Niels Helveg Petersen er død

4. juni 2017

En af Danmarks mest kendte skakspiller, Niels Helveg Petersen, er død. Han var også en kendt politiker,
og han var i flere omgange minister.
Her er et link til Altingets nekrolog over ham.:
http://www.altinget.dk/artikel/holstein-helveg-var-ikke-bange-forfolket#.WTPACHMrAW4.facebook
I starten af nekrologen omtales "Danmarks ambassadør i Tanzania". Det drejer sig om vores medlem Carsten
Nilaus Pedersen. Carsten bemærker dog, at nekrologskriveren tager sig den frihed at påstå, at ministeren spiller
mod ”ambassadøren fra Tanzania”. Det blev Carsten nemlig først i 2003, og da var Helveg jo blevet afløst af Per
Stig Møller.

Carsten Nilaus Pedersen
Her følger Carstens bemærkninger til opslaget:
”Tak til Uffe for at have fundet og videregivet dette link. Jeg kan bekræfte, at jeg har spillet en hel del skak med
NHP, både som omtalt i nekrologen via emails på Udenrigsministereiets netværk og også nærskak dels i hans
hjem, dels på hans kontor. Det sidste skete et år mellem jul og nytår, da ministersekretæren ringede til mig og
spurgte om ikke "jeg ville komme op og lege med Niels". Efter en times tid havde jeg vundet, og så var det bare
om at trække sig tilbage, for NHP kunne decideret ikke lide at tabe. Han vandt vores første korrespondanceparti,
og det førte til en artikel i ministeriets personaleblad med fotos og det hele.
Han var et utrolig behageligt bekendtskab, altid venlig og opmærksom, og så selvfølgelig en knivskarp politiker.
Med venlig hilsen
Carsten”

Her følger med forfatteren Carstens tilladelse klip fra Udenrigsministeriets personaleblad ”Kureren” nr. 44 fra oktober 1999,
hvor Carsten beretter om det spændende parti.
Den afgørende fejl er – som Carsten selv er inde på – 1. De2. Hvis hvid havde spillet f.eks. 1. a4 eller 1. Kb1, så havde
stillingen været i dynamisk balance. Efter teksttrækket, så får ministeren bid, og han slipper ikke taget, før hvids konge ligger
ned!

Arne

