
Godtfred Sloth Jensen, født den 25.08.1922 -  død den 19.09.2012. 

Godtfred Sloth Jensen er død. Det er meget vanskeligt at skrive en nekrolog over Godtfred, fordi han var et 
mangefacetteret menneske, hvor man somme tider kunne undre sig over, at så mange forskellige træk og 
egenskaber kunne rummes i én krop og sjæl. 

Jeg mindes svagt, at jeg som meget ung junior deltog i en holdkamp i Samaritterhuset i Haderslev. Der tror 
jeg, at jeg så Godtfred for første gang. Man mærkede tydeligt respekten for hans spillestyrke og måske 
spillede den kendsgerning, at Godtfred var en farverig person, der under ingen omstændigheder faldt i ét 
med tapetet, også en rolle. 

Siden blev det til mange oplevelser med Godtfred - og endnu flere historier om ham. 

Godtfred var landmand i Goldbæk og supplerede siden udkommet med mange års fabriksarbejde på 
Brødrene Gram i Vojens. Han havde et helt ekstraordinært talent for skak og dyrkede spillet med vekslende  
intensitet i hele sit liv. Han var på skift medlem af forskellige skakklubber i  4. Hovedkreds. Han deltog ikke i 
det organisatoriske arbejde, og han havde heller ikke formelle pædagogiske forudsætninger, men han 
inspirerede i den grad skakspillere overalt i Sønderjylland, ja nærmest landet over, hvor han gennem årene 
huserede ved diverse turneringer. Hans passion for spillet drev ham vidt omkring og gjorde ham til en 
meget stærk skakspiller. Han blev aldrig en tør teoretiker, men bevarede en konstant udforskende og 
nysgerrig tilgang til spillet. Og han stillede sig til rådighed med sin ekspertise for alle interesserede  - uanset 
rang eller spillestyrke. Det var bare om at suge til sig. 

I 1980 blev Godtfred indmeldt i Vojens Skakklub, hvor han gik under kælenavnet Gubbes. Han blev 
naturligvis fast mand på det daværende divisionshold og en stor gevinst for klubben, der dengang både 
havde stor styrke og bredde. I en periode flyttede han skakmæssigt til Aabenraa, men i 2011 vendte han 
tilbage til Vojens, hvor han allerede i 1980-erne var blevet udnævnt til æresmedlem.  

Godtfred var en overordentlig farverig person, og historierne om hans meritter er talrige og bliver ikke 
ringere af at blive fortalt igen og igen af forskellige. Der er f.eks. den om turneringen, hvor han mødte op til 
de første runder med fuldskæg – og tabte. Derefter barberede han sig i den ene side af ansigtet  – og 
spillede remis. Til sidst var han glatbarberet – og vandt! Der er også historien om dengang, frontruden 
sprang i hans bil. Bilen var fyldt med skakspillere på vej til turnering, så glasresterne blev fjernet, hvorefter 
turen fortsatte, selv om vejrliget ikke just var sommerligt. Og så én af de mere tvivlsomme: Kan det passe, 
at han engang havde et skakspil stående for enden af plovfuren, når han var på markarbejde?! 
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Godtfred var en gøgler, der elskede at optræde med en god historie, violinspil eller som ”skuespiller” med 
paryk eller andre virkemidler ved brættet. Ikke på nogen måde ondsindet, men til tider en ekstra udfordring 
for modstanderen. Ja, og alle ved, at han altid selv medbragte bræt og brikker – samt lægeerklæring – så 
hverken modstander eller turneringsleder kunne protestere. 
Han havde i sjælden grad sans for underholdningsværdien i livets begivenheder. F.eks. blev han sønderjysk 
mester i 1953, 1980 og 2007 – altså hvert 27. år, som han selv gjorde opmærksom på. Besynderligt. Helt  
tilfældigt, eller…?! 

Godtfred delte mange år med Didde i hjemmet i Goldbæk. Her herskede stor gæstfrihed, og mange 
skakspillere har haft svært ved at komme herfra igen. Værre var det nok som hustru, når Godtfred tog på 
besøg hos andre skakspillere og kunne blive væk i dagevis, fordi der blev spillet skak dag og nat. Skakspillet 
blev en lidenskab. Dog ikke den eneste, for både Didde og Godtfred var stærke i troen på Vorherre. 

Da Godtfred mistede Didde i 2005 blev livet rigtig svært, men også i denne situation hjalp troen ham, og 
han genvandt lysten til livet og fik siden nogle gode år sammen med Andrea i Rødding. 

Han bevarede et godt helbred og nåede den 25.08.2012 at holde en stor fest i anledning af sin 90 års 
fødselsdag. Flere af os i Vojens Skakklub havde kontakt med ham i ugerne efter fødselsdagen, hvor han bl.a. 
var i gang med at fået fornyet sit kørekort, og derfor var det helt uventet at erfare, at han var sovet stille 
ind efter et døgnkort ophold på Haderslev Sygehus den 19.09.2012. Begravelse i Agerskov den 28.09.2012. 

Man kan kun udtrykke taknemmelighed over at have fået lov til at kende et sådant ekstraordinært 
menneske. Tak – og æret være Godtfreds minde. 

/Karl Posselt, formand for Vojens Skakklub 

 

 


