
Mindeord over Sam Holm – 21.04.1927 – 11.12.2006. 
 
Mandag den 11. december døde et mangeårigt medlem af Holstebro Skakklub og æresmedlem Sam 
Holm. 
Sam opvoksede i Resen sammen med 3 søstre, hvor han var næstældst. I 1948 forlod Sam Nr. 
Nissum Seminarium som uddannet lærer. I 1951 kom Sam til Holstebro, først på Danmarksgades 
Skole. I 1952 kom han til Sønderlandsskolen og efter endnu et par år på Danmarksgades Skole kom 
han til  Nørrelandsskolen, da den  blev bygget i 1959, der var han med fra starten, sammen med 
hustruen Astrid, som han var blevet gift med i 1956. De havde guldbryllup i maj sidste år. 
I 1951 startede han op i Holstebro Skakklub, hvor han vandt 21 klubmesterskaber i perioden 1951 -
74 og i 1991 efter 40 års medlemskab, blev han klubmester for 22. og sidste gang. Dette er rekord i 
klubben. Sam blev Holstebro Bymester 4 gange og i 1994 vandt han gågadeskakken. 
Sam blev Ringkøbing Amtsmester i 1961 og det er den eneste gang vi har kunnet finde, men vi 
mangler at finde noget om perioden 1962 – 74. 
Sam har også været med i organisationer flere steder. Han har været amtsrepræsentant for 
Ringkøbing Amt i 60èrne og har været i bestyrelsen for Holstebro Skakklub i en årrække. Da 
Amtsbladet i Holstebro, hvor den daværende formand for klubben, Bjørn Laursen arbejde, lukkede i 
1968 og flyttede til Vejle, overtog Sam formandsposten i klubben indtil generalforsamlingen  i 
januar 1969.  
Jeg havde selv Sam som lærer på Nørreland, hvor vi i 1964 vandt DM og Nordisk mesterskab i 
skoleskak Det var lærerne fra Holstebro Skakklub, Sloth Odgaard, Johannes Pedersen og Sam 
Holm, der hjalp med ledelsen af skakken på Nørreland, men det var Sam, der stod for det 
skakmæssige. Han var ikke bange for at vise at han var stolt af os og han var også beskeden nok til 
at give os spillere æren for de gode resultater. 
Sam var en udadvendt person, som alle satte pris på. Et eksempel var da Ernst Larsen en dag kom 
kørende i det store vejkryds ved Nørreport og Sam kom gående. Ernst Larsen stoppede øjeblikkelig 
op for at tale med Sam, selvom det stoppede hele trafikken i krydset. 
Sam kunne også være en lun fyr. Engang på Nr. Nissum Seminarium var Sigfred From oppe for at 
spille simultan mod nogle nybegyndere som Sam til daglig ledede. De sad i hvert sit rum og Sam 
sendte små sedler ind til nybegynderne om hvad de skulle trække. Det gjorde at nybegynderne 
klarede sig over al forventning og Sigfred From undrede sig over, hvordan det kunne gå til. 
Senere da Sigfred gik på pension og flyttede til Holstebro, fik Sam sig en god tennismodstander. 
Sam var god til alting og Sigfred kunne ikke lide at tabe, så de har nok haft nogle hyggelige timer. 
I 1998 efter at Sam havde haft lidt nedgang i skakken, var det en god optur at han blev æresmedlem 
af klubben. 
Sam var en til tider en kompromisløs angrebsspiller, der var farlig for enhver modstander. Han 
havde et optimistisk syn på skakspillet og han havde et stort talent for at finde selv de sværeste 
kombinationer, især i angrebsspillet. Det betød til tider at forsvaret blev glemt lidt, så hvis Sam 
havde svagheder, var det nok, at han somme tider kunne tabe til langt svagere modstandere. 
Sam vil blive husket i Holstebro Skakklub som en god skakspiller, en god kammerat og en altid 
venlig og omgængelig person. 
Her et lille parti spillet i M-klassen den 16/11 1997, der viser at Sam selv i en alder af 70 år, forstod 
at flytte brikkerne. Partiet er lidt ud over det almindelige, men prøv selv at se det. 
Hvid: Sam Holm – Sort: Tom Pedersen, Nordthy. 
1. e4, Sf6 – 2. Sc3, d5 – 3. e5, d4 – 4. Sce2, Sg4 – 5. Sf3, Sc6 – 6. d3, Sgxe5 – 7. Sexd4, Lg4 –  
8. Sxc6, Sxf3 – 9. gxf3, Dd5 ( dronningen blev med stor kraft sat i brættet på d5 ) – 10. fxg4, Dxa1 
– 11. Se5, Dxh2 – 12. De2, e6 – 13. Ld2, Lc5 – 14. Lc3, 0-0-0 – 15. 0-0-0, Df4 – 16. Kb1, Thf8 – 
17. Lg2, Dxf2 – 18. De4, Td5 – 19. Tf1, Dh4 – 20. Dc4, Opg.  
 
Æret være hans minde. 
 
Poul Erik Nielsen 
 



 
 


