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– Vi har fået tilsagn om at være
her et år, men drømmer da om, at
det måske kan blive til mere end
det ene år, siger Peder Pharsen,
som er formand for klubben og
selv arbejder på Ribe Jernindu-
stri.

Klubben har ført en lidt om-
flakkende tilværelse de senere år.
Efter at have haft til huse i mange
årtier på den nu nedlagte Bi-
spegades Skole lånte klubben i et
par år lokaler hos landbrugs-
maskinfirmaet Holst Sørensen i
Obbekær. Og nu låner man sig
altså ind i lokaler hos Ribe Jernin-
dustri.

– Vi kunne godt få lokaler i
Seminariehuset. Men her stiller

RIBE: Roen og koncentrationen
lyser ud af øjnene hos de to mod-
ne mænd, som sidder ved skak-
brædtet ved det blåmalede bord.
De holder begge en hånd for
munden, og deres blikke er foku-
serede. Jørgen Stavnager og Tobi-
as Lindgaard udfordrer hinanden
i et parti skak denne tirsdag aften
i midten af december, hvor vi er
på besøg hos Ribe Skakklub i
klubbens midlertidige lokaler - et
par gamle kontorlokaler hos Ribe
Jernindustri.

Her har Ribe Skakklub haft til
huse det seneste halve år.

kommunen en masse krav, og vi
skal desuden være ude senest
klokken 22. Vi spiller tit skak til
klokken 23 eller midnat, så det
passer ikke rigtig til vores behov,
siger Peder Pharsen.

Storhedstid
I klubbens storhedstid var der
55-60 medlemmer. Nu er der 28.

– Vores storhedstid havde vi,
da seminariet eksisterede. Nu
rejser de unge fra byen. Vi har
desværre svært ved at fastholde
de unge, konstaterer Hermann
Petersen.

Lars Falsig er ét af klubbens
nye medlemmer. 

– Jeg har holdt tyve års pause

med at spille skak. Men fik lyst
igen, fordi man får ro i sjælen og
skal lukke alt andet ude, når man
spiller skak. Skak er en god ud-
fordring rent mentalt, og for mig
er det også en måde at stresse af
på, siger Lars Falsig.

– Min far lærte mig at spille
skak, og i min barndom og ung-
dom spillede jeg skoleskak i
Tønder. Det er dejligt at genop-
tage sin gamle hobby, siger han.

Peder Pharsen lærte også kun-
sten at flytte rundt på dronnin-
gen, springeren og de andre
skakbrikker af sin far.

– Jeg lærte at spille skak, da jeg
var syv. Efter et år slog jeg min
far - og så holdt han op med at

spille. Da jeg var 16-17 år fik jeg
en skakcomputer i julegave. Den
spillede jeg imod i mange år,
indtil jeg meldte mig ind i klub-
ben, siger Peder Pharsen og un-
derstreger, at det skakspillet,
sociale samvær og fællesskabet i
klubben distancerer den ensom-
me dyst mod skakcomputeren.

Skak: Ribe Skakklub har de seneste år ført en omflakkende tilværelse. Lige nu holder de 28 medlemmer til på Ribe Jernindustri.

Der tænkes over det næste træk. Jørgen Stavnager (til venstre) og Tobias Lindgaard (til højre) er de to skakspillere, som overvejer situationen. Foto: Ole Maass

Af Ole Maass,
oma@jv.dk
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Ribe Skakklub
■ Ribe Skakklub har 28 medlemmer,
heraf seks børn og unge. Klubben
blev stiftet i 1924 og har lige nu til
huse i et par lokaler hos Ribe Jern-
støberi.

De tænksomme mænds klub

Lars Falsig meldte sig for et par måneder siden ind i Ribe
Skakklub efter, at han havde holdt pause fra skaksporten i
to årtier. Foto: Ole Maass

Der er 28 medlemmer af Ribe Skakklub, som mødes en
gang eller to om ugen.

Foto: Ole Maass

Arne Nissen er ét af Ribe Skakklubs erfarne medlemmer,
som her overvejer næste træk.

Foto: Ole Maass


