
Mindeord over Arne Jeppesen – Født 21/9-1931 – Død 27/12-2007 
 
Torsdag den 27. december 2007 døde vores æresmedlem Arne Jeppesen. 

Arne startede i Holstebro Skakklub den 7/2 
1952. Det var Sam Holm der fik ham med i 
klubben. De var begge lærere på 
Sønderlandsskolen på det tidspunkt. Sam var 
kun på Sønderlandsskolen et par år, men Arne 
var der i en menneskealder. 
Arne var en stille og rolig person, et rigtigt 
familiemenneske. I bybilledet mødte man ham 
ofte på cykel og han var altid parat til en lille 
sludder, når han var nede og handle. 
Arne har altid været en ydmyg spiller, der ikke 
slog større brød op end han kunne bage, 
selvom han som ung mand nok var mere 
ergærrig end han var i den tid hvor vi kendte 
ham bedst. 
Til højre ser vi et parti, som Arne spillede i 
1957. Han skrev følgende i klubbladet nr. 2 
2002: 
De fleste skakpartier går hurtigt i 
glemmebogen. Enkelte partier husker man, 
enten for det rent tekniske eller for stemningen 
omkring det eller for begge dele. 
Et parti fra 1957 står stadig i min erindring, 
både for mine bønders fremrykning og for 
stemningen, der blev mere og mere intens. Det 
var opkomlingen med den ældre mesterspiller 
Martin From, Sigfred Froms farbror. På 
forhånd var mine odds 1 mod 10. 
 
 
 
Læg mærke til Arne letlæselige skrift. De fleste noteringer er svære at læse, men denne er nem. 
Arne var ikke den der spillede mange EMTèr, men han var dog med i Holstebro Byturnering i 1995, 
hvorfra vi har følgende parti, som også var i samme klubblad: 
Hvid: Arne Jeppesen – Sort: Martin Bækgaard, Aulum 
1.d4, d5  2. c4, e6  3. Sc3, Sf6  4. Lg5, Sbd7  5. e3, c6  6. a3? ( Lidt af et spildtræk, bedre Sf3!, Da5 
besvares med Sd2! ) 6. -, Le7  7. Ld3, h6  8. Lh4, 0-0  9. Sf3, Te8  10. 0-0, dxc4  11. Lxc4, Sd5  12. 
Lxe7, Dxe7 ( Her var Sxc3 i stedet for Dxe7 mulig. Det giver sort en masse afbytninger, men hvid 
står dog stadig lidt bedre!) 13. Tc1, S5b6  14. Ld3, e5? ( Lidt for optimistisk. Hvid er klar bedst 
udviklet, så sort bør holde stillingen lukket. ) 15. Te1, Sd5  16. Sxd5, cxd5  17. e4! ( Nok partiets 
bedste træk. Stillingen åbnes total. ) 17. -, Dd6  18. exd5, Dxd5  19. dxe5, Kf8 ( På Sxd5? Følger 
dronningetab. ) 20. Lc4, dxd1  21. Texd1, a6  22. e6, Sb6? ( bedre fxe6. Nu får sort ikke et ben til 
jorden. ) 23. e7+, Kg8  24. Td8, Ld7  25. Txa8, Sxa8  26. Ld5, b5? ( lidt bedre Lc8. ) 27. Lxa8, 
Txa8  28. Td1, Tc8  29. h3, Tc7  30. Txd7, Opg. 1-0. 
Et smukt spillet parti – konsekvent hele vejen. Et parti som selv en stormester ville være tilfreds 
med. 
 Noter Sigfred From 
 



Disse partier kom i forbindelse med at Arne havde været i klubben i 50 år og blev æresmedlem i 
foråret 2002.  
For ca. 10 år faldt Arne om nede i byen og havde nok forladt os dengang, hvis det ikke havde været 
for en dame ( Lilian Dam ), der kunne førstehjælp. Derefter var Arne knap så aktiv i klubben, men 
var dog som regel med i klubturneringen. Der spillede som regel i 2. klasse og vandt han den, bad 
han sig fri for at rykke op i 1. klasse, da han ikke mente det var noget for ham at spille mod de 
allerstærkeste. Han var ligeledes derefter reserve til holdkampene og spillede nogle hjemmekampe 
for os. Arne skulle jo passe sin kone, der har været invalid i mange år, så han tog helst ikke fra 
Holstebro for at spille skak. 
Med Arnes død er en æra i Holstebro Skakklub slut. Alle skolelærerne er væk fra klubben. Johannes 
Pedersen, Sloth Odgaard, Sigfred From, Sam Holm og Arne Jeppesen er døde og Arne Toft Hansen 
er ikke medlem af klubben mere. De har ellers været mange, der har bidraget til at få de unge til at 
interessere sig for skak og starte i klubben. 
 
Æret være hans minde.                 Sigurd Rindom og Poul Erik Nielsen 
 

 
 


