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Forord

Frederikssund Skakklub kan fejre sit 100 års jubilæum d. 20. februar 2009.
Dette jubilæumsskrift er oprindeligt udarbejdet i forbindelse med klubbens 75
års jubilæum i 1984. Dengang stod klubbens mangeårige medlem Jørn Lollike
for gennemlæsning af klubbens protokoller og udarbejdelse af skriftet. Der er
sket meget siden, så til 100-års jubilæet er skriftet blevet opdateret med de
sidste 25 års historie, mens de fleste afsnit om historien frem til 1984 stort set er
uændrede i forhold til den oprindelige version. Vi har dog været en tur på
lokalhistorisk arkiv i Frederikssund for at søge efter flere oplysninger om klubben
og herunder især dens første formand Sophus A. Hansen. Disse oplysninger er
blevet brugt til uddybning af historien om klubbens første år.
Tak til alle, der har bidraget ved udformningen af dette skrift.

Thomas Larsen
Formand for Frederikssund Skakklub

1979: Annonce i Frederikssund Avis
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En skakklub fødes

Den 20. februar 1909 blev Frederikssund Skakklub stiftet ved en
generalforsamling på hotel Isefjord. Klubben fik navnet Frederikssund og Omegns
Skakforening. Dette navn bibeholdtes indtil 1928, hvor det ændredes til
Frederikssund Skakklub.

Forud var der den 11. februar 1909 afholdt et møde, hvor en kreds af byens
borgere enedes om at oprette en skakklub. Disse borgere var følgende:

Manufakturhandler N. C. Christensen
Materialist Chr. Hansen
Skoleinspektør Kr. Hatt
Fabrikant, købmand Sophus A. Hansen
Bygningstegner W. Hansen
Manufakturhandler P. Chr. Jensen
Restauratør H. Jensen
Manufakturhandler Sophus Jøns
Musiker F. Lange
Barber Olsen
Apoteker Andreas Petersen
Slagteridirektør F. L. Sieck
Lærer Knud Westrup

På mødet valgtes en foreløbig
bestyrelse til at udarbejde forslag til
foreningens love og vedtægter til
forelæggelse på generalforsamlingen
den 20. februar 1909.

På generalforsamlingen blev love og
vedtægter vedtaget ligesom en
bestyrelse blev valgt og skakklubben
var dermed en realitet. Isefjords-
Posten bragte 14.2., 19.2. og
24.2.1909 omtaler af  begivenheden
og i den forbindelse almindelig in-
formation om skakspillets historie.

Isefjordspostens omtale 14/2-1909
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Bestyrelsen konstituerede sig med Sophus A. Hansen som formand. Han fortsatte
som formand indtil generalforsamlingen 25.5.1925, hvor han fratrådte ”på grund
af svigtende helbred”, som der står i den gamle protokol. Ny formand blev
købmand Sophus Jøns. Den afgående formand blev med akklamation valgt til
foreningens æresmedlem.

Sophus A. Hansen døde den 28.3.1935 78 år gammel. I bestyrelsesprotokollen
fra 1.4.1935 står der: ”det vedtoges at sende til klubbens stifter herr. Købmand
Sophus A. Hansens båre en signeret krans”. Også ved 35 års jubilæet den
20.2.1944 æredes stifteren med blomster på graven.

Portrætter fra bogen: “Købstaden Frederikssunds historie”
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Om købmand, fabrikant Sophus Anton Hansen og hans søn Valdemar

(Jens) Sophus Anton Hansen blev født 22.12.1856 og døde 28.3.1935.
Fornavnet Jens brugte han ikke. Han blev 27.3.1888 gift med Kathrine Marie
Jensen. De fik sønnerne Jens Chr. Valdemar (1888) og Knud Sophus Arne
(ca. 1890). Senere vist nok endnu en søn, Svend og muligvis også en datter.

Ældste søn, som i voksenlivet hedder Valdemar Hansen, blev også medlem
af skakklubben, hvor han både har været bestyrelsesmedlem og revisor. Han
var klubmester i 1925-26 og blev æresmedlem i 1949. Ved hans død i 1962
udtaltes mindeord i klubben.

Sophus Anton Hansen var tilflytter til Frederikssund i 1885. Han fik
købmandsforretning i Frederiksborggade 14, hvor han også boede med sin
familie. Senere startede han en cementvare-fabrik bag købmands-
forretningen. Valdemar Hansen, der arbejdede som murermester og arkitekt,
overtog (vist nok i 1913) cementvarefabrikken mens købmandsforretningen
blev overtaget af  Charles Blicher.

Sophus Anton Hansen var åbenbart et meget initiativrigt forenings-menneske.
Udover at være medstifter af skakklubben var han stifter af en
grundejerforening og en cementvarefabrikant-forening. I 1913 eller
deromkring byggede han en villa på adressen Færgevej 78. Villaen, som
stadig ligger der, hed Fjordblink og blev bygget med salg for øje. I dag har
Fjordblink Data til huse på adressen.

På foregående side er der billeder af både Sophus og Valdemar. Endvidere
er der billeder af andre af klubbens stiftere: manufakturhandler N. C.
Christensen, skoleinspektør Kr. Hatt, manufakturhandler S. Jøns og
slagteridirektør F. L. Sieck.
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Sophus A. Hansen er begravet på Frederikssund kirkegård, men graven findes
ikke længere, så vi, der i 2009 kan være med til at fejre 100 året for Frederikssund
Skakklubs stiftelse, må nøjes med at sende en tanke og tak til stifteren og de
øvrige som lagde grunden til det, der skulle vise sig at blive én af Danmarks
ældste skakklubber.

I de gamle protokoller kan man læse, at klubben har haft svingende medlemstal.
Af og til er der holdt medlemsmøder, hvor det handlede om at få medlemmerne
til at skaffe nye medlemmer. I 1910 holdtes generalforsamling, hvor 13 af
foreningens 25 medlemmer var mødt. I 1911 mødte 10 ud af 22 medlemmer til
generalforsamlingen.

Klubbens formålsparagraf lød dengang således:

”Foreningen har til formål at være et forsamlingspunkt for skakspillere fra by og
land samt at virke hen til, at der vækkes interesse også blandt de unge for det
noble og lærerige skakspil.”

Dette formål som grundlag for klubbens arbejde har nu holdt i 100 år, selvom
vedtægterne i øvrigt er blevet ændret flere gange siden og ordlyden er noget
anderledes i dag.

I vedtægternes §3 hed det:

”Enhver kan optages i foreningen, når vedkommende foreslåes af et eksisterende
medlem”

Det var ikke så let dengang at blive medlem af skakklubben, som det er i dag,
hvor man kan møde op på klubbens spilleaften, sige ”hej” og straks komme i
gang med et parti skak. I 1909
skulle et nyt medlem først anbe-
fales. Derefter skulle bestyrelsen
foranledige fornødent opslag om
optagelse, hvorefter der var
indsigelsesret i de efterfølgende 2
uger. Skete der indsigelse, skulle
dette ske skriftligt til bestyrelsen,
som derefter den næstfølgende
mødeaften lod foretage afstemning
om optagelse.

Fra “Købstaden Frederikssunds historie”
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I de gamle protokoller findes fortegnelsen over klubbens medlemmer:

På det første bestyrelsesmøde vedtoges det på foreningens regning foreløbigt at
indkøbe 6 stk. skakspil, som dengang kostede 6,50 kr. pr. stk.

På et senere bestyrelsesmøde vedtoges trykning af love og spilleregler. Disse
regler blev fremskaffet fra Skakunionen og er gengivet på side 25. Spillereglerne
blev benyttet igennem mange år, men blev dog senere ændret.
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Bestyrelsen havde fra starten et meget stort arbejde for sig. Der skulle vedtages
regler for skakturneringer samt afholdelse af disse, og da medlemmernes
spillestyrke ikke kendtes måtte bestyrelsen foretage en opstilling efter formodet
spillestyrke.

Bestyrelsesmedlemmerne forpligtede sig til på skift at møde på de ordinære
spilleaftener som tilsynsførende for at notere spillernes mødeaktivitet og resultater
fra turneringsaftenerne. Forsømte et bestyrelsesmedlem en sådan pligt og ikke
sørgede for en stedfortræder, skulle der erlægges en mulkt på kr. 1,00 den første
gang og kr. 2,00 for de følgende gange. Mulkten tilfaldt kassen og anvendtes til
præmier.

Efter notaterne om mødeaktivitet uddeltes flids- eller mødepræmier i form af 1
års, 3/4 års og 1/2 års fri kontingent. Dersom en spiller ikke ønskede at modtage
en sådan præmie, anvendtes den som flidspræmie det følgende år eller gik i
klubbens kasse.

Efter vedtægternes §2 skulle der til klubbens medlemmer mindst 1 gang månedlig
udleveres et organ for skakspil. Dette organ blev udgivet af Skakunionen, hed
Skakbladet og kostede dengang kr. 1,00, men efter en del brevvekslinger med
Skakunionens sekretær i Horsens godkendtes et tilbud på 50 øres rabat for bladet.
Det viste sig senere, da der skulle ske betaling for bladet, at rabatten alligevel
ikke kunne ydes, hvilket vakte stor harme i klubben og man besluttede straks at
reducere det bestilte antal blade.

Allerede i året 1911 ramtes klubben af en afgang af spillere hovedsageligt grundet
bortrejse fra byen. Spillerne opfordredes til at agitere kraftigt for at skaffe nye
medlemmer samt selv at møde flittigt op. På samme års generalforsamling citerede
man en slutbemærkning fra et af egnens mest udbredte blade:

”På en tid, hvor der ofte bydes adskillig dårligdom på adspredelsens og
forlystelsens område, er det dobbelt nødvendigt at værne om det fine og gode
skaksamvær vi har og arbejde for skakkens udbredelse. På det område bør
damerne heller ikke holde sig tilbage. Skak er hjemmets spil, mere end noget
andet.”

Skulle man tro, at der i 1911 blev budt på dårligdom på adspredelsens og
forlystelsens område?
Opfordringen til damerne om at spille skak har for Frederikssund Skakklubs
vedkommende ikke båret frugt.
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Klublokalerne

Som mange andre skakklubber har Frederikssund haft mange problemer med
spillelokaler og leje af disse, hvilket resulterede i stadigt skiftende spillesteder.
Det var hovedsageligt på restauranter og kroer man kunne indleje sig, og grundet
spillernes fortabelse i spillet blev der ikke konsumeret så meget på en spilleaften,
at udlejeren kunne få dækning for udgifterne til lokale, lys, varme og rengøring.
Ved fornyet lejeaftale blev lejen sat så højt, at klubbens økonomi ikke kunne
bære det, og man måtte se sig om efter andre egnede lokaler.

Det var som regel formanden, der måtte stå for skud, når medlemmerne kritiserede
spillelokalerne og det skete ikke sjældent. Det var også formandens opgave,
efter aftale med bestyrelsen, i god tid inden en ny sæson at sørge for egnede
lokaler til en for klubben overkommelig leje. Det hændte engang på en
generalforsamling, at formanden i sin beretning stolt meddelte, at leje af lokaler
for kommende sæson var aftalt til en rimelig pris. Her brød værten ind og og til
forsamlingens store forbavselse meddelte han, at der ingen aftale var indgået, og
at lokalerne slet ikke kunne lejes. Generalforsamlingen blev straks suspenderet
og det lykkedes bestyrelsen på 20 minutter at skaffe lokaler andetsteds, hvorefter
generalforsamlingen blev genoptaget
og fuldført. Episoden vakte stor harme
blandt deltagerne, og alle var enige om
aldrig mere at sætte deres ben det
pågældende sted.

Siden 1978 har Frederikssund Skak-
klub haft spillelokaler på Falkenborg-
skolen, og det er vel nok de bedst
egnede i klubbens historie.
Frederikssund kommune har udvist
stor forståelse for klubbens ønsker, og
et godt samarbejde med skolens pedel
har bortelimineret de tidligere
problemer med lokaleleje. Klubbens
bestyrelse har ved flere lejligheder
undersøgt mulighederne for andre
spillesteder, men hver gang har
Falkenborgskolen været bedre end de
alternativer, som man har fundet frem
til.  Klubbens forskellige spillesteder
gennem årene er oplyst på næste side.

Denne annonce blev 5 torsdage i au-
gust/september 1933 indrykket i Fr.-
sund Avis for at skabe ny tilgang af
medlemmer. Bemærk at man stadig
skriver “Skakforening”, selv om navnet
blev ændret til “Skakklub” i 1928.
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1909-1910 Jernbanehotellet
1910-1920 Hotel Isefjord
1920-1926 Hotel Frederikssund
1926-1933 Hotel Dannebrog
1933-1938 Hotel Frederikssund
1938-1940 Centralcafeen
1940-1942 Restaurant Sommerlyst
1942-1945 Hotel Frederikssund
1945-1946 Hotel Dannebrog
1946-1950 Raadhuscafeen
1950-1952 Restaurant Postgaarden
1952-1961 Hotel Frederikssund
1961-1963 Hotel Isefjord
1963-1964 Jernbanehotellet
1964-1966 Restaurant Sommerlyst
1966-1967 Hotel Bi-lidt
1967-1968 Hotel Isefjord
1968-1974 Festlokalet Falkenborghus
1974-1975 Ungdomshuset Kocksvej
1975-1976 Klublokalet Frederiksborggade
1976-1978 Festlokalet Falkenborghus
1978-2009 Falkenborgskolen

Klubbens spillesteder 1909-2009
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Klubskak og matcher

Fra klubbens opstart i 1909 var det tanken, at der skulle spilles skak i alle årets
måneder. Tilslutningen hertil var dog for ringe om sommeren, og det blev allerede
i 1910 besluttet at indstille skakaktiviteterne i sommermånederne. Det blev dog
samtidigt besluttet, at medlemmerne kunne benytte klubbens lokaler hver søndag
formiddag hele året til et spil skak. Beslutningen om søndagsskak skete efter en
del diskussion, idet man var bange for, at det kunne virke splittende og svækkende
for klubben.

Hver sommer forefandtes skakspil fra klubben på Hotel Isefjord, Kalvøpavilionen
og Jernbanehotellet til disposition både for medlemmerne og hotellernes gæster.
Denne ordning fortsatte gennem flere år, og med ophøret af denne forsvandt
måske også en god undskyldning for at slå en smut hen på kroen om søndagen.

Ideen med en skakklub var selvfølgelig den, at man uforstyrret skulle kunne
spille skak. Men for at  kunne opnå en form for konkurrence måtte der også
arrangeres turneringer. Den primære turnering var klubturneringen, hvor man
fandt frem til årets klubmester, men klubben kom hurtigt i kontakt med andre
skakklubber, med hvilke der blev arrangeret mange former for turnering.

Klubturneringer har været afholdt hvert år siden klubbens start på nær nogle
sæsoner i 1930’erne, hvor der næsten ikke fandt nogen aktiviteter sted i klubben.
I 1937 er der noteret følgende: ”Torsdag den 11.11. afholdtes genstiftende
generalforsamling på Hotel Frederikssund. Barber H. Ihme bød velkommen og
udtalte sin glæde over, at der nu var udsigt til at genrejse Skakklubben, der
havde ligget stille de sidste år”.

Klubbens første udenbys turnering fandt sted i Hillerød mod Hillerød Skakklub i
1913. Frederikssund mødte med 5 spillere, tabte de 4 partier og spillede et
remis. Man var i Frederikssund meget ivrig for at hævne dette nederlag og aftalte
en revanchematch det følgende år. Denne match måtte dog aflyses grundet
udbruddet af 1. verdenskrig. Under denne krig, hvor der skete indkvartering af
militærpersoner, besluttedes det i klubben, at de indkvarterede kunne møde i
klubben og spille skak som ekstraordinære medlemmer eller som klubbens gæster.

I året 1914 deltog en spiller fra Frederikssund i en turnering i Sverige. Det var
Svensk Skakforbund, der var arrangør med spillested i Lund. Tre københavnske
klubber stillede med 10 mand og resten af holdets 15 mand skulle findes blandt
de øvrige klubber på Sjælland og Lolland-Falster, som hver skulle stille med 1
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mand. Danskerne tabte slaget og aftalte revanchematch året efter, men også denne
match måtte aflyses på grund af krigen.

Allerede i 20’erne eksisterede der mange klubber i landet, og i 1924 stillede 11
sjællandske klubber med hver 5 medlemmer til et møde og en match i Roskilde.
Frederikssund måtte til den lejlighed låne en spiller i Hundested, som så mødte

Særligt resultatskema fra klubbens sommerturnering 1927.
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som klubbens gæst. Det var på initiativ af to skakklubber i Roskilde, at mødet
fandt sted. I Roskilde aftaltes regler for fremtidige matcher mellem sjællandske
byskakklubber, og ved lodtrækning byerne imellem valgtes Frederikssund som
værtsby til den første byskakmatch. Efter mødet spilledes en foreløbig turnering
og Frederikssund tabte alle 5 kampe.

Valget af Frederikssund som værtsby i 1925 bekom ikke bestyrelsen i
Frederikssund Skakklub vel. Klubben førte en hensygnende tilværelse med meget
få spillere. Der var dengang 12 medlemmer, og ca. halvdelen var passive. Man
følte kniven sat for struben, og bestyrelsen var lige ved at løbe fra det hele.
Vikingeånden sejrede dog, og matchen blev afviklet på Hotel Frederikssund den
17. maj 1925 med følgende resultat:

1. Arbejdernes Skakklub, Roskilde kvotient 0,90 1. præmie
2. Vordingborg Skakklub kvotient 0,75 2. præmie
3. Roskilde Skakklub kvotient 0,64 3. præmie
4. Frederikssund Skakklub kvotient 0,58 4. præmie
5. Frederiksværk Skakklub kvotient 0,50
6. Holbæk Skakklub kvotient 0,50
7. Kalundborg Skakklub kvotient 0,50
8. Køge Skakklub kvotient 0,50
9. Hillerød Skakklub kvotient 0,33
10. Korsør Skakklub kvotient 0,30
11. Sorø Skakklub kvotient 0,04

Frederikssunds 4. plads gav fornyet håb og liv i klubben, og det besluttedes ikke
at opkræve kontingent for sommermånederne, for således at animere til øget
tilgang af spillere. Bymatcherne fortsatte flere år fremover med skiftende
spillesteder.

Det var ikke kun i 1924-25, at det kneb med spillernes lyst til skakaktiviteter.
Også på 10 års dagen for klubbens tilblivelse det konstateret, og formanden
udtalte på generalforsamlingen d. 19. februar 1919 følgende:

”Det forløbne år har med hensyn til spillersammenkomster været det sløjeste i
klubbens tilværelse. Årsagerne til denne arbejdstræthed er forskellige. Flere af
medlemmerne har således i kortere eller længere tid turneret i ”spansk parti”
mod den mere frygtede end velsete ”spanske gæst” som modspiller, så disse til
sidst er skakmatte, hvilket næppe kan forundre nogen. Dog er der liv i den 10-års
knægt, hvis fødselsdag vi fejrer i dag, så man tør vel håbe, at føromtalte sløjhed
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og arbejdstræthed sammen med den ”spanske” snart vil forsvinde og give dobbelt
arbejdslyst.”

Formanden har tydeligvis hentydet til influenzaepidemien, der kaldtes ”den
spanske syge” og som hærgede 1918-20 med ca. 27 mill. menneskers død til
følge.

Sammen aften, generalforsamlingsaftenen, afholdt klubben en lille festlighed i
anledning af 10-årsdagen for klubbens første generalforsamling. Der blev serveret
oksesteg, ost og øl til en pris af kr. 4,50 pr. kuvert. Klubben betalte kr. 1,50 af
kuvertprisen, så deltagerne slap med kr. 3,00 og arrangementet fandt selvfølgelig
sted på et hotel.

Ud over føromtalte årlige lokale
klubturnering og byskakmatch har
Frederikssund Skakklub siden stiftelsen
deltaget i et utal af stævner, turneringer
og venskabsmatcher. Lige efter 2.
verdenskrigs ophør spillede klubben
endog et par matcher mod russiske
krigsfanger fra Jægersprislejren.
Frederikssund vandt begge matcher.

Venskabsmatch eller urmatch har gennem
mange år været spillet med forskellige
naboklubber, hvoraf blandt andre kan
nævnes Herlev, Farum, Frederiksværk,
Ølstykke og Nordkalotten. De seneste
venskabsmatcher blev spillet midt i
90’erne med Helsinge som modstande-
ren. De første opgør var ret lige, men
Helsinge blev stærkere år for år, og da
Frederikssund i 1995 kun fik 2½ point
på 14 brætter var der ikke meget mening
i at fortsætte matcherne. Helsinge var da
rykket op i 2. division, mens Frederiks-
sund i en årrække havde været blød
mellemvare i A-rækken.

1943: Generalforsamlingsreferatet
blev bragt i lokalavisen.
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Holdskak

Siden Dansk Skak Union oprettede sin holdturnering i 1962 har Frederikssund
Skakklub været med hvert år. Et enkelt år var hele 5 hold tilmeldt, men ellers har
medlemstallet mest været til at stille 2 eller 3 hold. Hvad styrke og resultater
angår, så har Frederikssund vel ført en relativt beskeden tilværelse. I 62-63, 63-
64 og 66-67 var klubbens bedste hold i 3. division, dog uden selv at formå at
holde sig i divisionen, når først man var kommet op. I 1963 blev
divisionsturneringen udvidet, så en ellers klar nedrykning blev til endnu en sæson
i divisionen.

I starten af 80’erne kunne frugten af det store skoleskakarbejde ses, og i 1982
rykkede klubben igen op i 3. division med et hold bestående af en blanding af
unge talenter og mere rutinerede kræfter. For første og hidtil eneste gang i klubbens
historie formåede holdet i den følgende sæson at sikre forbliven i divisionen,
men i 1984 måtte 1. holdet ud af divisionen igen. Mesterrækken blev vundet
suverænt året efter, men i en meget tæt 3. division måtte man tage til takke med
sidstepladsen, selv om holdet havde scoret flere points end de to seneste forsøg
i divisionen. Man var snublende nær ved at vinde Mesterrækken igen i 86-87,
men derefter kom holdet fra klubbens gyldne periode i 80’erne ikke rigtigt i
nærheden af divisionen mere, da nogle af de stærkeste spillere forsvandt. Jørgen
Scheuer flyttede til Hjørring, og klubbens største talent Claus Nerlov tog til
Frederiksberg hvor de kunne give ham reel modstand.

I 90’erne kneb det gevaldigt med resultaterne, og i mange år lå klubbens eneste
hold i A-rækken – endda med en enkelt afstikker ned i B-rækken. Sæsonen 98-99
var på mange måder et positivt vendepunkt. For første gang siden 1990 kunne
der stilles mere end et hold, og begge hold rykkede endda op. 1. holdet blev
hængende i Mesterrækken i en del år, indtil holdet meget overraskende i 2007
rykkede op i 3. division (der i mellemtiden var blevet omdøbt til 2. division).
Trods forstærkning blev det til en klar nedrykning, og derfor er Frederikssund
Skakklubs 1. hold i jubilæumssæsonen placeret i Mesterrækken. Holdet er nu en
blanding af et par rutinerede herrer, nogle af de gamle juniorspillere fra 80’erne,
der efterhånden selv er blandt de mere rutinerede, samt nogle yngre kræfter.
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Turneringer

De bedste præstationer klubben har opnået er under deltagelse i Nordsjællands
Skak Unions enkeltmandsturnering. Denne turnering med spil om
Amtsmesterskabet har årligt fundet sted siden 1943. Frederikssund har vundet
dette Amtsmesterskab i alt 17 gange, og det er en Frederikssund-spiller, Georg
Poulsen, der har den personlige rekord med 10 mesterskaber.

Det første større stævne, som Frederikssund arrangerede, var i 1979. Dette stævne
”Viking Cup” var et resultat af bestyrelsens anstrengelser for at markere klubbens
70 års jubilæum på en ny og særlig måde. Viking Cup var en hurtigskakturnering,
og der var meget stor deltagelse af spillere fra mange klubber i landet.
Frederikssund fik megen anerkendelse for arrangementet, som er blevet til en
årligt tilbagevendende begivenhed. I de første år var der enorm interesse for
turneringen. Således var der flere gange i omegnen af 200 deltagere, og i 1982
blev der under sporten i tv vist et 3 min. klip fra turneringen. Deltagerantallet
faldt i takt med at medlemstallene i skakklubberne gik nedad, selv om der blev
lokket med en garanteret 1. præmie i Mesterklassen på 1000 kr. og turneringen i
en årrække i 90’erne var en del af en landsdækkende grandprix serie. Lavpunktet
kom i 2005 hvor en snestorm holdt mange deltagere hjemme, og kun 26
skakspillere mødte op. Nu er udviklingen imidlertid vendt, bla. takket være et
sponsorat af 1. præmien fra Topdanmark, så det igen er muligt at lokke stærke
spillere til turneringen. I 2008 var der således 90 deltagere, hvilket ikke er set
bedre siden starten af 90’erne.

Fuldt hus på Åbjergskolen til Viking Cup 1979
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Frederiksborg Amts Avis
rapporterede fra Viking Cup 1980

Viking Cup 1982: MF Mogens Glistrup
tiltrak naturligt nok en del interesse.
(udklip fra Fr.-borg Amts Avis)

Frederikssund Skakklub har enkelte
gange arrangeret koordinerede
turneringer, heriblandt NSUs
amtsmesterskab. I 2003 havde Dansk
Skak Union 100 års jubilæum, og det
blev fejret med en række turneringer
landet over. Frederikssund stod for
afholdelsen af en af disse, hvilket
indbragte klubben DSUs initiativpris i
8. HK. Turneringen blev fulgt op med
et tilsvarende arrangement året efter,
men derefter var der ikke kræfter til at
arrangere andet end flagskibet Viking
Cup.

Viking Cup 2008: 90 deltagere mødte
op for at spille skak i Elværket.
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Økonomi

Økonomisk har klubben klaret sig godt gennem årene. Indtægterne har
hovedsageligt været baseret på klubkontingenter. Ved klubbens start fastsattes
kontingentet til kr. 4,00 pr. år pr. spiller. Henad vejen er der naturligvis vedtaget
kontingenforhøjelser på generalforsamlingerne og ikke altid uden sværdslag. I
dag er kontingentet kr. 700 pr. år for seniorer og kr. 400 for juniorer og pensionister.

Det kan dog ikke nægtes, at der til tider var lavvande i klubbens kasse. Dette
voldte problemer, når der skulle aftales husleje for den kommende sæson. En
sådan problemstilling havde man i 1953. Kassebeholdningen var på
generalforsamlingen oplyst at være kr. 211,23 og ved sæsonafslutningen for året
omtalte formanden de meget dårlige forhold, som klubben havde at samle sine
spillere under. Lige efter disse beklagelser bad et mangeårigt medlem af klubben,
tidligere formand smedemester N. P. Nielsen om ordet og meddelte, at han på
sin kones og egne vegne skænkede et legat på kr. 2.000 til klubben. Ovenpå
denne glædelige overraskelse blev der blandt spillerne indsamlet kr. 30,00 ind
til giro 413 som en gestus for giveren. Der blev købt obligationer for de 2.000
kr. og renterne heraf gik i mange år til klubbens kasse indtil obligationerne blev
afhændet, da det ikke længere kunne betale sig at have dem.

Som mange andre klubber måtte Frederikssund også arrangere andespil for at
forbedre økonomien. Det kunne give bagslag, men klubben har aldrig konstateret
underskud ved disse spil. Klubbens første andespil afholdtes i 1938 med et
beskedent overskud. Det største andespil i klubbens historie fandt sted på ”Bi-
lidt” i 1967. Dengang var Arly Jensen formand og han var en sand mester til den
slags arrangementer. Der blev spillet om et for den tid uhørt antal gevinster, og
der var altid stuvende fuldt hus. Alle sale på ”Bi-lidt” var i brug og i mangel af
højtalere måtte man stå i dørene til de tilstødende lokaler og gentage numrene,
der blev råbt op. Alle tænkelige pladser var besat. Een havde placeret sig med
sine kort i telefonboksen. Efter spillets afslutning blev resultatet gjort op til et
overskud på kr. 2.822, hvilket var mere end det indkomne kontingent for sæsonen
1967-68.

Mange kasserere har skiftevis haft ansvaret for klubbens finanser. Kassererjobbet
er arbejdskrævende og det er helt andre beløbsstørrelser, der nu tales om, når
det årlige regnskab skal aflægges, end de første år efter klubbens start. I 1911
havde klubben en kassebeholdning på kr. 2,48 – den mindste i klubbens historie.
Indtægts- og udgiftsbeløb var dengang i størrelsesorden kr. 100 – 200 mod vel i
dag ca. kr. 15.000 – 20.000.
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Medlemmerne

Medlemstallet i klubben har været skiftende fra år til år, og det toppede i
1960’erne og igen i midten af 1980’erne. Herefter har medlemstallet været støt
faldende i takt med den generelle tilbagegang indenfor Dansk Skak Union.
Fra 1960 begyndte unge spillere at melde sig ind i klubben, og i året 1968 var 17
juniorer og 44 seniorer tilmeldt klubben. Tilgangen af unge spillere prægede
klublivet og nødvendiggjorde ændringer af vedtægterne vedrørende stemmeret.
Stemmeretsalderen blev nedsat i 1965 fra 18 til 16 år og yderligere nedsat til 14
år i 1975. I dag har alle medlemmer af klubben stemmeret på general-forsamlingen.

De mange unge spillere blev rekrutteret fra byens skoler, hvor der blev gjort
meget for skoleskakken. Frederikssund Skakklub blev i 1979 tildelt Dansk Skak
Unions initiativpræmie for det store arbejde, som klubben udviste for de unge
spillere.

Der blev spillet lidt skoleskak i 1964-65-66, men egentlig skoleskak blev først
startet op på Falkenborgskolen i 1977, hvor Jørgen Scheuer var ansat som lærer.
Han var en af de væsentligste drivkræfter for skoleskakken i byen, og samtidigt
var han bindeled mellem skoleskakken og skakklubben, så de skoleskakspillere,
der viste særlig interesse for skakken, kunne sluses naturligt over i klubben.
I årene derefter blev der også oprettet skoleskakhold på Marienlystskolen,
Åbjergskolen og Oppe Sundby Skole, og deres elever bidrog til en stor
medlemsfremgang for klubbens juniorafdeling. Dette satte sit tydelige præg på
klubben. De unge spillere var velbevandrede i teorien og satte mangen
seniorspiller til vægs naturligvis til størst glæde for juniorerne. Det ændrede
også meget på medlemsfordelingen i seniorer og juniorer. I 1977 var der i klubben
34 seniorer og 10 juniorer mod i 1984 27 seniorer og 39 juniorer.

1994: Frederikssund
Skakklub afholdt
junioramtsmesterskab.
(Fr.-borg Amts Avis )
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De mange unge skakspillere gjorde det endda nødvendigt med en vedtægtsændring.
Således blev det præciseret, at der kun måtte spilles skak i klubben. Modedillen

Fr.-borg Amts Avis 1984:
Falkenborgskolen blev sjællands-
mestre, og skulle til DM. Oppe Sundby
Skole blev nr. 3 ved samme stævne.

i starten af 80’erne med Rubiks terning,
medførte ofte at juniorerne viste mere
interesse for den drilske terning og di-
verse kortspil end for skakspillet, hvilket
var forstyrrende på klub-aftenerne.

Man formåede desværre ikke at
fortsætte de mange skoleskakhold rundt
om på Frederikssunds skoler. Kun på
Falkenborgskolen fortsatte skoleskak-
ken op igennem 90’erne. Efter nogle få
år med skoleskak på Den Private
Realskole er der nu ikke længere
skoleskak i Frederikssund, og det kan
aflæses på medlemstallet i klubben, der
i jubilæumsåret 2009 er nede på 21, og
heraf er der kun en enkelt junior. En lang
række af de mange skoleskakspillere er
dog stadig aktive, såvel i Frederikssund,
som i andre klubber, så på den måde
bæres der stadig frugt af det store
skoleskakarbejde, der blev gjort.

Junior-amtsmesterskabet 2006 på Elværket
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Lokal omtale

På mange af klubbens generalforsamlinger har der fra medlemmerne været ytret
ønske om mere lokal omtale af klubben og dens turneringsresultater mod andre
klubber. Bestyrelsen lovede stadig bod og bedring med mere avisomtale, men
uden tilfredsstillende resultater. En løsning blev fundet i 1946. Gennem
medlemsskabet af Nordsjællands Skak Union lykkedes det for klubberne, der
var tilsluttet Frederiksborg Amtskreds under Dansk Skak Unions 8. Hovedkreds,
at starte udgivelsen af et medlemsblad. Bladet udkom første gang under navnet
SKAK i januar 1946. Udgivelsen af bladet var hovedsageligt baseret på
annonceindtægter, men disse kunne ikke stå mål med udgifterne til papir, trykning
og forsendelse og selvom klubberne yderligere sendte frivillige bidrag, så
skæppede det for lidt, og bladet ophørte med udgivelsen af decembernummeret
1946.

I forbindelse med 60 års jubilæet
bragte Frederiksborg Amts Avis et par
artikler. Den ene bærer overskriften:
”Skak-klubjubilæum i fremgangens
tegn” og fortæller om jubilæums-
festen, og de mange lykønskninger, der
kom fra nær og fjern.
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Der skulle gå mange år før klubbens
medlemmer fik et endnu mere lokalt
medlemsblad. Man skal helt frem til
1976 før Frederikssund Skakklub
udsendte sit eget blad ”Skaknyt”.
Bladet startede med at køre på
forsøgsbasis, og det blev først
vedtaget på generalforsamlingen i
september 1977 at Skaknyt var
kommet for at blive. I de første år
udkom Skaknyt med 1-2 måneders
mellemrum. Til gengæld måtte man
nøjes med beskedne 8 sider, hvilket
ofte betød at indlæg måtte forkortes
eller udskydes til næste nummer til
trods for de hyppige udgivelser. Det
første redaktionsudvalg i Skaknyts
historie bestod af Flemming Nielsen
og Lars Christensen, der var
chefredaktør. Trykningen tog Jørn
Lollike sig af, og uden disse tre per-
soners ihærdige indsats i starten
havde Skaknyt næppe kunne overleve ret længe. I dag udkommer Skaknyt med
lidt større tidsintervaller mellem numrene end planlagt ved opstarten. Enkelte
gange har der været op til 1½ år mellem udgivelserne, hvilket primært har
skyldtes problemer med at finde folk til det krævende redaktør-job. Klubbens
medlemmer har dog været og er stadig særdeles tilfredse med bladet, hvilket
tjener de skiftende redaktioner til ære. Det har dog altid været et problem at få
klubbens medlemmer til at levere stof til bladet, og efterhånden er en stor
procentdel af indholdet det samme som også kan ses på klubbens hjemmeside.

Frederikssund Skakklubs første hjemmeside blev oprettet i efteråret 1998 af
Thomas Larsen. Per Lunds internetabonnement indeholdt bl.a. en mulighed for
egen gratis hjemmeside, og dermed var FsS på nettet. Hjemmesidens adresse
var dog lidt kluntet: http://users.cybercity.dk/~ccc30712/ (og senere ~cfs6416).
Derfor blev bestyrelsen i sommeren 2001 enige om, at klubben skulle købe
www.frederikssundskakklub.dk, som har været hjemmeside-adresse lige siden.
Hjemmesiden har gennem hele sin levetid været en af hovedkredsens bedst
opdaterede med nyheder, resultater, referater og et omfattende historisk arkiv.

Forsiden af det første Skaknyt dec. 1976.
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Klublivet

Efter ønske fra medlemmerne har der flere gange været arrangeret teoritimer i en
halv eller hel time før ordinær spilletid på klubaftenerne. Der blev startet på
disse teoritimer allerede i året 1933. Mere udtalt blev ønsket om teoritimer ved
tilgangen af unge spillere. Interessen viste sig hver gang at være dalende efter
opstarten og teoritimerne gled ud i sandet. Siden skoleskakkens indførelse har
teoriundervisningen være ret begrænset i klubben.

I 1940 anmeldtes 15 medlemmer til Unionen, og under krigen steg medlemstallet.
F.eks. kunne formanden i 1942 ”byde hjertelig velkommen til de mange nye
medlemmer”. Det er svært i 2009 at forestille sig den tid, man levede i - også
som skakklub - under krigen. I referatet fra 35 års jubilæet i 1944 står der: ”Efter
middagspausen, som på grund af en kort luftalarm, varede lidt længere end
beregnet, kom man i gang med Villadsens foredrag. Derefter tog man fat på
simultankampen med Juel Hansen”.

Mange gode og kendte spillere har i tidens løb indvilget i at stå for
teoriundervisningen. Georg Poulsen, der som tidligere omtalt har vundet
amtsmesterskabet 10 gange, forsøgte sig også hermed. Under en teoritime var
han midt i demonstrationen af en speciel åbning og bedyrede, at det eneste rigtige
modtræk var som vist på demonstrationsbrættet. En ung spiller, der lige var
indmeldt i klubben, reagerede og sagde: ”Det passer ikke. Ifølge Bent Larsens
bog står der på den og den side, at et andet træk er lige så anvendeligt”. Georg
Poulsen blev en smule irriteret, men slog op i bogen, og det viste sig, at spilleren
havde ret, og med hensyn til hvilken side i bogen, hvorpå det var beskrevet. Det
var helt tydeligt, at Georg Poulsen tabte lidt af lysten til at fortsætte
teoriundervisningen.

Generalforsamlingen har ikke altid forløbet lige fredeligt selv om dirigenten
traditionen tro sluttede med: ”Tak for god ro og orden”. I 1975 udviklede
generalforsamlingen sig til en hidsig debat. Der var under indkomne forslag fra
en minoritetsgruppe fremsat mange forslag, der radikalt ville ændre hidtidig
ledelsesform. Mange af forslagene blev forkastet, og der skete efter kampvalg
andre nyvalg til bestyrelsen end dem, som minoritetsgruppen ønskede.
Det fik flere medlemmer til at melde sig ud og starte en ny klub ”Rokaden”.
Naturligvis kunne der i en by af Frederikssunds størrelse ikke eksistere to
skakklubber, og resultatet blev, at ”Rokaden” ophørte, og spillerne derfra
genindmeldte sig i Frederikssund Skakklub, hvilket var et heldigt udfald af
dilemmaet, den gamle klub havde været i.
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I et forsøg på at påkalde sig offentlighedens opmærksomhed på klubbens eksistens
og dens aktiviteter og selvfølgelig også for at kapre medlemmer har klubben i de
senere år arrangeret udendørsskak. Bent Pedersen og klubbens mangeårige
kasserer Arne Jensen har stået for fremstillingen af brikker til klubbens
kæmpeskakspil. Brikkerne er drejet og skåret af limet træ med et enestående
resultat til følge. Til formålet havde kommunen anlagt et stort skakbræt i
cementfliser i ”Bløden”. Dette er dog fjernet igen, men klubben har i de seneste
år også foretrukket at stille kæmpeskakspillet op på Torvet og til byfester i
Frederikssund, da det har vist sig, at det der er nemmere at tiltrække interesserede.
I mange år benyttede klubben et skakbræt bestående af 5 store træplader med
sort/hvide felter på. Brættet var dog tungt og uhåndterligt, og da det efterhånden
var blevet temmelig slidt, så blev det til sidst kasseret. Til erstatning for dette
har Tæppeland i Frederikssund sponsoreret 64 tæppefliser, der tilsammen nu
udgør brættet til kæmpeskakspillet.

Når den ”blå bog” ikke er at finde i tilbageblikket i Frederikssund Skakklubs
historie gennem 100 år, er det med velberåd i hu. Hvilke personer skulle
fremhæves frem for andre? Skulle det være personer, der ved formands- eller
bestyrelsesarbejde i særlig grad har bemærket sig i klubben? Eller skulle det
være enkelte spillere, der ved skaklige præstationer har gjort klubben ære i og
udenfor klubben? Det burde vel være samtlige spillere eller medlemmer, afdøde
som nulevende, for hvad ville Frederikssund Skakklub være eller have været
uden den indsats, som spillere og medlemmer har udøvet og stadig udøver?

Vi vil med taknemmelighed mindes dem, som ikke er mere. Vi vil glæde os over
klubbens jubilæum, ønske den god vind fremover, og vi vil i erkendelse af
skiftende formænds og bestyrelsers store arbejde for Frederikssund Skakklub
med tak udtrykke

”Aldrig har så få gjort så meget for så mange.”

Tillykke med jubilæet!
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1979: Danmarksmester
Jens Kristiansen spillede
simultan i Frederikssund
(Frederikssund Avis (t.v.)
og Fr.-borg Amts Avis)

Spillereglerne som de så ud ved
klubbens start.
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Klubmestre 1909-2009
1909-10 J. Chr. Jensen
1910-11 J. Chr. Jensen
1911-12 Kastrup
1912-13 Sophus A. Hansen
1913-14 Sophus A. Hansen
1914-15 Sophus A. Hansen
1915-16 Sophus A. Hansen
1916-17 A. K. Høtoft Rasmussen
1917-18 Land-Nielsen
1918-24 Ingen klubturnering
1924-25 Lærer Larsen
1925-26 Valdemar Hansen
1926-27 H. Ihme
1927-28 Oscar Nielsen
1928-29 Oscar Nielsen
1929-30 Oscar Nielsen
1930-34 Ingen klubturnering
1934-35 J. Hertz
1935-37 Ingen klubturnering
1937-38 William Dons
1938-39 Georg Poulsen
1939-40 Georg Poulsen
1940-41 E. Frederiksen
1941-42 Delt mellem Georg Poulsen

og Svend Larsen
1942-43 Georg Poulsen
1943-44 Georg Poulsen
1944-45 Georg Poulsen
1945-46 Georg Poulsen
1946-47 Georg Poulsen
1947-48 Georg Poulsen
1948-49 Georg Poulsen
1949-50 Georg Petersen
1950-51 Georg Poulsen
1951-52 Georg Poulsen
1952-53 Georg Poulsen
1953-54 Georg Poulsen
1954-55 Georg Poulsen
1955-56 Georg Poulsen

1956-57 Georg Poulsen
1957-58 Georg Poulsen
1958-59 Georg Poulsen
1959-60 Georg Poulsen
1960-61 Georg Poulsen
1961-62 Georg Poulsen
1962-63 Georg Poulsen
1963-64 Georg Poulsen
1964-65 Georg Poulsen
1965-66 Georg Poulsen
1966-67 Georg Poulsen
1967-68 Georg Poulsen
1968-69 Georg Poulsen
1969-70 Georg Poulsen
1970-71 Benny Stender
1971-72 Benny Stender
1972-73 Dan Andersen
1973-74 Svend Aage Jensen
1974-75 Dan Andersen
1975-76 Dan Andersen
1976-77 Jørgen Scheuer
1977-78 Flemming Nielsen
1978-79 Flemming Nielsen
1979-80 Jørgen Scheuer
1980-81 Flemming Nielsen
1981-82 Jørgen Scheuer
1982-83 Claus Nerlov
1983-84 Jørgen Scheuer
1984-85 Claus Nerlov
1985-86 Jørgen Scheuer
1986-87 Kenneth Varberg
1987-88 Kenneth Varberg
1988-89 Kenneth Varberg
1989-90 Daniel Andersen
1990-91 René O. Nielsen
1991-92 René O. Nielsen
1992-93 René O. Nielsen
1993-94 Daniel Andersen
1994-95 René O. Nielsen
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1995-96 Allan Kimose
1996-97 Per Lund
1997-98 Kenneth Haagensen
1998-99 René O. Nielsen
1999-00 Jørgen Scheuer
2000-01 René O. Nielsen
2001-02 René O. Nielsen
2002-03 Henrik Mikkelsen
2003-04 Per Lund
2004-05 Lars Christensen
2005-06 Kenneth Haagensen
2006-07 Daniel Andersen
2007-08 Per Lund

Klubbens formænd 1909-2009

1909-1925 Sophus A. Hansen
1925-1934 Sophus Jøns
1934-1937 N. P. Nielsen
1937-1941 H. Ihme
1941-1943 Georg Poulsen
1943-1959 Poul Tange
1959-1976 Arly Jensen
1976-1979 Valdemar Engmann
1979-1983 Lars Christensen
1983-1985 Jørgen Scheuer
1985-1986 Kim Jensen
1986-1987 Flemming Holst
1987-1988 Finn Larsen
1988-1989 René O. Nielsen
1989-1991 Steen Bjørn
1991-2000 Per Lund
2000-2002 Steen Bjørn
2002-?? Thomas Larsen

Æresmedlemmer

Udnævnt
Sophus A. Hansen 1925
Sophus Jøns 1934
Oscar Nielsen 1938
Valdemar Hansen 1949
N. P. Nielsen 1953
H. Ihme 1959
Poul Tange 1974
Arne Jensen 1988

25/1-2009:
1. holdet klar til kamp mod
Rudersdal. Fra venstre:
Daniel Andersen
Per Lund
Finn Larsen
Kenneth Haagensen
Thomas Larsen
Thomas Johansson
Henrik Mikkelsen
og Lars Christensen
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