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3 Den norske skakverdensmester Magnus Carlsen gav onsdag
aften en aldeles suveræn opvisning med lutter sejre i
Cirkusbygningen i København – samtidig med at han beskedent
benægtede at være et geni. – Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Skak er som livet.
Man er nødt til at tage
det træk for træk

Verdens bedste skakspiller nogensinde, Magnus Carlsen, gav i onsdags en overbevisende demonstration af sine ekstraordinære evner ved et
skakshow i København. Trods iscenesættelsen som mesterhjernen med superhukommelsen ser han ikke sig selv som et geni, men en helt
almindelig norsk gut, der bare har fundet én ting, han har et særligt talent for

reportage
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I over 100 år har Cirkusbygningen i det indre København
lagt scene til skitende tiders
største showmennesker. Trapezartister, akrobater, magikere, sangere og dansere har
udøvet deres kunst, mens hovedstadens borgerskab kunne betages, begejstres og nyde en bedre middag. Onsdag
aten var det en noget atypisk
showmand, der gik på scenen akkompagneret af blinkende discolys og popgruppen A-has 1980’er-hit ”Take
on Me”. En underspillet
norsk gut, som hverken er
specielt god til saltomortaler,
arier eller discodans – men
som til gengæld er helt ubestridt verdens største inden
for sit felt. Eller rettere skakbrættets i alt 64 felter.
Magnus Carlsen er 28 år,
født og opvokset i Norge, verdensmester i skak siden 2013
og den stærkeste skakspiller i
verdenshistorien.
At han virkelig er så god,
viser for eksempel det såkaldte ratingsystem, som er
et styrketal beregnet ud fra
spillernes turneringsresultater. Man er i verdenseliten,
hvis ratingtallet når 2700, og
engang blev det anset for
tvivlsomt, om den legendariske amerikaner Bobby Fi-

schers ratingrekord fra 1972
på 2780 nogensinde ville blive slået. Det lykkedes for en
anden legendarisk spiller,
russeren Garri Kasparov, der i
1990 passerede 2800. Til
sammenligning ligger Magnus Carlsen på den seneste
ratingliste helt oppe på 2861.
At han virkelig er så god,
kan man også inde ud af ved
at studere de turneringsresultater, han har præsteret, siden han i 2004 som bare
13-årig opnåede remis i et
parti mod førnævnte Kasparov. Blot inden for den seneste måneds tid har Carlsen
vundet to stærke stormesterturneringer i Shamkir, Aserbajdsjan, og Baden-Baden,
Tyskland. Selv mener både
Magnus Carlsen og hans danske træner, Peter Heine Nielsen, at han lige nu er bedre
end nogensinde. Måske var
det altså verdenshistoriens
bedste skakspiller på sin karrieres toppunkt, der gæstede
Danmark for første gang i 15
år.
At han virkelig er så god,
kunne alle danske skakentusiaster så ved selvsyn konstatere i Cirkusbygningen, da
Magnus Carlsen uden at anstrenge sig unødigt vandt
samtlige 24 partier i en simultan-opvisning. Det vil sige, at
han gik fra bræt til bræt, spillede mod alle 24 modstandere på én gang og udførte alle
sine skaktræk nærmest om-

gående. Modstanderne
spændte fra begyndere til
stærke mesterspillere. Fra otteårige Sarah, der kæmpede
bravt og langtfra var først til
at tabe, til den 78-årige Svend
Hamann, som for et halvt århundrede siden var en af landets allerbedste og vandt
danmarksmesterskabet i
1972. Carlsen gik nådesløst til
angreb og besejrede den
gamle mester, som dog ik
den oprejsning fra verdensmesteren, at det havde været
en ære at spille mod ”en legende i dansk skak”.
Eterfølgende vandt
Carlsen også to opvisningspartier mod det 14-årige danske stortalent Jonas Buhl
Bjerre fra Skanderborg, der
netop er blevet nummer to
ved danmarksmesterskabet i
påsken og her havde en
chance for at matche
Carlsens egen bedrit mod
Kasparov fra 2004. Det skete
dog ikke.
Hvor den norske dreng
dengang gav verdensstjernen
sved på panden og endte
med at spille lige op med
ham, var Carlsen ganske enkelt en alt, alt for stor mundfuld for Bjerre, som ellers
kæmpede bravt i rampelyset i
show-arenaen.
En noget uvant ramme i
forhold til de ydmyge foreningslokaler og klasseværelser, der almindeligvis huser skakturneringer.

Men hvordan kan Magnus
Carlsen være så god? Hvad
sker der i hjernen på verdens
bedste skakspiller? Det var
de spørgsmål, som mellem
de to skak-opvisninger blev
forsøgt besvaret i en samtale
mellem Carlsen og radioværten og hjerneforskeren Peter
Lund Madsen. Samtalen med
den særdeles hjernekyndige,
men ikke specielt skakkyndige ”Hjernemadsen” gav verdensmesteren lejlighed til at
moderere billedet af sig selv
som mesterhjernen med den
overmenneskelige superhukommelse og evne til at forudse alle træk langt frem i
spillet.
Midt i Cirkusbygningens
stemningsfulde atmosfære af
”stur, stur nummer” og arrangøren F Reklames iscenesættelse af begivenheden
Energi Danmark Champions
Battle 2019 med fanfarer,
discolys og hjerner på storskærm sad en ung, ydmyg
nordmand i en lænestol og
benægtede, hvad hans nådesløse aklapsning af alle
skakmodstandere ellers havde antydet. Han husker rimeligt, men ikke sensationelt
godt. Hans hjerne er blevet
skærpet i én bestemt retning,
men det gør den ikke til en
superhjerne.
”Jeg anser mig selv for rimelig intelligent, men jeg er
ikke et geni eller sådan noget. Jeg ser mig selv som en

Magnus Carlsen i Danmark
3 Energi Danmark Champions Battle 2019 onsdag aften i
Cirkusbygningen i København var ikke en skakturnering i
traditionel forstand, men et show, hvor skakverdensmester Magnus Carlsen kunne fortælle om sine evner
inden for skak og give en demonstration. De 24 simultanmodstandere var fundet gennem en kvalifikationsturnering i Folkehuset Absalon, en konkurrence på dagbladet
B.T.s Facebook-side samt personer udvalgt af diverse
sponsorer.
3 Modstanderen i de to opvisningspartier skulle egentlig
være danmarksmesteren 2019, Allan Stig Rasmussen,
men da han meldte fra på grund af deltagelse i en
skakturnering, blev opgaven overdraget til danmarksmesterskabsturningens nummer to, Jonas Buhl Bjerre.

ret almindelig person, der
har fundet noget, jeg har talent for, og så har jeg trænet
mig selv inden for dét,” lyder
verdensmesterens egen moderate beskrivelse.
At det overhovedet var
skak, han kastede sig over,
var lidt af en tilfældighed. I
begyndelsen fangede spillet
ham ikke. Derfor blev han
noget nær opgivet af den

skakentusiastiske far, som
knyttede større forhåbninger
til at træne storesøsteren.
Hvoreter Magnus pludselig
ik en motivation: Han ville
slå sin storesøster i skak!
Motivation og sejrsvilje er
vigtige elementer i skabelsen
af en skakmester, mener
Magnus Carlsen, som dog
sætter et tredje element endnu højere:

”Den egenskab, som især
adskiller de allerbedste skakspillere fra de næstbedste, er
evnen til hele tiden at tilpasse sig til den nye situation,
der opstår.”
Hermed gør skakverdensmesteren op med en anden udbredt antagelse om skakspillere: at den dygtige spiller
lægger en langsigtet strategi
for hele spillet. Skak er et
spil, hvor det gælder om at
tænke et træk længere frem
end modstanderen, og hvor
det er klogt at lægge planer.
Det bestrides ikke af nordmanden, hvis første skakbog
var danske Bent Larsens
”Find planen”. Men den videre fremfærd handler jo hele
tiden om at reagere på de
træk, modstanderen besvarer
ens egne træk med.
”Den langsigtede plan er
altid at sætte modstanderen
skakmat. Men ellers lægger
jeg kun kortsigtede planer.
Man er nødt til at tage det
træk for træk,” lyder Magnus
Carlsens ilosoi, som i samråd med hjerneforskeren blev
udvidet til, at sådan er det
også, hvis man skal lære et
sprog, matematik eller alt
muligt andet her i livet. Det,
man foretager sig, sker som
en respons på noget andet,
og derfor er opmærksomhed
og løbende tilpasningsevne
guld værd. Måske mere værd
end at være et geni.

Verdensmesterens øvrige
råd til den, der vil være god
til skak, er: Spil en masse
skak. Brug tid på at studere
de bedste spilleres partier.
Tal om skak med nogen, der
ved rigtig meget. Og lad være
med kun at spille via en computer eller en app på din
smartphone. Rigtige brikker
på et rigtigt bræt betyder meget for forståelsen af geometrien i skak.
Tidligere sagde man, at
skakspillere toppede i 40-årsalderen, fordi kombinationen
af ungdommelig fysik og
mangeårig erfaring her er
ideel.
Men i dag er skak mindre
kunst og mere sport, end det
har været, og skakeliten er
ifølge Magnus Carlsen mere
som eliten inden for fodbold
og atletik. Det betyder, at
man topper i årene mellem
20 og 35 år. Han tror dog, at
han selv kan være på toppen
10 år endnu, før han må inde
på noget andet at lave. Hvad
skal der så ske, ville Peter
Lund Madsen vide:
”Det ved jeg ikke. Jeg sagde
jo, at jeg kun lægger kortsigtede planer! Men jeg ved, at
hvis jeg kaster mig over noget
andet, vil jeg bruge meget tid
på det og være meget ydmyg.
Man skal aldrig tro, at bare
fordi man er god til én ting
her i livet, så er man også
automatisk god til alt muligt
J
andet.”

Moderne kunst i klassiske interiører

C.L. David var levende interesseret i sin samtids danske kunst. Kristeligt Dagblad bringer her Henrik Wivels tale ved åbningen af udstillingen
”Fra Philipsen til Salto – gensyn med den nyere danske samling” på museet Davids Samling, der åbner for publikum i dag

tale
AF HENRIK WIVEL
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For at være samler må
man også være spreder!
Da den elegante, juridisk og retorisk begavede
Christian Ludvig David
(1878-1960) i takt med sin
succes som sagfører og formueforvalter
for alvor begyndte at samle på kunst fra
1910 og frem, gik det stærkt. I 1917 erhvervede han ejendommen i Kronprinsessegade 30 og fyldte de smukke rum
med kunst og design af ypperste kvalitet. David mente ikke, at det var nok at
interessere sig for genstande, man skulle i lige så høj grad interessere sig for
genstandenes omgivelser. Denne lidenskab eter at placere genstande i de
smukkest tænkelige rum og rumligheder
præger den dag i dag det, der skulle blive et museum over hans billedbegær og
betydning som mæcen: Davids Samling
i hjertet af København.
Samleren C.L. David spredte sig over
alt muligt, han kunne erhverve: malerier, skulpturer, tegninger og graik; porcelæn, keramik og sølvtøj; møbler og
tekstiler. Genstande fra den europæiske
barok og frem gennem seklerne. Sent i
livet begyndte David også at samle på
det, der, takket være hans eterfølgere,
har gjort museet verdensberømt: islamisk kunst og design.
Men C.L. David havde en særlig interesse for sin egen samtids danske og

skandinaviske kunst. Det var ikke tilfældigt. David mistede tidligt begge sine
forældre, og hans, hvad man kunne kalde kulturelle og humanistiske, opdragelse blev overladt til hans tante, kunstneren Agnes Lunn (1850-1941). David
sad model for Agnes Lunn i hendes atelier, og hun tog ham med på danske og
udenlandske museer. Det skabte en fortrolighed med billedkunst og en levende
interesse for de kunstneriske processer
hos David.
C.L. Davids engagement i samtidens
kunst og kunstliv forblev fuldkommen
usvækket. Livet igennem engagerede
David sig kunstfagligt. Han var administrator for Dansk Skulpturforening, stiftede Foreningen af Kunstvenner og sad i
bestyrelsen for kreative virksomheder
som Gyldendal og Den Kongelige Porcelænsfabrik. Han ik opdrag af Akademiraadet, og han kendte direktørerne Karl
Madsen og eterfølgeren Leo Swane på
Statens Museum for Kunst. Nær ven blev
David med Emil Hannover, der var direktør for både Den Hirschsprungske
Samling og Kunstindustrimuseet – i dag
Designmuseum Danmark. David engagerede sig i Kunstindustrimuseets Venneforening og sad i museets bestyrelse,
fra 1942 som formand.
C.L. David fik derfor et førstehåndskendskab til samtidens kunst og design
og opbyggede med årene en betydelig
samling af høj kvalitet. David købte
bredt ind af de samtidskunstnere, der
debuterede i slutningen af 1800-tallet
inden for naturalismen, symbolismen

og impressionismen, og hvoraf adskillige levede i hans egen tid. Navne som:
P.S. Krøyer, Joakim og Niels Skovgaard,
Thorvald Bindesbøll, Viggo Johansen,
Johannes Larsen, L.A. Ring, Vilhelm og
Svend Hammershøi, J.F. Willumsen, Albert Gottschalk, Niels Larsen Stevns –
samt graik af Edvard Munch. I den henseende var samlingen retrospektiv med
etablerede navne. Men David købte også
værker af kunstnere inden for den såkaldt klassicerende modernisme i
1920’erne og 1930’erne som Axel Salto,
Ernst Zeuthen, William Scharf, Edvard
Weie, Svend Rathsack, Jean Gauguin og
Einar Utzon-Frank. Her var David i sync
med sin samtid.
Eter C.L. Davids død mistede museet
interessen for den nyere danske samling, og museets daværende direktør
frasolgte store dele af den – herunder
fem værker af Vilhelm Hammershøi,
hvad enhver jo kun kan begræde i dag!
Øvrige dele af den moderne samling
blev deponeret på andre danske museer.
I 1995 blev moderne samling igen vist
her i huset på en særudstilling, og i forbindelse med museets ombygning og
genåbning i 2009 kaldte direktør Kjeld
von Folsach fortjenstfuldt moderne
samling tilbage til museet til glæde for
dets publikum. Prægnante eksempler
fra moderne samling har været vist i
museet siden – Hammershøi permanent
– mens andet har måttet vige for museets naturlige ønske om særudstillinger. I
dag slår museet igen dørene op for et
udsnit af nyere dansk samling, hvoraf
lere værker vises for første gang i 60 år.

”Fra Philipsen til Salto –
gensyn med den nyere
danske samling”
3 Udstilling på Davids Samling,
Kronprinsessegade 30, København.
Udstillingen kan ses frem til efteråret
2020, bortset fra Vilhelm
Hammershøi-samlingen, der kun kan
ses frem til årsskiftet 2019-2020.
Herefter udlånes Hammershøi til en
udstilling i Japan.
2 J.F. Willumsen: ”Pottemagervasen”.
1900. – Foto: Pernille Klemp/Davids
Samling.

Hvad der tidligere har været spredt, er
igen samlet. Til gensyn og nysyn. Til
glæde.
Udstillingen viser C.L. Davids forkærlighed for tre danske kunstnere: Theodor
Philipsen, J.F. Willumsen og Vilhelm
Hammershøi. Alle tre uomgængelige
navne i dansk kunst.
C.L. Davids interesse for Theodor Philipsens ømt hengivne natursyn i både
impressionistiske malerier og sensitivt
modellerede dyreskulpturer kan skyldes
en prægning fra Agnes Lunn, der var
ude i et tilsvarende ærinde med sin
kunst. Og på sit daværende landsted
Marienborg ved Bagsværd Sø tog David

selv landskabet ind og levede med det
blik på naturen, han ik bekrætet i den
danske samtidskunst.
J.F. Willumsen har været en kunstner
eter C.L. Davids hoved. En manisk samler og posør, der genremæssigt spredte
sig ud over det hele. Willumsen er rigt
repræsenteret i Davids Samling med
malerier, akvareller, keramik og skulptur. En kunstner, der også skabte sit eget
gesamtkunstwerk af et hjem og lagde
grunden til sit eget museum. Davids
vedvarende interesse for Willumsen
transcenderede endog livet. Således lod
David sig bisætte i Marienborgs park i
en glaseret urne af stentøj skabt af Willumsen. Der er en egen fryd i at forestille

sig, hvordan den procederende Davids
slebne sarkasmer formelig radierer fra
jorden under Marienborg, når danske
statsministre og udenlandske statsoverhoveder paraderer i parken.
Og så er der jo Vilhelm Hammershøi!
C.L. David havde en helt særlig sensibilitet for Hammershøi. I en lille bog, som
David udgav om sin samling i 1960,
fremhæver han Hammershøis alsidighed og internationale format og pointerer, at han vil blive stående som ”en af
Danmarks allerstørste kunstnere”. David kaldte netop sin samling for en ”interiørsamling”. De to – samleren og
kunstneren – havde sansen for rumligheden tilfælles. Og sansen for samspillet mellem udsøgte genstande, arkitektoniske linjer og lys i rummene. Både
Hammershøi og David kunne se, at kvaliteten i dette samspil også var eksistentielt og livsnødvendigt for mennesket.
Man kunne kalde deres identiske ambition for en æstetisk retfærdiggørelse af
tilværelsen. Der er i den forstand ikke
langt fra Strandgade 30, hvor Hammershøi malede nogle af sine bedste billeder,
til Kronprinsessegade 30, hvor David
hængte dem op som essentielle dele af
helheden. Takket være Davids dybe forståelse for Hammershøi har museet i
dag en af de ire ineste repræsentationer af Hammershøi i verden.
Jeg erklærer hermed udstillingen ”Fra
Philipsen til Salto – gensyn med den nyere danske samling” for åben. Og ønsker
alle god fornøjelse med den kunst, der
var C.L. Davids primære interesse i det
J
liv, han spredte for at samle.

