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Skakhistorisk Nimzowitsch-aften i Skanderborg 
 

Nimzowitsch, Tarrasch, Alekhine, Enevoldsen 
og alle deres samtidige på slap line 

 

 

Skak er jo et herligt spil og tilmed et meget gammelt et af slagsen. Få andre spil har så 

imponerende og spændende historie som skak, og det imponerende, hvad der kan gem-

me sig af skatte i datiden skakverden. 

 

En af datidens allerstørste skakpersonligheder var den dansk-lettiske verdensklassespiller 

Aron Nimzowitsch. Udover at ligge helt oppe i verdenselitens øverste top præsterede han 

at skrive, hvad der med tiden er blevet verdens allermest solgte og mest indflydelsesrige 

skakbog, den dybsindige og filosofiske ”Mein System”. Oveni var Nimzo en underlig og 

meget spændende snegl med floder af sære vaner og skæve vinkler, og den slags har 

inspireret de to skakhistorikere, Per Skjoldager og Jørn Erik Nielsen, til at forfølge dati-

dens koryfæers gøren og laden. 

 

Inspireret af ”Mein System” og Jens Enevoldsens underholdende og politisk meget ukor-

rekte ”30 år ved Skakbrættet” har de to gæve jyder brugt det meste af 10 år på at rakke 

rundt i Europa i datidens fodspor, fra Riga og Berlin til Karlsbad og København, og har 

støvet en hidtil uset mængde information op. Med tiden er det meningen, at alle opdagel-

serne skal udkomme i et 2 x 300 siders megaværk om netop Nimzowitsch, men inden det 

sker, har vi alle sammen muligheden for at opleve nogle af resultaterne ”live”. 

 

Der er garanti for en både underholdende og lærerig aften i selskab med to af Danmarks 

mest vidende skakhistorikere. Oveni er Jørn Erik Nielsen Skakbladets officielle Bent Lar-

sen-ekspert og synes at have hovedet fuldt af uendelige mængder af sjove beretninger fra 

det meste af det 20. århundredes skakverden. 

 

Arrangementet er åbent for alle, er ganske gratis og finder sted: 

 

Tirsdag d. 26. januar 2010 (uge 4) kl.19.00 

hos 

Skanderborg Skakklub 

Sundhedscentret, Sygehusvej 7 

8660 Skanderborg 

 

Yderligere info. I Skakbladet 6/2009 s.5. 

 


