprykning, da et hold trak sig ud. (xx) betyder ingen nedrykning, da et hold trak sig ud. 

 

Det laveste antal hold i en sæson har været  3, medens det højeste antal hold har været  6, samt et hold i 

korrespondanceturneringen, hvor Tønder vandt  DM i såvel  1995 som  1996.                           

 

 

                                                                                                          Statistik ved Kaj Elkjær Larsen.  

 

 

 

 

 

   Morten                          Anders 

Brydensholt                  Frederiksen.   

 
                  “Tre generationer spiller skak”    

    Familien Petersen  -  fra venstre:  Simon,  Steffen, 

    Broder  og  Chr. A.                                    (1997) 

 
 

Martin Matthiesen.                             


