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Forord
Dette er historien om Kunsthandler Carl August Blankensteiner (1809-1870), halvbror til min tip-tiptip-tip oldefar Joseph I. L. Blankensteiner (1789-1863). I 1830´erne og 1840´erne, var Carl August at
regne for én af Danmarks bedste skakspillere og blandt de ledende figurer i stiftelsen af den ældre
Kjøbenhavns Skakforening. En tabt retssag i 1847, vedr. ”Placat af 20. oktober 1819”, blev dog afgørende
for, at denne forening ikke rigtigt fik rodfæste. Dette lykkedes først i 1865, hvor Københavns Skakforening bliver dannet og som den dag i dag stadig eksisterer i bedste velgående. Herefter går det stærkt
med udbredelsen af skak i Danmark.
Carl August startede formentligt omkring 1830, med at arbejde i faderens, Johan Georg Blankensteiner
(1753-1835), butik ”Blankensteiners Boutik” i København, og overtager den formentligt efter faderens
død. Butikken handlede med ”Nurnberger-stads” (som man i dag ville kalde isenkram), ”Kunst og
Galanterie” og ikke mindst ”Kaarthandel” (land og søkort). I denne historie omtales Carl August som
”Kunsthandler”, hvilket nok har været en passende titel frem til 1844, hvor butikken flytter fra Store
Købmagergade til hjørnet af Amaliegade og Toldbodvej. I de følgende år ændres eksistens-grundlaget
til at være handel med søkort, nautiske instrumenter mm.
Carl August var ud af en søskendeflok på 17, hvoraf de 7 døde indenfor det første leveår og 1 kun
nåede at blive 7 år. Faderen var som nævnt Johan Georg, mens moderen hed Maria Magdalena
Theresia Condicta Werner (1780-1836), som var Johan Georg´s 2. kone.
Han blev gift d. 28. april 1849, med den 14 år yngre, Carolina Johansine Victoria Frey (1824-1896), med
hvem han fik 9 børn: Frederik August Edvard (f.1850), Carl Johan Victor (f.1851), Georg Michael
Stanislaus (1853-1913), Maria Josepha Eleonora (1855-1864), Johannes Wilhelm Anton (1857-1859),
Anna Carolina Wilhelmine (f.1859), Laura Francesca Magdalene (1863-1864), Sophia Angelica
Hortensia (f.1865) og Johannes Christfred Edmund (1866-1912).
D. 1. november 1860 afhænder Carl August forretningen til T. Baagøe. De nærmere omstændigheder
kendes ikke, han er selv ”kun” 50 år og hans børn er på dette tidspunkt for unge til at overtage. Det
vides at han har haft ulovligt salg af homøopathiske lægemidler, for hvilket han i 1862, idømmes en
Mulkt (bøde) på 100 Rdl. + sagsomkostninger, men dette kan vel næppe have været årsagen!
Blandt brødre, nevøer mm., har der formentligt ikke været nogen villige eller kompetente aftagere, eller
måske har midlerne til at overtage forretningen, simpelthen ikke været til stede. Midlerne har måske
heller ikke været tilstrækkelige for Baagøe, for allerede efter 4 måneder sælger han forretningen til
August Busck (1836-1915), som kører den de næste 42 år. August var i øvrigt onkel til den mere kendte
boghandler, Arnold Busck (1871-1953).
Blot 10 år efter salget af forretningen, dør Carl August som 60-årig d. 31. oktober 1870.
Glostrup, d. 28. december 2009 … (revideret 29.12.2010)
Michael Thor Blankensteiner
Når eller hvis der kommer yderligere oplysninger til veje, vedrørende selve
historien eller personer i samme, vil dette løbende blive tilføjet eller redigeret.
Link til Carl August Blankensteiner i Blankensteiner-stamtræet:
http://www.familiekroeniken.dk/site/person.asp?person=36238
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Kapitel 1: Skakkens tidlige år i Danmark
Tiden før 1830
Den almindelige opfattelse, er at skak har bredt sig ind i Europa fra syd og øst og derfra videre op til
norden. Der er forskellige fortællinger og sagn, der viser at skak fandtes i Danmark, men betragtet som
almindelig kendt og spillet af andre end kongelige og deslige, skal man formentligt frem til tiden
omkring starten af 1800-tallet.
Skak i Danmark var et mere eller mindre ukendt begreb før da, selvom de første skakbøger udgivet i
Danmark, var lærebøgerne ”Underetning om Skak-Spil, uddragen af Philedor og Forsøg i Skak-Spil”,
skrevet af Caspar Peter Rothe (anonym indtil 1949) og udgivet i Viborg i 1773 og ”Forsøg til
almindelige og særdeles Grund-Regler for Konge- eller Skakspillet”, skrevet af Thomas Nickel Bruun
og udgivet i København i 1774. Kundegrundlaget, altså antallet af skakspillere, har nok ikke været
overvældende og salget af bøgerne har formentligt ikke brudt nogen former for rekorder!
Godt 40 år senere, nemlig i 1815, udgiver H. V. Lundbye ”Lommebog for Skakspillere”, som er en
oversættelse fra tysk. Det interessante ved denne bog, er forordet af J. J. Offenburg, der underskriver
sig som ”kongelig Skakspillærer ved Militair-instituterne i Kjøbenhavn”. Her er måske det første tegn på at skak
udbredes til ”almindelige” danskere, idet Offenburg mente at undervisning i skakkens spil og regler,
kunne lære militær-eleverne meget om strategi og logisk tænkning.
I 1819 blev en skakforening etableret i Altona og herefter dukker der flere op i andre slesvig-holstenske
byer. Disse byer var godt nok under dansk herredømme, men regnes ikke i denne forbindelse, som en
del af Danmark. Først fra slutningen af 1820´erne eller starten af 1830´erne, vides det med sikkerhed at
der spilles skak i København. Dog skulle der gå ca. 15 år, før der blev lavet et egentligt tiltag for
udbredelsen af spillet herhjemme, nemlig med etableringen af en skakforening i København, i 1844.
Én af Danmarks førende skakspillere, 1830-40´erne
I 1830´erne og 1840´erne blev skak spillet i foreningerne ”Læseforeningen”, ”Studenterforeningen” og
”Athenæum”, i skakspillernes egne hjem samt diverse caféer. At spille på café, blev først kendt i Paris
omkring 1720, hvor ”Café de la Regence” var stedet man spillede skak. Dette blev kopieret i 1820´erne
i London, hvor skak blev spillet på ”Simpson´s Diva”.
Kunsthandler Blankensteiner, blev som nævnt, tilbage i 1830´erne anset for at være én af Københavns
førende skakspillere, sammen med Tobaksfabrikør Chr. Holm (d.1864). At være førende skakspiller i
København på den tid, svarede meget vel til at være Danmarksmester, idet skak i provinsen ikke var
udbredt på de tider. Begge var skakentusiaster, men havde forskellig indgangsvinkel til spillet.
Blankensteiner var inspireret af Francois-André Danican Philidor (1726-1795),
som ca. 100 år tidligere blev betragtet som sin tids største skakspiller og som i
1749 udgav sin berømte skakbog ”Analyze de Jeu des Eches”, der bygger på at
”bønderne er spillets sjæl, de alene skaber angreb og forsvar”.
I Nordisk Skaktidende 1873, beskrives Blankensteiner således:
”Blankensteiner havde intet genialt i sit Spil; han var Elev af den strenge Skole (Bønderne ere
Sjælen i Spillet), som Philidor havde dannet; han spillede betænksomt, undertiden alt for
langsomt, men udviklede sit Spil med Sikkerhed og stor Konsekvens”.

Philidor
(1726-1795)
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Holm beskrives samme sted således:
”Holm var en fuldstændig Modsætning til Blankensteiner. Han havde Skole, ingen Theori, men han besad en af de
væsentligste Egenskaber, der danne den gode Skakspiller, nemlig et fortrinligt Overblik; ingen af de Kombinationer, der
laa indenfor 2 eller 3 Træks Omraade, undgik hans Opmærksomhed, skjøndt han spillede med en forbausende
Hurtighed. Skjøndt han i Realiteten ikke spillede bedre end Blankensteiner – ja de Hundreder af Partier, som de have
spillet, udvise maaske endog det modsatte – blev han i det almindelige Omdømme blev anset for en fuldstændig Heros i
Kjøbenhavns begyndende Skakverden, en Anskuelse, som han selv bidrog til at fæstne, idet han i Skakkredsene paa en
højst original Maade indstiftede et helt Hof af Prinser, Hertuger og Grever, et Hof, hvor han naturligvis selv var –
Kongen”.
Medens Holm altså betragtede sig selv som ”Kongen”, blev selv samme Blankensteiner kun tituleret
som ”Prins”. Holm overgav sig faktisk først, da selv han ikke kunne undslå sig, at Hendrik Møller
(1814-1880) senere skulle overtage statusen som Danmarks bedste skakspiller. Møller fik da æren at
blive tituleret ”Broder”. Trods denne selvbestaltede højagtelse, har der uden tvivl været et godt
kammeratskab mellem Holm og Blankensteiner, for som det kan ses af mødeprotokollen d. 21. april
1844, anbefaler ”Prinsen”, at ”Kongen” optages i den nystiftede skakforening.
Det første korrespondance-parti, 1836
Blankensteiner og Holm tilhørte ”Læseforeningen” som var det ene center for skak i København, mens
”Studenterforeningen” var det andet. I 1836 blev de to foreninger enige om at udkæmpe et parti skak
ved korrespondance, det første spillet i Danmark nogensinde.
De to erfarne og velkendte skakspillere, skulle spille mod de 2
studenter, cand. theol.´er og brødre, Christen J. Møller (18111882) og Hendrik Møller, som havde opfordret til dysten.
Erfarne! Blankensteiner var 26 år, mens Christen Møller er ca.
25 år og Hendrik Møller er ca. 22 år!
Partiet blev spillet i perioden d. 29. august til d. 18. oktober
1836, med 1 træk dagligt. Blankensteiner og Holm spillede
sort, mens brødrene Møller spillede hvid. Herunder vises det
spillede parti, efterfulgt af skribentens noter vedr. nogle af
skaktrækkene samt et kort citat, som det blev bragt i Nordisk
Skaktidende 1880.

C. Møller
(1811-1882)

H. Møller
(1814-1880)
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3 Qh5 Qe7

”Dette valgte, ekscentrisk udseende Dronningtræk findes, saa vidt vi ved, ikke i nogen
skakbog, men er i Virkeligheden meget godt. At sort er tvunget til dette Træk og Saaledes
paa Forhaand maa spærre Udgangen for Lf8 varsler ikke godt med hensyn til Forsvaret”

5 Ng5 Nh6

”Sorts Træk er fremdeles tvungne, og det viser sig, at Hvids raske Angreb paa ingen
Maade er overilet, men tværtimod ligesaavel betænkt som energisk”

9 0-0 fxe4

”Hvid har nu en smuk og meget overlegen stilling”

10 dxe4 d5

”Som man vil se, bliver denne Fremrykning ulykkesbringende for Sort, uagtet det
momentant afskærer den hvide Kongeløbers virksomhed”

12 Nc3 Nd7

”Dette Træk, der staar i Forbindelse med Fremrykningen i 10. Træk, er falsk og koster
en god Bonde – og dermed Partiet”

23 Rxd1 e3

”Havde Løberen slaaet Bonden, svarer Hvid med Sxe4”

Citat

”Dette Parti, med det fra Hvids Side i 3. Træk ejendommeligt indledte og hele Partiet
igennem med stor Præcision, Korrekthed og Energi gennemførte Angreb, har tillige i
historisk Henseende en ganske særegen Interesse for os Danske derved, dels at det er det
første Korrespondanceparti, der er spillet her i Landet, dels at det egentlig dannede
Indledningen til Skakspillets videre Udbredelse.
Førerne af de sortes, til hvis fornemste Ledere de fra hine Tider saa velkendte Skakspillere
Holm og Blankensteiner hørte. Det var i dobbelt Forstand Kampen mellem det nye og
gamle, der blev ført, og her, som andetsteds, maatte Phildortilhængerne bukke under for det
nye System med dets livfuldere og hurtigere Officersudvikling.
Den eklatante Sejr, som Brødrene Møller vandt, førte som bekendt til talrige og blodige
Kampe, Mand mod Mand, mellem dem og deres stærke Modstandere, og dernæst til en
nøje Sammenslutning paa Skakspillets Omraade, der kulminerede i Stiftelsen af
Københavns ældre Skakforening”.

Var det faktum, at det var første gang at der spilledes korrespondance-skak i Danmark, ikke nok til at
vække opsigt blandt skakspillere, så var brødrene Møller´s sejr, det i hvert fald – citat fra Nordisk Skak
1873: ”Forbavselsen var stor over dette de gamle, ansete Matadorers Nederlag, men man undskyldte det med, at det laa i
Uenighed i Spillekomiteen og fortrøstede sig til, at der nok skulde blive taget Revanche. Denne kom imidlertid ikke; efter
en Række partielle, haardnakkede Kampe, lykkedes det kun med Møje Blankensteiner og Holm at holde Stand
ligeoverfor C. Møller, medens derimod H. Møller blev og forblev i ubeskaaret Besiddelse af Valpladsen”.
Som det fremgår, så havde en ny generation ved Hendrik Møller, for en tid indtaget førerpositionen i
den danske Skakverden. Udover et magtskifte, var denne dyst mellem de to foreninger, en medvirkende
faktor i bestræbelserne på, at etablere den første skakforening i Danmark.
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En handske kastes, (1836-1846!)
Inden vi forsætter denne historie med at springe frem til 1844, så findes der en sjov lille historie som
involverer Blankensteiner og to af datidens allerstørste skak profiler, nemlig Berlinerskakmesteren
Ludwig Bledow (1795-1846) og Baron Tassilo von Heydebrand und der Lasa (1818-1899), normalt
omtalt som, von der Lasa. I Berliner Schachzeitung 1846, offentliggøres et brev, sendt af Bledow til von
der Lasa, hvori Bledow fortæller at Blankensteiner var mødt op i Berlin, for at udfordre ham til et spil
skak.
Citat fra ”SKAK i tusind år”: ”Det gik til på den måde, at
Blankensteiner mødte op i Berlin og kastede Bledow sin handske, så
vidt man forstår under henvisning til den tilstundende politiske
spænding. Han skulle nok ordne sådan en preusser”.
Bledow følte udfordringen som om han kæmpede for sit
fædreland og endte da også med at vinde partiet, som ikke
kan dateres helt nøjagtigt, men som blev spillet i perioden
mellem 1836 og 1846. Det har formentligt været nærmere
1846, idet den omtalte politiske spænding, næsten må
være forud for 1. Slesvigske Krig, der bryder ud i 1848.

L. Bledow
(1795-1846)

von der Lasa
(1818-1899)

Von der Laza, som vi skal høre mere til senere i denne historie, var en førende skakteoretiker der udgav
lærebogen ”Handbuch des Schachspiels” i 1843. Bogen var oprindeligt påbegyndt af hans gode ven,
tyskeren P. R. von Bilguer, men han døde i 1840 hvorfor von der Laza fuldførte arbejdet med bogen,
som blev kendt som ”Bilguer”.
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Kapitel 2: Den ældre Kjøbenhavns Skakforening
Mødeprotokollerne, 1844-1846
Før 1836, hvor de to førstnævnte foreninger dystede, har der formentligt været en del snakken frem og
tilbage, omkring det at etablere en fælles skakforening. Efter dysten er der sikkert blevet dannet flere
venskabsbånd mellem de ældre og yngre skakspillere, som så har styrket viljen og ikke mindst grundlaget for at føre det ud i livet.
Fra forhandlingsprotokollerne i Kjøbenhavns Skakforening, som blev ført af Secretair Cand. juris.
Anders Grønlund (1812-1893), oversat fra gotisk skrift (som danske skoleelever blev undervist i, indtil
1875) af overretssagfører Johs. Giersing (f.1872) og bragt i bogen ”Skak i Tusind år”, kan der her laves
en historik over den ældre Kjøbenhavns Skakforening:
D. 21. april 1844: Møde holdes for at træffe nærmere aftale om oprettelsen af en Skakforening i
Kjøbenhavn. Navnet ”Kjøbenhavns Forening”!, vedtages enstemmigt og bliver hermed stiftet med en
provisorisk bestyrelse, indtil den første generalforsamling kan afholdes.
Følgende Herrer er til stede og hermed optaget uden ballotation (afgivelse af kugler ”pro et contra”):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Blankensteiner, Kunsthandler
Blankensteiner, Volontair
Boysen, Cand. theol.
Dreier, Justitsraad, Dr. juris.
Grønlund, Cand. juris.
Melchior, Dr. Med.
H. Møller, Cand. theol.
Piper, Cand. juris
Testman, Cand. polyt.
Tuxen, Capitain, R.D.

V. Dreier
(1798-1865)

A. Grønlund
(1812-1893)

N. Melchior
(1811-1872)

Tuxen udmeldte sig igen ugen efter, hvorfor medlems nr. 10 blev rykket.
Boysen, erklæres 25. maj, aldrig at have været medlem!
Følgende Herrer har erklæret at ville indtræde i Foreningen, men var fraværende:
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Jacob, Cand. juris og Bogholder
Repp, Translateur
Rohde, Cand. theol.
Rosent, Artist
Seemann, Controlleur
Bjerring, Cand. phil og Sproglærer

(Seemann, erklæres 25. maj, udmeldt af formanden!)

Følgende Herrer blev forbeholdt indtræden inden næste forsamling uden ballotation:
anmeldt ved Justitsraad Dreier
Dressing, Kammerraad
- Cand. Piper
Hansen, Stud. theol.
- Kunsthandler Blankensteiner
Holm, Tobaksfabrikør
- Cand. Piper
Hjorth, Fuldmægtig
Jørgensen, Stud. theol.
- Cand. Piper
Lind, Lieutenant
- Kunsthandler Blankensteiner
Plesner, Stud. theol.
- Cand. Piper
- Kunsthandler Blankensteiner
16. Schrøder, Uhrmager
(Uhrmager Schrøder indfandt sig til mødet efter anmeldelsen og blev dermed medlem).
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Følgende Herrer blev valgt til:
Formand
Secretair
Comitté til udarb. af Lovudkast
Comitté til udarb. af Lovudkast
Comitté til udarb. af Lovudkast
Dannelse af Oeconomicomitté

Kunsthandler Blankensteiner
Cand. Grønlund
Dr. Melchior
Cand. Piper
Translateur Repp
Cand. Testman (sammen med formanden)

Som det ses, er Kunsthandler Blankensteiner medlem
nummer 1, ligesom han vælges som Formand for den
provisoriske bestyrelse, hvilket vel nok kan tolkes
som, at han har været foregangsmand og en ledende
skikkelse i dannelsen af foreningen.
Billedet til højre, viser bestyrelsens underskrifter samt
notater for de 2 første møder, d. 21. og 25. april 1844.

Provisorisk bestyrelse

Medlem nummer 2, Volontair Blankensteiner, er Frederik W. Blankensteiner (1815-1862), bror til
Kunsthandler Blankensteiner. Frederik fik ikke mulighed for at være medlem længe, idet han allerede
året efter, d. 16. juni, afsejlede fra København på Galathea Ekspeditionen, som proviantsforvalter og
skibssekretær. Ombord på Galathea, blev der i officersmessen spillet meget skak og man havde hængt
skakspillet op, så det kunne gynge med i dønningerne. Måske er det Frederik der stod fader til den
anordning? Frederik vender først tilbage til København d. 23. august 1847 og da eksisterer foreningen
ikke længere.
D. 28. april 1844: På mødet oplæste Dr. Melchior kapitel 1 & 2 i Lovudkastet, som blev diskuteret og
forsamlingen overdrog Oeconomicomitéen, at anskaffe et lokale, helst et privat frem for et offentligt
sted.
Følgende Herrer optoges ved ballotation:
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

E. M. Thorsen, Cand. phil.
Jahnsen, Købmand
Blankensteiner, Stud. phil.
C. Møller, Cand. theol.
Rung, Cand. phil & Sproglærer
Seydel, Handelscommis
Eschricht, Fuldmægtig
Wellmann, Snedkermester (udmeldte sig maj 1845)

Følgende Herrer optoges uden ballotation:
25. Holm, Tobaksfabrikør
26. Jørgensen, Stud. theol.

G. Rung
(1805-1871)

Som medlem nummer 19, har vi endnu en Blankensteiner. Det er med stor sandsynlighed Peter A. J. N.
Blankensteiner (1803-1849), som ifølge Folketællingen i 1845, er Cand. philos. Peter A. er bror til Carl
A. og Frederik W. Blankensteiner.
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D. 1. maj 1844: Kapitel 3 i Lovudkastet blev diskuteret og Oeconomicomitéen meddelte, at der var mulighed for en aftale med Jomfru Beste
i Ny Adelgade 325, stuen, hvor foreningens medlemmer kunne samles
to gange om ugen.
Følgende Herrer optoges ved ballotation:
27. Rohmel, Snedkermester
D. 5. maj 1844: Kapitel 4 i Lovudkastet blev diskuteret og bestyrelsen
underrettede forsamlingen at en lejekontrakt var indgået med Jomfru
Beste.
D. 20. maj 1844: Følgende Herrer optoges ved ballotation:

Ny Adelgade 325

28. Amberg, Reservecirurg
29. Ferral, Dr. Med.
30. I. F. Holm, Architect
D. 30. maj 1844: Kapitel 5 i Lovudkastet blev diskuteret og blev herefter ”med de deri efter Discussionen
foretagne Forandringer oplæstes derpaa og antoges i sin Helhed”. Lovene for ”Kjøbenhavns Skakforening” var
hermed vedtaget.
Blandt de vigtigste punkter nævnes:
Capitel 1, paragraf 1: ”Foreningen Hensigt er Medlemmernes gjensidige Underholdning ved det ædle Skakspil, og
ingen Spil ere tilladte undtagen de forkskjellige Arter af Skak, Dam og Mølle”. At dam og mølle tilføjes i denne
paragraf, skal senere vise sig at få større betydning, end medlemmerne kunne forvente på dette
tidspunkt. Små 3 år senere, nemlig i april 1847, bliver foreningens forsøg på at undgå at betale klubskat,
afvist af denne grund. Foreningens paragraf 1, var siden revideret, men Kjøbenhavns Magistrat holdt
sig til de første indsendte paragraffer, som ”i sin tid ere af selskabet indsendte til Kjøbenhavns Magistrat som
gjældende for det tidsrum, hvorom her under sagen er spørgsmål, nemlig for året 1845”.
Capitel 2, paragraf 9: ”Stemmeafgivningen sker ved Kugler, og altsaa kan ingen Fraværende lade afgive Stemme.
Ikkun de ordentlige Medlemmer ere stemmeberettigede”. Altså ved ballotation.
Capitel 3, paragraf 10, 11 & 14: ”Ethvert Medlem betaler i Kontingent 1 Rbd. 24/quartaliter. Kontingentet erlægges
forud ved hvert Quartals Begyndelse imod Kvittering. Indtrædelsespenge betales med 1 Rbd., der erlægges inden
Medlemmet freqventerer Foreningen”.
Capitel 4, paragraf 20 & 22: ”Bestyrelsen bestaar af 5 Medlemmer, nemlig: en Formand og 4 Repræsentanter, af
hvilke én tillige er Foreningens Kasserer og een dens Secretair. Bestyrelsen vælges for 1 Aar ved Stemmeflerhed paa
Generalforsamlingen”.
Capitel 4, paragraf 29: ”For Tvistigheder , der opstaa under et Skakspil, og som de Spillende ei kunne faa afgjorte ved
selvvalgte Voldgiftsmænd, udvælges for hvert Aar tre Skakdommere, der afgjøre uden Appel alle vanskelige Spørgsmaal
med Hensyn til enkelte Skakpartier, naar derom ingen Bestemmelse er given i de af Foreningen vedtagne Skakregler”.

Side 10 af 34

D. 5. juni 1844: Et af Formanden opstillet spørgsmål om ”Lovens Trykning og
Omdeling til Foreningens Medlemmer” bliver opsat indtil videre, men fremligges i
foreningens lokale. Et andet spørgsmål fra Formanden om ”Anmeldelse til Politidirecteuren om Foreningens Stiftelse” afgøres med, at anmeldelsen sker så snart en
afskrift af lovene er foretaget. D. 26. august, fremlagdes og antoges, skrivelsen
til Politidirektør Christian Jacob Cosmus Bræstrup (1789-1870).
D. 19. juni 1844: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
C. Bræstrup
(1789-1870)

31. ???
D. 12. juli 1844: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
32. ???
33. Raben, Greve
Billedet her til højre, er en karrikatur af Grev Julius Raben,
som blev bragt i Nordisk Skaktidende 1873.
D. 4. oktober 1844: Kassererens regnskab viser en underbalance på ca. 8 Rbd.
og en kommende udgift til husleje mm., på ca. 40 Rbd. Bestyrelsen foreslår at
alle medlemmer betaler 1 Rbd., som skal erlægges i begyndelsen af november.

J. Raben
(1804-1879)

D. 14. oktober 1844: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
34. Gottschalck, Overlæge
35.
Slomann, Kjøbmand
D. 18. oktober 1844: Den første ordinære generalforsamling, med Dr. Melchior som dirigent og på
bestyrelsen vegne, har Secretairen (Grønlund) ordet og kan bla.a. berette, at foreningen har udbetalt
omtrent 50 Rbd., mens indtægterne anslås til 40 Rbd.
Følgende Herrer optoges ved ballotation:
36. ???
Hele bestyrelsen er på valg og den nye bestyrelse tiltræder d. 1. januar 1845.
Ved afstemningen til Formand, får:
H. Møller, Cand. theol.
Dreier, Just.
Holm, Tobaksfabrikør
Rung, Cand. phil.
Testman, Cand.
Melchior, Dr. med.

9 /15 stemmer
2–
1–
1–
1–
1–

Afstemningen til Kasserer:
Melchior, Dr. med.
Blankensteiner, Kunsthandler
Holm, Tobaksfabrikør

13 /15 stemmer
1–
1–
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Afstemningen til Secretair:
Grønlund, Cand. jur.
Piper, Cand.

14 /15 stemmer
1–

Afstemningen til Medbestyrere:
Holm, Tobaksfabrikør
9 /15 stemmer
Rung, Cand. phil.
12 /14 stemmer (efter omvalg mod C. Møller)
Kunsthandler Blankensteiner fik 2 stemmer ved første afstemning.
Afstemningen til Skakdommere:
Blankensteiner, Kunsthandler
Melchior, Dr. med.

14 /15 stemmer
11 /14 stemmer (efter omvalg mod Grønlund & Holm)

Som det ses, var Kunsthandler Blankensteiner ikke længe på posten som Formand for foreningen. Som
Hartvig Nielsen skriver i sin bog, ”SKAK i tusind år”, så havde foreningen brug for en Formand, som
kunne være et samlingspunkt både i modgang og medgang. Noget kunne tyde på, at han ikke var det
fødte formandsemne, idet han ikke fik en eneste stemme til formandsposten og blot 2 stemmer som
medbestyrer.
Som et plaster på såret, eller måske snarere en anerkendelse, fik den afgående formand, tillidshvervet
som Skakdommer, med ikke færre end 14 ud af 15 stemmer. Piper og Repp fik heller ikke genvalg til
bestyrelsen og blev erstattet af Holm og Rung.
D. 25. oktober 1844: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
37. ??? (Jørgensen, ???)
38. ??? (Rohde???, ???)
39. Wisby, Pastor (sogenpræst???)

(RD – Ridder af Dannebrog ???)

D. 17. november 1844: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
40. ???
D. 6. december 1844: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
41. ???
42. ???
D. 2. januar 1845: Den afgående provisoriske bestyrelse og den nyvalgte bestyrelse mødes for at overdrage forsædet. Kassererens regnskab, der viser et overskud på 5 Rbd., 4 Mk. og 11 Sk., fremlægges.
D. 10. januar 1845: En skrivelse fra Kjøbenhavns Magistrat, angående ”Klubskats Erlæggelse af Foreningens Medlemmer”, bliver diskuteret på et 4 timer langt møde d. 26. januar og besvaret dagen efter,
med en ”Remonstration” fra bestyrelsen, på foreningens vegne. Efter opfordring sendes d. 3. februar
”Foreningens Love” til Magistraten.
På den følgende ekstraordinære generalforsamling, besluttes det at få sagen afgjort ved domstol, hvis
klubskatten pålægges foreningen. Bestyrelsen kommunikerer i skrivelse af 18. marts, med Kjøbenhavns
Magistrat om, at der ikke opkræves klubskat for det forrige år. Et brev af d. 28. marts modtages, med
følgende besked: ”Cancelliet har resolveret, at den til 1´ste November f. A. forfaldne Klubafgift ei skal opkræves”.
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Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
43. ???
D. 17. januar 1845: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
44. ???
45. Gloerfeldt, Stud. jur.

(udslettet 31. marts 1845)

D. 24. januar 1845: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
46. ??? (Holst???; Cand. juris.???)
D. 14. februar 1845: På denne ekstraordinære generalforsamling meddeles det, at lejemålet med Jomfru
Beste er opsagt med virkning fra april. Bestyrelsen får fuldmagt til at finde nyt egnet lokale, men da der
i indeværende kvartal, igen er underbalance i regnskabet med ca. 40 Rbd., kunne der ikke forventes
”nogen stor Udvidelse”! D. 31. marts indgås lejekontrakt med Chr. Hansen, om et lokale ved Gl. Strand no.
10, stuen. D. 16. april tages lokalet i brug første gang.
Skakdommernes forfattede skakregler oplæses af Blankensteiner, men bliver først ugen efter, diskuteret
og modificeret, hvorefter skakreglerne godkendes.
Bestyrelsens forslag til et korrespondanceparti mod udlandet vedtages og det blev besluttet at kontakte
skakklubben i Hamburg om 2 korrespondancepartier. Hvem der skulle lede disse partier, blev der stemt
om således:
Kunsthandler Blankensteiner
Cand. theol. H. Møller
Tobaksfabrikør Holm
Cand. juris Piper
Cand. Bjerring

19 /20 stemmer
19 /20 –
17 /20 –
17 /20 –
12 /20 – (efter omvalg mod Dr. melchior)

D. 18. februar sendes et brev, som af skakklubben i Hamborg, bliver afslået d. 1. april, med et håb om
at kunne afvikle denne match, engang til efteråret.
D. 29. marts 1845: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
47. ???
D. 30. maj 1845: Den ordinære generalforsamling, som skulle have fundet sted i april, er blevet udsat til
maj pga. flytning til nyt lokale. Udover en opgørelse over medlemmer, en meddelelse om medlemmernes tilskud på 16 Rbd. og lån på 4 Rbd. og afslag fra skakklubben i Hamburg, var der ikke meget nyt på
denne generalforsamling.
D. 6. juni 1845: Tobaksfabrikør Holm vælges som Oeconomiinspecteur, med ansvar for inventar, reparationer mm.
Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
48. Plesner, Stud. theol
49. ???
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D. 15. august 1845: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
50. ??? (Jensen, Guld???)
D. 19. september 1845: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
51. Møllerstrøm
D. 3. oktober 1845: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
52. ???
53. ???
D. 17. oktober 1845: Det meddeles af formand H. Møller, at skakdommer Blankensteiner er udtrådt af
foreningen og den anden skakdommer Dr. Melchior meddeler selv, at han ønsker at fratræde som skakdommer. Det besluttes at det kommende valg af skakdommere, på den ordinære generalforsamling om
14 dage, straks skal træde i kraft og ikke først ved det nye år.
Der er ikke nogen notater eller lignende, der fortæller hvorfor Kunsthandler Blankensteiner, melder sig
ud af den forening han selv har været foregangsmand for. Man kan gisne på forskellige scenarier, som:
at hans forretning har krævet mere tid, det vides i hvert fald at hans forretning flyttede adresse lige
omkring denne tid eller at hans økonomiske situation har været trængt.
Det kan også tænkes, at han har kunnet mærke hvilken vej vinden blæste vedr. den klubskat, som godt
nok ikke skulle betales for 1844, men som måtte forventes at blive pålagt fremover. Der er nok god
grund til at tro, at selvom foreningens medlemmer var inkarneret skakspillere, så var deres formål med
foreningen, at danne et fællesskab hvor man kunne møde andre modstandere, end dem man gjorde
under mere private former. Hensigten var ikke at skabe en overskudsgivende forening, der skulle
pålægges klubskat!
Hvis man skal prøve at vende det hele lidt på hoved og lave lidt tankespind, så kunne grunden også
være en helt anderledes mere positiv grund som, at han bruger sin tid på at kurtisere sin kommende
kone Caroline J. Frey, som han bliver gift med i april 1849.
Uanset grunden, så vides det, at han bliver medlem i den nye skakforening der etableres i 1865 og helt
frem til sin død d. 31. oktober 1870, bevarer interessen for og kærligheden til skak.
D. 31. oktober 1845: Den ordinære generalforsamling, forløb uden nævneværdige sager, udover at
regnskabet balancerede.
Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
54. ??? (Steenfeldt???, ???)
Hele bestyrelsen er på valg og den nye bestyrelse tiltræder d. 1. januar 1846.
Ved afstemningen til Formand, får:
H. Møller, Cand. theol.
C. Møller, Cand. theol.

11 /12 stemmer
1–
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Afstemningen til Kasserer:
Slomann, Kjøbmand
Holm, Tobaksfabrikør

12 /13 stemmer
1–

Afstemningen til Secretair:
Grønlund, Cand. juris.

13 /13 stemmer

Afstemningen til Medbestyrere:
Rung, Cand. phil.
Holm, Tobaksfabrikør

13 /13 stemmer, 1. valg
7 /13 stemmer 2. valg

Afstemningen til Skakdommere:
Bjerring, Cand. phil.
C. Møller, Cand. theol.
Piper, Cand. juris.
D. 28. november 1845: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
55. ??? (Thanning???, Kjøbmand???)
D. 5. december 1845: Secretair Grønlund fremlægger en skrivelse dateret d. 1. december 1845, fra
Kjøbenhavns Magistrat, vedrørende ”Klubskats Erlæggelse”. Det overdroges til Grønlund, at foretage det
fornødne i denne sag.
D. 9. januar 1846: Secretair Grønlund fremlægger en opsigelse af lokalet ved Gl. Strand. Denne opsigelse har Secretairen lavet i samstemning med Formand H. Møller, da bedre lokale kunne skaffes. D. 25.
marts fremlægges et udkast til en lejekontrakt på Skindergade 39A, som hermed godkendes.
D. 16. januar 1846: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
56. Hoffmann-Bang, Kammerraad
57. ??? (Scheurer???, Fabriq???)
58. ???
D. 13. februar 1846: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
59. Maxwell Byte, Esq.
D. 6. marts 1846: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
60. ??? (Dorn???, ???)
D. 21. april 1846: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
61. ??? (Michaelsen???, ???)
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D. 5. juni 1846: Den ordinære generalforsamling, der var udsat af hensyn til nye lokaler, forløb uden
nævneværdige sager, udover et forslag om at nedsætte en ”Committé til Udarbejdelse af et Regulativ for Skakdommernes Virksomhed og Forhold til Bestyrelsen”. Forslaget kunne der ikke stemmes om pga. for lidt fremmødte medlemmer.
D. 7. oktober 1846: Følgende Herrer optoges ved ballotation (dato ej sikker):
62. ??? (Buch???, ???)
D. 11. oktober 1846: Et udkast til en ny lejekontrakt for Gl. Strand 10, blev antaget og underskrevet.
Lokalet på Skindergade 39A, var blevet opsagt d. 26. juni og Bogholder Jacob´s mulighed for at skaffe
et nyt lokale, som meddelt d. 28. august, var ikke blevet til noget.
D. 27. november 1846: En skrivelse fra Kjøbenhavns Magistrat, dateret 23. november, indeholdende
en ”Communication fra Cancelliets Resolution”, hvoraf det fremgik at skakforeningen skulle betale klubskat
for 1845, fremlægges. Det meddeles, at ”Foreningen ei kan fritages for at erlægge den i. f. A. forfaldne Klubafgivt”. Det besluttes at lade Secretair Grønlund konferere med en sagfører, vedr. denne sag.
D. 18. december 1846: Den ordinære generalforsamling, som skulle have været afholdt i oktober, var
blevet udsat pga. klubskat-sagen. Efter Secretair Grønlund´s konference med Cand. jur. Fuldmægtig
Damkier, blev det enstemmigt vedtaget at gentage sidste års handling vedr. klubskat for 1844, nemlig at
lade sagen afgøre ved domstolene. Bogholder Jacob´s forslag, om at forespørge om en ”Moderation i
Klubskatten”, blev forkastet.
Hele bestyrelsen er på valg og den nye bestyrelse tiltræder d. 1. januar 1847.
Ved afstemningen til Formand, får:
H. Møller, Cand. theol.
C. Møller, Cand. theol.
Bjerring, Cand.

13 /15 stemmer
1–
1–

Afstemningen til Kasserer:
Slomann, Kjøbmand
Holm, Tobaksfabrikør

14 /15 stemmer
1–

Afstemningen til Secretair:
Grønlund, Cand. juris.

15 /15 stemmer

Afstemningen til Skakdommere,
som erstatter de tidl. Medbestyrere:
C. I. Møller, Cand. theol.
Bjerring, Cand. phil.

10 /30 stemmer
8–

Medlemmer i foreningen, hvor medlemsnummer ikke er kendt:
Wiborg, Mag. art. & Pauli, Cand. pharm. (1844)
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Von der Lasa på gennemrejse, 1846
Sidst på året 1846, får København fornemt besøg, idet Baron Tassilo von Heydebrand und der Lasa, på
sin vej til Sverige, gjorde ophold i hovedstaden. Om det var von der Lasa selv eller en ivrig forening der
fik iværksat en skakduel vides ikke, men flere partier fik han spillet mod de velkendte ”medlemmer”,
Kunsthandler Blankensteiner og Tobaksfrabrikør Holm, idet brdr. Møller glimrede ved deres fravær.
Citat fra Nordisk Skaktidende 1873: ”Hr. von Heydebrand und der Lasa, der
paa Gjennemrejse til Sverrig i Slutningen af 1846 dvælede nogle Dage i Kjøbenhavn,
tog da en blodig Hævn for Nederlag, der var tilføjet en Landsmand, idet Holm og
Blankensteiner, der i Brødrene Møllers fraværelse repræsenterede Foreningen kun i
enkelte Partier formaaede at holde remis, medens Størsteparten gik tabt”.
Hvem den omtalte ”Landsmand” er, vides ikke, for det kan vel næppe være
den tidligere omtalte historie ”En handske kastes” der hentydes til, idet
Bledow jo iflg. ”SKAK i tusind år” vandt udfordringen!
Men måske alligevel, for der kan have været spillet flere partier, hvoraf
Bledow har vundet de fleste, men måske tabt et enkel eller to af partierne,
som von der Lasa nu skulle have gengældt! Man kan endda vove den
tanke, at Baronen direkte har udfordret den af Bledow omtalte, meget
”kampivrig herre ved navn Blankensteiner”, så ”fraværet” af brødrene Møller
blot har været en formodning. Den direkte udfordring underbygges
desuden af, at Blankensteiner jo var udmeldt af foreningen i oktober 1845!

Nordisk Skaktidende, 1873

Besøget har uden tvivl været et godt bekendtskab for både von der Lasa og ”Kjøbenhavns Skakforening”, for næsten 20 år senere, har von der Lasa stor indflydelse på etableringen af den nye forening.
Thi kjendes for ret, 1847
D. 12. april 1847: Retssagen Gjelds-commissionen mod Kjøbenhavns Skakforening, der skulle finde
sted d. 23. april, indledtes med en stævning i henhold til ”Placat af 20. oktober 1819”. Der krævedes 2
Rigsbankdaler pr. medlem, i alt 62 Rbd., samt svare lovlige renter og endvidere at betale søgsmålets
omkostninger. Retssagen vedrørte kun for året 1845, idet 1844 tidligere var eftergivet. Da medlemmerne alligevel var af den mening at det ville være foreningens endelige, hvis der skulle betales klubskat,
kunne man ligeså godt prøve at tage kampen op.
Cancelliråd og prokurator Hansteen,
på Kjøbenhavns Magistrats vegne
ctr.
Kopist A. Grønlund, medlem af bestyrelsen
for selskabet Kjøbenhavns Schakforening på
egne og selskabets øvrige medlemmers vegne.

Som det kan ses, blev Kjøbenhavns Skakforening betragtet som et selskab, hvilket det selvfølgelig ikke
har været, men derimod en mere eller mindre broget flok af herrer, der alle havde det til fælles, at de
elskede selve spillet skak og netop derfor stiftede foreningen med ”hensigt at være medlemmernes gjensidige
underholdning ved schakspillet”.
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Grønlund søgte frifindelse ved at påberåbe specielt 2 punkter, nemlig
at foreningens formål var ”schakspillets såvel theoretiske som praktiske
udvikling” og at ”intet andet spil end schack er tilladt i selskabet, og derhos intet
partie tør spilles om penge eller noget væddemål med hensyn til spillet tør skee om
penge, uden for så vidt beløbet skal tilfalde selskabets kasse”, hvilket også
fremgik af foreningens love. Herefter fremlagde Grønlund en medlemsliste der talte 62 medlemmer, hvor navnene på dem der havde
udmeldt sig, var tydeligt overstreget.
Mange af de 34 medlemmer, som altså udgjorde næsten 55 %, har
sikkert meldt sig ud, netop for at undgå at skulle betale klubskat.
Udover den voldsomt reducerede medlemsliste, pointerede man også
det urimelige i, at bestyrelsen skulle hæfte for tidligere medlemmer.
Hansteen gjorde rede for at der ikke kunne ”afgives nogen tilstrækkelig
hjemmel til at undtage samme fra den klasse af foreninger, der i placaten af 20.
october 1819 er indbefattet under benævnelsen ´klub´”.

Medlemsliste, 1844-46

Foreningen blev altså betragtet som et selskab der skulle svare klubskat og der blev ikke taget hensyn til
de udmeldte medlemmer! Desuden blev der henvist til, at de indsendte vedtægter for året 1845, havde
anført ”Foreningen Hensigt er Medlemmernes gjensidige Underholdning ved det ædle Skakspil, og ingen Spil ere tilladte
undtagen de forkskjellige Arter af Skak, Dam og Mølle”. At DAM og MØLLE nævnes, danner én af
grundene til afvisningen, hvor ejendommeligt det end måtte lyde!
Herefter blev dommen afsagt og kom til at lyde således: ”Bestyrelsen for selskabet ´Kjøbenhavns Schackforening´ bør på bemeldte selskabs vegne til vedkommende betale den ved placaten af 20´de october 1819 til Vor Frue Kirke
her i staden påbudne afgivt for året 1845 med det påstævnte beløb 62 Rbd. foruden renter heraf 4 p. C. årlig fra den 12.
april sidstl. Indtil betaling skeer. Processens omkostninger ophæves”.
Der nævnes 2 Rbd. pr. medlem, hvilket er svært at få til at stemme med, at der skulle betales 62 Rbd.,
idet der ikke skulle være taget hensyn til udmeldte medlemmer, som tidligere nævnt antog 34 personer.
Så selv om det ikke oplyses, må det antages at der er givet ”Moderation”, således at der kun blev betalt 1
Rbd. pr. medlem. Hvis dette er tilfældet, så fik Bogholder Jacob, alligevel sin vilje, idet han jo d. 18.
december 1846, netop havde foreslået at forespørge om en ”Moderation”.
Som det vel var ventet, kunne foreningen ikke slippe for at betale klubskat, men det er let at forstå
medlemmernes uvilje til at betale klubskatten, for selvfølgelig er det urimeligt at en forening bliver
beskattet på antallet af medlemmer og ikke på et evt. overskud i et udfærdiget regnskab! Medlemmerne
skulle altså betale 4-5 Rbd. for et årligt medlemskab, plus 2 Rbd. i klubskat pr. år. Godt nok var foreningens herrer af det bedre selskab og alle kunne vel nok betale det der krævedes, men alt har en pris.
Nu ville foreningens medlemmer blive ´spredt´ og de ville finde tilbage til deres skakpartier, under de
forhold som eksisterede før 1844.
Det der startede med en historisk dyst i 1836, mellem ”Læseforeningen”, repræsenteret af Kunsthandler
Blankensteiner og Tobaksfabrikør Holm, og ”Studenterforeningen”, repræsenteret af Cand. theol.´erne
og brødrene Møller og som havde været med til at danne grundlag for stiftelsen af skakforeningen i
1844 og mere generelt udbredelsen af skak, var nu kommet til en brat slutning. Den ældre Kjøbenhavns
Skakforening var hermed en fodnote eller epoke i dansk skak og den klubløse periode, der skulle vare
næsten 2 årtier, var indledt.
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Kapitel 3: På vej mod bedre tider
Foreningslivet i Danmark, 1820-1855
Selve begrebet forening, er noget vi har kopieret fra England, i starten af det 18. århundrede. Således
var der i 1820, ifølge bogen ”Fra det gamle Kongens København”: ”følgende Klubber og Selskaber: Selskabet
Borgersamfundet (47 Medl.), det borgerlige Selskab (186 Medl), det bestandige borgerlige Selskab (196 Medl.), det
borgerlige Enigheds-Selskab (116 Medl.), Selskabet Clio (104 Medl.), Det dramatiske literære Selskab, ogsaa kaldet
det Borup'ske Selskab (77 Medl.), det dramatiske Selskab "Constantia" (50 Medl.), det dramatiske Selskab "Thalia"
(51 Medl.), det dramatiske Selskab: "Det Skjønnes muntre Dyrkere" (32 Medl.), Enigheds-Selskabet (162 Medl.),
"den nye Forening", ogsaa kaldet Dreyers Klub (271 Medl.), Harmonien (270 Medl.), Kongens Klub (172 Medl.), det
musikalske Akademi (40 Medl.), det forenede musikalske Selskab (148 Medl.), Venneforeningen (16 Medl), det
venskabelige Selskab (226 Medl.) og Selskabet "de forenede Venner" (65). Det samlede Antal af Medlemmer var
saaledes 2229, og det kan i og for sig vel ikke betragtes som meget stort; men naar det betænkes, at Kjøbenhavn dengang
havde en Folkemængde af næppe 100,000 Indbyggere, og at de fleste af disse Klubmedlemmer vare Familiefædre, som paa
Grund af Klubbernes forhen omtalte mere exklusive Karakter nærmest hørte til Befolkningens højere stillede Klasser, saa
vil man heraf kunne skjønne, at Klublivet var meget søgt, og at det hørte til den gode Tone at deltage deri”.
Fælles for alle foreninger var, at Politimesteren skulle gøres bekendt med den nye forening, dennes
bestyrelse samt hvor de holdt til. Netop dette blev i skakforeningen diskuteret d. 5. juni 1844, da
formand Blankensteiner´s ”Anmeldelse til Politidirecteuren om Foreningens Stiftelse” blev afgjort med, at
anmeldelsen skulle fremlægges, lige så snart foreningens love var blevet endeligt vedtaget og nedskrevet.
D. 26. august modtog Politidirektør Christian Bræstrup anmeldelsen.
Foreningernes formænd, skulle ”saavidt muligt være Embedsmænd eller i det mindste Mænd af en agtet Alder, et
sat Væsen og bekjendt god Opførsel, at disse Formænd skulle være ansvarlige for Ungdommens Opførsel, sørge for, at
Forlystelserne ere anstændige, og at der ikke foregaar noget, som strider mod en sømmelig Tone; at Sammenkomsterne
sluttes Kl. 11 om Aftenen, at alle Slags Hasardspil forbydes o. s. v.”.
I 1842 var der for længst indført Klubskat og Politidirektøren holdt nøje øje med foreningerne, for
hvert medlem skulle årligt betale 2 Rbd., hvilket dette år indbragte 2.536 Rbd., iflg. bogen ”København
i Kristian den Ottendes og Frederik den Syvendes tid 1840-1857”, fordelt således:
Foreninger i 1842, hvor medlemmer skulle betale 2 Rbd.:
Kongens Klub
Den bestandig borgerlige Forening
Den nye Forening
Recreationen
Det forenede borgerlige Selskab
Dramatisk musikalsk Forening
Det borgerlige dramatiske Selskab, forhen Hertha
Constantia
Harmonien
Holbergs Minde
Thalia

128
110
185
93
216
4
3
21
9
12
8

Medl.
-

2 foreninger havde ved kongelig bevilling, fået nedsat klubskatten til 1 Rbd.:
Athenæum
Læseforeningen

698
260

Medl.
-
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Følgende foreninger var fritaget for klubskat:
Studenterforeningen, Musikforeningen, Det danske Broderskab, Selskabet
»Kæden«, Frimurerlogen, Haandværkerforeningen, Industriforeningen
Mange af foreningerne forsøgte at blive fritaget for klubskatten, som hvert år skulle betales i starten af
oktober måned. Det var derfor naturligt for Kancelliet, at pålægge Politidirektøren en nærmere undersøgelse, da ”Det borgerlige dramatiske Selskab, forhen Hertha« i Sæsonen 1842-43 indberettede, at alle Medlemmerne
havde meldt sig ud med Undtagelse af de 3 Direktører, saa der kun blev 6 Rdlr. at betale, - og der saa senere hen paa
Vinteren indkom en Begæring fra samme Selskab om Tilladelse til at afholde Maskebal.”. Det lugtede jo langt væk
af et forsøg på, at unddrage sig betaling af klubskat.
Efterhånden som gamle foreninger forsvandt, stiftedes i stort antal flere nye foreninger og det blev
vanskeligt at holde styr på klubskatten. Iflg. bogen ”Fra det gamle Kongens København” var ”En
Skakforening, der talte 29 Medlemmer, i 1846 udpantet af Magistraten for 58 Rdlr., da den nægtede at betale Klub
skat; Sagen gik til Domstolene, og Skakforeningen blev dømt til at betale”. Det angivne antal medlemmer og
deraf summen 58 Rbd., passer ikke helt overens med de tal vi kender fra retssagen!
Grundlaget for afgørelserne kan ikke uddybes, da de ikke kendes, men følgende blev ikke fritaget for
klubskat: ”Den militære Forening”, ”Heimdalen” og ”Det gode Sindelag”, mens andre som: ”Polyteknisk Forening”, ”Maler-Sangforeningen”, ”Kammagernes Forening”, ”en Filial af den slesvigske Forening”, ”Bogbindernes
Forening”, ”Den militære Forening”, ”Foreningen af Borgerofficerer”, ”Søofficersforeningen”, ”Livjægernes Skydeselskab” og ”Handels- og Kontoristforeningen” alle gik fri.
Vor Frue Kirke, 1807-1855
Hvad var denne ”klubskat”, som blev pålagt foreninger på den tid og hvad skulle pengene bruges til?
I 1807 var Danmark i krig, på Napoleons side, mod England. Mens den danske hovedstyrke befandt sig
i Holsten, landsatte englænderne d. 16. august store styrker ved Vedbæk, nord for København og 13
dage senere lider danskerne nederlag ved ”Slaget ved Køge”. Under belejringen af København, gennemfører englænderne et massivt bombardement af hovedstaden i perioden 2-5. september og det var
under dette bombardement, at spiret på Vor Frue Kirke bliver ramt af en brandbombe, hvorefter
kirken brændte totalt ned. Arkitekten C. F. Hansen (1756-1845) og billedhuggeren Bertel Thorvaldsen
(1770-1844) stod for genopførslen af kirken, som startede i 1817 og sluttede med indvielsen i 1829.
For at indsamle midler til genopførslen, blev ”placaten af 20´de october 1819 til Vor Frue Kirke” indført.
Denne skat, altså klubskatten, skulle anvendes til forrentning og afbetaling af Vor Frue Kirkes gæld. Da
gælden endelig var afviklet i 1855, blev det overvejet at beholde denne ”kirkeskat” til lignende anvendelser i fremtiden, bla.a. til opførelse af en kirke på Nørrebro, men skatten var simpelthen så upopulær,
at klubskatten bortfaldt.
Hermed var en stor barriere for den kommende skakforening nedbrudt.

Vor Frue Kirke, anno 1829

Vor Frue Kirke, anno 1829

Vor Frue Kirke, anno 2007
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Den klubløse periode, 1847-1865
På grund af omstændighederne for nedlæggelsen af den ældre skakforening og ikke mindst forskellige
historiske begivenheder som den 1. Slesvigske Krig, vedtagelsen af Grundloven, kolera epidemi og
endelig 2. Slesvigske Krig, kommer der til at gå næsten 2 årtier, før en ny generation kan etablere en
skakforening.
I denne periode spilles der selvfølgelig stadig skak, men som førhen under mere private former, i
Industri- og Studenterforeningen, i cafeerne ”Kehlets Kaffehus” (Østergade 55), ”Himmerige” og
”Helvede” (Købmagergade 47 & 49 – hvert sit hjørne af Skindergade), Svendsens Restauration (hjørnet
af Nørrebrogade & Dosseringen) samt Hotel d´Angleterre (Kgs. Nytorv).
Den store skakpersonlighed i denne periode er Magnus Oscar Møllerstrøm
(1824-1864), men også hans elev, indenfor skak, Severin From (1828-1895)
og Govert Nielsen (1830-1913), er blandt de fremmeste i Københavns skakverden.
Det viste parti herunder, mellem Carl A. Blankensteiner og Govert Nielsen,
er formentligt fra midt 1850´erne, hvor Govert har skullet prøve kræfter mod
én af de garvede skakspillere. Ligesom i det tidligere omtalte parti fra 1836,
må Blankensteiner trække det korte strå, så de eneste to bevarede partier med
”kunsthandleren”, yder ikke den garvede skakspiller retfærdighed.
M. Møllerstrøm
(1824-1864)

Den første danske skakspalte ser dagens lys i ”Illustreret Tidende” i
1859. Hvem der skrev i denne spalte de første år vides ikke, men mod
slutningen har det været Oskar Theobald Malmqvist (1848-1874).
Det har med al sandsynlighed været denne spalte, der senere har
inspireret Malmqvist til at forelægge idéen om et ”Nordisk Skaktidende” for Søren Anton Sørensen (1840-1896). I 1872 skriver Malmqvist
i spalten, at det nye tidende er nært forestående og derfor ville den
nuværende spalte i ”Illustreret Tidende”, ophøre med at blive bragt.
I starten af 1860´erne var der igen tilløb til dannelse af en ny forening,
men dette blev opgivet, idet der herskede politisk spænding mellem
Danmark og Preussen, hvilket i 1864 førte til krig, nemlig 2. Slesvigske
Krig.

Illustreret Tidende, 1872
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For brødrene Blankensteiner er dette en trist periode. Peter A. J. N. Blankensteiner, dør i 1849, og
Frederik W. Blankensteiner, i 1862. Udover deres medlemskab i den ældre skakforening, kendes der
intet til deres roller eller styrke indenfor skak, men fremtrædende har de nok ikke været. Dog skal lige
nævnes igen, at Frederik kan have haft en hvis indflydelse på, at der er blevet spillet skak ombord på
”Galathea” i 1845-1847, men dette er ren spekulation.
Kunsthandler Blankensteiner har formentligt travlt med sin forretning i denne periode, men d. 1.
november 1860 afhænder han forretningen til T. Baagøe. Som skrevet i forordet, kendes de nærmere
omstændigheder eller årsagen hertil ikke.
Den nye Københavns Skakforening, 1865
Det var Severin From, Govert Nielsen og Balduin Sørensen (d.1888), der tog initiativet til at stifte den
nye Københavns Skakforening i 1865. Brødrene Møller der tidligere var markante medlemmer af den
ældre forening, var efter 2. Slesvigske Krig vendt hjem til Jylland og kunne således ikke være med til
etableringen.
From spillede som den første dansker nogensinde, i en international skakturnering, som blev holdt i 1867 i Paris, i forbindelse med verdensudstillingen. Han tabte bla.a. til den første skakverdensmester, Wilhelm Steinitz
(1836-1900).
Søren Anton Sørensen, som sammen med Oskar Malmqvist, var udgiver og
redaktør af månedsbladet ”Nordisk Skaktidende”, 1873-1881, var også en
markant figur, selvom han ikke var fast medlem af den nye skakforening,
pga. hans arbejde, der ofte indebar forflyttelser i embeds medfør. Sørensen
var desuden hyppig referent til det tyske blad ”Deutsche Schachzeitung”.

W. Steinitz
(1836-1900)

Det der ligesom kickstartede initiativet til dannelsen af en ny forening i 1865 var, at den efterhånden
velkendte von der Lasa, blev udnævnt til Preussens gesandt i Danmark. Von der Lasa var én af de
bedste skakspillere på denne tid, så dette var for dansk skak, en gylden mulighed for at genoplive
drømmen om en skakforening, ved at invitere ham til at være med til at udvikle interessen for skak i
Danmark og blive en slags læremester for medlemmerne af den forening der var under opsejling. Et
brev fra Severin From, Govert Nielsen og Balduin Sørensen, dateret 31. marts 1865, blev positivt
modtaget og besvaret allerede d. 4. april og at der var handling bag, bevidnes af, at det første parti blev
spillet 14 dage senere, hvor From gjorde hvad Blankensteiner og Holm ikke magtede i 1846, nemlig at
vinde over von der Laza. Der skulle dog gå et halvt år, før en ny forening så dagens lys.

S. From
(1828-1895)

G. Nielsen
(1830-1913)

B. Sørensen
(d.1888)

O. T. Malmqvist
(1848-1874)

S. A. Sørensen
(1840-1896)
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Von der Lasa har med garanti hilst denne invitation velkommen, idet han som tysker med meget stor
sandsynlighed, ikke har haft det nemt med at skulle være gesandt i Danmark og godt kunne bruge
denne mulighed til at binde nye venskabelige bånd. Den 2. Slesvigske Krig, var netop afsluttet året
forinden, bla.a. med det berømte slag ”Slaget ved Dybbøl” og fredsaftalen der blev underskrevet d. 30.
oktober 1864, betød at Danmark måtte afstå Slesvig, Holsten & Lauenburg. Så selv om ”Dybbøl Mølle
malede helt ad helvede til”, både i 1847 hvor Kjøbenhavns Skakforening måtte lukke og i 1864 hvor
Danmark blev slået af tyskerne, så skulle dansk skak nu ”male” på denne gyldne mulighed for at
genskabe en skakforening. Desuden var en ændring i reglerne for klubskat, i henhold til ”Placat af 20.
oktober 1819”, med til at forstærke viljen til at gøre endnu et forsøg.
Den klubløse periode sluttede på et møde d. 24. oktober 1865,
hvor den nye Københavns Skakforening blev stiftet, startende
med 34 medlemmer. Severin From blev på dette møde valgt
som formand, mens Govert Nielsen blev valgt som næstformand. Tilholdsstedet bliver Vimmelskaftet 32, hos frøken Ida
Grandjean.
Som en passende afslutning på denne historie om skakkens
spæde start i Danmark, skal det nævnes, at Kunsthandler
Blankensteiner også blev medlem af den nye forening, men
desværre blev sat mat d. 31. oktober 1870, da han døde blot 60
år gammel.

Medlemmer af den nye
Københavns Skakforening
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Person skildringer
#1, Kunsthandler Carl August Blankensteiner (1809-1870), ansås for, sammen med #25, Holm, at
være én af Københavns, og dermed Danmarks, førende danske skakspillere i 1830´erne. Meldte sig
rimeligt hurtigt ud af den ældre skakforening, af årsager man kun kan gisne om, men var med igen da
den nye forening blev stiftet i 1865. Han ejede ”Blankensteiners Boutik”, som blev etableret i 1791 af
hans far Johan Georg Blankensteiner (1753-1835) og var som sådan at betragte, en del af det bedre
borgerskab. I denne sammenhæng omtales han som kunsthandler, men forretningen solgte også
”Nürnberger-Stads” (det man i dag kalder isenkræmmer) og blev førende indenfor korthandel, altså
landkort og specielt søkort.
#2, Volontair Frederik Wilhelm Blankensteiner (1815-1862), var først volontair, siden krigsaccessor
og senere Cancellist i Admiralitet. I 1838, fra 11. maj - 17. september, var han med på fregatten ”Roda”,
som skibssekretær, som skulle bringe billedhugger Bertil Thorvaldsen (1770-1844) og flere af hans
værker, tilbage til København. Ligesom Korvetten ”Galathea” havde gjort det 3 år tidligere, i 1835.
”Galathea” blev i 1845-1847, hans største udfordring og eventyr, idet han som proviantsforvalter og
skibssekretær skulle med på ”Galathea Ekspeditionen”. Efter hans hjemkomst bliver han krigsaccessor
og ved sin død var han Cancellist i Admiralitet. Frederik W. B. er bror til Carl. A. B. & Peter A. B.
#4, Justitsråd, dr. juris. Vilhelm Henrik Dreier (1798-1865), var en markant personlighed og iflg.
Søren Anton Sørensen (1840-1896) en meget ekcentrisk herre. Han var også én af foreningens stærkeste spillere og opfinderen af Dreiers Gambit, som svenskeren Lindehn senere gjorde krav på (Svensk
Gambit), hvorfor den senere blev kaldt for Nordisk Gambit. Ved eksamen Artium i 1814, fik han tildelt
universitets sølvmedalje og skrev senere sin doktordisputats på latin. Allerede i 1843 måtte han pga.
nervøs lidelse, tage sin afsked som dommer og fik bevilget fuld pension. De sidste år tilbragte han på en
sindssygeanstalt i Slesvig.
#5, Cand juris. Anders Grønlund (1812-1893), som lige fra starten fungerede som Secretair for foreningen, var en meget driftig herre. Frem til 1851 var han kopist hos Kongens Foged i København,
hvorefter han blev udnævnt til herredsfoged for Nørre og Egen Herreder på Als. Nordborg Sparekasse
blev oprettet på hans initiativ. I korte perioder har han også forestået den økonomiske forvaltning af
Jægerspris Slot, hvor grevinde Danner måske har lært at spille skak af Grønlund. Der hænger et billede
af kongen og grevinden ved skakbrættet, på Jægerspris Slot. I 1869 blev han kongevalgt borgmester og
byfoged i Svaneke.
#6, Professor, dr. med. Nathan Gerson Melchior (1811-1872), var en berømt øjenlæge med speciale
i ”den egyptiske øjensygdom” og nåede stor faglig anerkendelse. En buste står/stod i Dansk Blindesamfunds bygning i København.
#7, Cand. theol.´erne Hendrik C. H. Møller (1814-1880) og #20, Christen J. Møller (1811-1882),
var brødrene der noget overraskende vandt korrespondance-kampen i 1836, mod Blankensteiner og
Holm. Specielt Hendrik Møller havde stor betydning for den ældre forening, idet han var formand fra
1845 og frem til den lukkede. De tilhørte et kendt sukkerdynasti, idet deres fader havde et raffinaderi på
Strandgaden (flyttede senere til Lars Bjørnsstræde). Efter den teologiske embedseksamen, fortsatte de
begge som lærere i København, bla. på Efterslægtsselskabets Skole. Ved krigsudbruddet i 1848 meldte
de sig begge som frivillige og tjente sig under krigen op til kaptajner. Hendrik Møller udviste stor koldblodighed under ”Slaget på Isted Hede” og blev efterfølgende Ridder af Dannebrog.
#11, Translateur Thorleif Repp (1794-1857), som blev valgt ind i ”Comitté til udarb. af Lovudkast”,
stiftede i 1841, sammen med Legationsraad Hammeken, ”Det Danske Silkeselskab”, som var et
aktieselskab der skulle forsøge at gøre Silkeavl til en næringsvej i Danmark. Kongen, Dronningen og
Kronprinsen, købte henholdsvis 50, 10 og 25 aktier. Desværre gik projektet ikke og da koleraen brød
ud i 1853, blev det stykke jord de havde fået stillet til rådighed af Glaciet, til plantage af morbærtræer,
inddraget for at Garnisonskirkegården kunne udvide deres areal.
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#19, Peter Anton Johannes Nepomuk Blankensteiner (1803-1849), som i foreningens protokoller
står anført med Cand. phil. er med stor sandsynlighed Peter A. Det vides i hvert fald fra Folketællingen
1845, at han var Cand. philos. Derudover vides ikke meget andet end at han bliver gift i 1841 og enkemand allerede i 1843. Peter A. B. er bror til Carl. A. B. & Frederik W. B.
#21, Cand. phil., sproglærer Georg Frederik Frelsen Rung (1805-1871), var skolemand (tysklærer)
og da han optræder i den nye skakforening, er han blevet professor, som dog viser sig at være en købt
titel. Dimittend fra Herlufsholm Kostskole i 1824.
#25, Tobaksfabrikør Chr. Holm (-1864), ansås for, sammen med Carl August Blankensteiner, for at
være én af Københavns, og dermed Danmarks, førende skakspillere i 1830´erne. Iflg. ”Den Store Skakbog”, var han en udpræget kombinationsspiller, der undgik at sætte modstanderen mat, for at kunne
”klæde modstanderen af”. I 1841 udgave han et hæfte ”Regler for Schachspillet efter de første Schachspillere”, der behandlede skakspillets regler på grundlag af den østrigske mester Algair.
#31, Julius Frederiksen lensgreve von Raben (1804-1879), var medlem af både den ældre og nye
skakforening. Medlem af folketinget. Fra 1875 til hans død i 1879, ejer han Aalholm Slot samt Egholm& Bramsløkke hovedgård.
#51, Overstenograf Magnus Oscar Møllerstrøm (1824-1864), var medlem af den ældre skakforening, men havde sin storhedstid som skakspiller i årene 1848-1864. Han var én af sin tids største
regnemestre, han kunne med lethed multiplicere 2 tolvcifret tal! Han begyndte som sætter i bogtrykkerverden, senere Corecteur ved Stænderforsamlingen i Roskilde, for senere at blive først assistent siden
Cancellist i Statistisk Bureau. I 1864 bukkede han under for en langvarig og uhelbredelig sygdom.
Martin Severin Janus From (1828-1895), den ludfattige digter aspirant, der af omveje bliver fængselsinspektør. I 1860´erne blev han betragtet som Danmarks bedste skakspiller, oplært af Møllerstrøm, og
ophavsmand til ”Froms Gambit”. I 1865 var han medstifter og første formand, i 8 år, af Københavns
Skakforening. I 1853 blev han ansat som assistent i fængselsvæsenet og i 1890 blev han fængselsinspektør ved Christianshavns Straffeanstalt, som var et kvindefængsel. I 1891 blev han Ridder af
Dannebrog.
Govert Nielsen (1830-1913), var en af initiativtagerne til stiftelsen af den nye Københavns Skakforening i 1865. De 34 medlemmer valgte Govert som næstformand. Af de blot 2 kendte partier som
involverer Kunsthandler Blankensteiner, er den ene mod Govert, som det ses tidligere i denne historie.
Balduin Sørensen (d.1888), var en af initiativtagerne til stiftelsen af den nye Københavns Skakforening i 1865. Balduin der er læge, flytter få år efter til Grønland.
Søren Anton Sørensen (1840-1896), lærte at spille skak af Hendrik Møller og overtager i løbet af
1870´erne, positionen som Danmarks bedste skakspiller og starter ”Nordisk Skaktidende”, sammen
med Malmqvist, som udgiver og redaktør. Bladet blev udgivet i perioden 1873-1881. Derudover var
han hyppig referent til ”Deutsche Schachzeitung”. Var en markant figur i den nye skakforening, selvom
han ikke var fast medlem, pga. hans arbejde der ofte indebar forflyttelser i embeds medfør.
Magnus Theobald Malmqvist (1848-1874), var ophavsmand til ”Nordisk Skaktidende”, mens det var
Søren A. Sørensen, der gik i spidsen for bladet. Der var ikke mange der troede på deres projekt, hvilket
From´s udbrud - ”Men er de mennesker da gale!” - så tydeligt viste, da det blev forelagt foreningen.
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Bilag – Provisorisk Bestyrelse 1844 (1/2):
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Bilag – Provisorisk Bestyrelse 1844 (2/2):
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Bilag – Medlemmer 1844-1846 (1/2):
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Bilag – Medlemmer 1844-1846 (2/2):

Bilag – Retssagen 1847 (1/3):
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Bilag – Retssagen 1847 (2/3):
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Bilag – Retssagen 1847 (3/3):
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Bilag – Diverse medlemmer 1865-66, den nye forening:
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Bilag – Illustreret Tidende 1872:
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Bilag – Nordisk Skaktidende 1873:
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