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Aaret, der svandt, staar i de uventede Dødsfalds Tegn og maa som Følge
heraf kaldes et Sørgeaar. Den 13. April døde Svend Thomsen (født

19. September 1918), uventet for alle hans Venner i D. S. K. Trods sine
unge Aar havde han allerede en stor Position indenfor dansk Opgavekunst,
og han havde allerede i et Aar været Medlem af Bestyrelsen, til hvilken
han blev genvalgt Ugedagen før sin Død. Ved sit ligefremme og beskedne
Væsen vandt han sig kun Venner. Ved Mødet i Maj holdt Formanden, Inge
niør H. V. Tuxen, Foredrag om Svend Thomsen og hans Opgaver; og det
Udvalg af Opgaverne, der findes i dette Aarsskrift, vil bedre end mange
Ord vise, hvad dansk Problemkunst har mistet. Og efter et halvt Aars
alvorlig, men tilsyneladende ikke haabløs Sygdom døde Kar:l Ruben (født
4. Aug. 1903) den 28. Oktbr., han, der mere end nogen anden havde Andel i,
at Dansk Skakproblem Klub i Januar 1932 blev stiftet, og som lige siden
havde fungeret som Foreningens Kasserer. Det er som Medstifter og som
Bestyrelsesmedlem og ikke som Opgaveforfatter, at Rubens Navn sent -
om nogensinde - vil blive glemt i D. S. K. Som den særprægede Personlig
hed han var, havde han ikke kun Venner; men sine talrige Venner og Slægt
ninge gjorde han meget for; han var saaledes den eneste Skakven, der
besøgte Svend Thomsen under dennes korte Sygdom i Foraaret. Ved Mødet
i November holdt Formanden en smuk Mindetale over Ruben; og i øvrigt
henvises til Artiklen her i Aarsskriftet.

Foruden disse 2 Bestyrelsesmedlemmer afgik endvidere Aage Johansen,
Odense, ved Døden. Han hørte til de stille Medlemmer, for hvem Problem
kunsten var en varm Interesse, men som ikke heraf tog særlig Anledning
til at blive kendt personlig eller pr. Brevveksling med andre ligesindede. Der
sidder mange Mennesker Landet over, for hvem Løsning af Skakopgaver



er en stor Nydelse, netop fordi den kan foregaa i det stille, naar man hat
en ledig Stund, uden at man derfor behøver at være borte fra sit Hjem eller
ofre Tid og Penge paa Samvær med Mennesker, som man maaske ikke
i øvrigt har fælles Interesser med.

Her kan endelig være Grund til at nævne den mangeaarige Danmarks
mester, Erik Andersen, der døde den 27. Februar, 33 Aar gammel; han gav
sig lejlighedsvis af med Komposition og Løsning af Opgaver, uden her dog
- ligesom Karl Ruben - at vise et Format, der paa nogen Maade kunde
sammenlignes med Spillestyrken.

Naar man tænker paa disse og nogle tidligere Dødsfald, er der dem, der
spørger, om det er særligt farligt at give sig saa meget af med det ædle
Skakspil, derunder Problemkunsten. For mig er der slet ingen Tvivl om, at
de, der spørger saaledes, forveksler Aarsag og Virkning. Man dør ikke af
at spille Skak; men Mennesker, der paa Grund af Sygdom eller svagt Hel
bred er mere bundet end andre, vil jævnlig i Skakspillet - og ikke mindst
i Problemkunsten, der i saa høj Grad egner sig til Enestudium - finde en
Interesse, der kan fylde dem og gribe dem og maaske derved give dem
Værdier, som Mennesker med et stærkere Helbred aldrig vilde have opnaaet.
Den æstetiske Nydelse, man faar ved at gennemspille et smukt Parti eller
løse en god Opgave, kan maale sig med den højeste Nydelse indenfor hvil
ken som helst anden Kunstart! Særlig er der slet ingen Grund til at tro,
at det meget Tankearbejde, der er forbundet med Skakken, indvirker uhel
digt paa Hjernen; de, der vil tro den Slags, er i Baad med dem, der tror,
at 13 er et uheldigt Tal, d. v. s. de er utilgængelige for Fornuft og Logik,
men søger en. beskeden Lykke eller Tilfredsstillelse i Dyrkelsen af en til
fældig Overtro.

I øvrigt har Aaret i det væsentlige formet sig som de tidligere. Medlems
tallet er - trods Dødsfaldene! - steget langsomt og omsider ved Aars
skiftet naaet det længe eftertragtede Maal: 100 ! Nu skal vi nødig nogen
sinde faa et Tilbagefald til de 2-cifrede Tal, men støt og stadig rykke frem
ad. Der rører sig et kraftigt Liv indenfor Problemverdenen her i Danmark,
ikk,.emindst indenfor de Kredse, der fylkes om Arbejder-Skakklubberne;
og det vil være naturligt, at det er D. S. K., der staar som det samlende
Midtpunkt, ikke mindst naar det gælder Optræden paa Danmarks Vegne,
f. Eks. "Aarets bedste Opgave", Landskampe med andre Lande, Forholdet
til det internationale Problemforbund "I. P. B." eller lignende. Den Split
telse, som for en Del Aar siden, ganske naturligt, opkom indenfor Dyrkerne
af Skakspillet som Spil, og som medførte to Skak-Unioner i Stedet for tid
ligere en, vil ingen saglig Begrundelse have indenfor den - trods alt! -
eksklusive Kreds, der dyrker Problemerne, hvor man altid i ganske særlig
Grad har søgt kun at tage saglige"ikke personlige Hensyn, og hvor enhver,
der kan og vil gøre et Stykke Arbejde, ogsaa er velkommen til at deltage
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1. K. A. K. Larsen
I. Pr. DS[('s 13. Tematurn,
Skakbladet, Marts 1938

2 ::j:: I. Sd8

2. H. V. Tuxen
2. Pr. DS[('s 13. Tematurn.
Skakbladet, Marts 1938

2 ::j:: 1. Sd3

3. H. V. Tuxen
I. hædr. Oml. DSK's 13. Ternstum.
Skakbladet, Marts 19.38

2 ::j:: 1. Sf3

i Ledelsen af Foreningen. Al der saa i øvrigt ikke er Grund til at være ked
af lidt Konkurrence indenfor de forskellige Blades og Spalters Problem
afdelinger, er en Sag for sig.

Vor Økonomi har ligget paa samme Niveau som hidtil; med det Kontin
gent, vi har, er der ikke Mulighed for at samle til Bunke, i Særdeleshed da
arbejdsløse og andre, hvis Pung dyrker den slanke Linie, kan faa Reduktion
i Kontingentet: man tænker nu og da, hvor det vilde være dejligt, om der
kom dumpende l 000 Kr. eller blot 500 Kr. til D. S. K. til Udgivelse af en
god Samling danske Opgaver eller en god, populær Fremstilling af Pro
blemkunsten! Der er kun 3 Aar til vort 10 Aars .Jubilæum; hvem vil ind
lægge sig relativ udødelig og uvisnelig Fortjeneste ved at finde Manden
med Stakaterne og faa ham til at punge ud med dem? "I Anledning af
D. S. K.'s 10 Aars Jubilæum udgives ... o. s. v." Var det en Ide at faa lavet
en nordisk Problemlærebog? Det er snart længe siden, at den Torngrenske
Bog udkom; og der er siden sket meget, ikke mindst blandt 2-Trækkerne.
En nordisk Opgavesamling vil derimod sikkert blive for omfattende; Ti
derne· nu er som bekendt noget anderledes end for 60 Aar siden! Maaske
kommer der en skønne Dag et Initiativ fra vor svenske Broderforening,
"Svenska Problemschack klubben", hvis konstituerende Møde afholdtes i
Stockholm den 26. August! D. S. K. ønsker vore svenske Venner Held og
Lykke med Foreningen og haaber ved Lejlighed at faa en Match med Sve
rige! Thi vi maa regne med, at Landskampen med England vil være endelig
afviklet i Løbet af et Par Maaneder efter de gode Erfaringer, vi har med
K. A. L. Kubbel som Dommer. Om Resultatet er det endnu for tidligt at
udtale noget som helst.*)

*) Opgave Nr. 15 af K. Fabricius-Lauritzen i Aarsskrift 1937 Side 21 har som
paavist af flere en identisk Forgænger af M. Havel, Svetozor 2. Decbr, 1904.
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4. Villy Nielsen
2. hædr. Oml. DSK"s 13. Tematurn ,
Skakbladet, Marts 1938

2 ::j::: I. Tf5

5. S. Svennerstedt, Sverige
i.r-r. iBegynderaid. DSK's 13.Tematurn.
Skakbladet, Marts 1938

2 ::j:::
-

1. Sf3

6. K. Hannemann
l. Pr. DSK's 14. Tematurn.
Skakbladet, August 1938

3 ::j:: 1. c4

Af Aarets afsluttede Opgaveturneringer var Nr. 13 udskrevet af vort
svenske Medlem, Lennart Karlsson, der fungerede som Dommer tillige med
Dr. P. Hage. Temaet var fortsat Forsvar i 2-Trækkere med sort Løber som
Temabrik. Turneringen blev en stor Sukces : der indkom 31 Opgaver, heraf
6 i Begynderafdelingen. Nr. 1-5viser de bedste Opgaver derfra. Tematur
nering Nr. 14 krævede 3-Trækkcre med 2 en-passant Slag i samme Variant;
Temaet var formuleret af V. Røpke; og der indkom 17 Opgaver, gennem
gaaende af god Kvalitet. Nr. 6--9 er de bedste. I denne Turnering var det
de deltagende Opgaveforfattere selv, der i Forening var Dommere, uanset
om de var Begyndere eller ikke, idet enhver skulde se bort fra sine egne
deltagende Opgaver. At der kan blive noget uensartet og tilfældigt over
Bedømmelsen - se f. Eks. de 2 praktisk talt ens Opgaver Nr. 6 og 8 -,
er ingen berettiget Indvending, idet det kun er godt, at flere Forfattere
vænnes til en selvstændig Opgavebedømmelse, saa at man ikke blot slutter
sig til "Kanonernes" Autoritet; en saadan Dommerkomite vil altid være
mere sagkyndig end de almindelige Løsere. De korrekte Opgaver blev fore
lagt Medlemmerne til Løsning og Bedømmelse; Uldall Christoffersen blev
den, hvis Bedømmelse laa nærmest Dommernes.

I Aarsløserturrieringen vandtes Mesterskabet for 1938 paa ny - 3. Gang
i Træk! - af A.M. Poulsen, Sosc, Bornholm. Er han virkelig den stærkeste
Løser her hjemme; eller er der nogen, der i 1939 vil vise, at de kan gøre
ham Rangen stridig?

Aarsløserturneringen bestod som tidligere af 6 enkelte Løserturneringer,
som Regel 6 Opgaver hver Gang, udsendt i duplikeret Stand. Disse Løser
turneringer er et fortræffeligt Middel til at konstatere mulige Fejl ved Op
gaverne, hvad enten disse er nye eller garnIe; det vil være sjældent, at en
Biløsning eller Uløselighed undgaar Løsernes Falkeøjne.

Ved de maanedlige Møder - der som sædvanligt har været afholdt i
Industriforeningen, hvem vi stadig er megen Tak skyldig, fordi den velvil-
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7. K. Hannemann
2. Pr. DSJ<'s 14. Tematurn.
Skakbladet, August 1938

3 =!= I. g4

8. K. A. K. Larsen
Hædr. Omt. DSK's 14. Ternaturn.
Skakbladet, August 1938

3 =!=- I. C4

9. ldon Andersen, Horsens
Begynderpræmien, DSK's 14. Tema!.
Skakbladet, August 1938

3 :::j:: I. e4

ligt stiller den smukke Repræsentantskabssal til vor Raadighed ! - har der
jævnlig været mindre Løserturneringer under forskellige Former. Bl. a.
benyttes ogsaa Korrektions- og Rekonstruktionsturneringer. Ved den første
Slags skal man foruden Løsningen tillige finde ud af, hvorledes en bestemt
Fejl, f. Eks. en Biløsning kan undgaas bedst muligt; ved den anden Slags
faar man f. Eks. Løsningen til en Opgave og skal derefter finde Stillingen,
eller man faar at vide, paa hvilke Felter der staar Brikker, derunder hvor
den sorte Konge og (efter 1. Træk) den hvide Dronning staar, og derefter
skal man finde Stillingen! Man har ogsaa lejlighedsvis prøvet Kompositions
turneringer ved Møderne; men som Regel bliver Resultatet ikke tilfreds
stillende, da man ikke kan vente gode Opgaver fremstillet paa en Times
Tid ved et Møde. De maanedlige Møder har i øvrigt formet sig som hidtil.
Foruden Løserturneringer og noget populært Stof (mest ved K. A. K. Lar
sen) har der været et eller to Foredrag. Foruden det om Svend Thomsen
og hans Opgaver er der særlig Grund til at nævne Dr. Niels Høegs Foredrag
i Oktober, dels om det parakritiske Træks Tilblivelse og Udformning, dels
om en ny Slags Retroopgaver. Ved det parakritiske Træk forstaas et Træk
hen over og forbi det kritiske Felt med det Formaal at hindre Brikken i at
blive angrebet af en af Modstanderens Brikker; Formaalet fuldbyrdes ved
et Spærretræk til det kritiske Felt. Nr. 10 viser det meget tydeligt: Hvids
1. Træk er det parakritiske; Taarnet passerer Feltet g3; Trækket gøres
alene for at undgaa Angreb fra det sorte Taarn; og Spærretrækket 2.Lg3
sker af nøjagtig samme Grund. Selv om Dr. Høeg for ca. 30 Aar siden kom
ind paa at arbejde med den Slags Træk paa Foranledning af en Opgave
af P.A. Orlimoni, maa man dog betegne Høeg som Ophavsmanden til Træk
ket. I Nr. 10 er begge Træk (Th3 og Lg3) fuldkommen hensigtsrene, d. v. s.
de sker alene for at afværge det sorte Taarns Angreb paa det hvide; og
Opgaven, der har været vanskelig at fremstille, hører utvivlsomt til Forfat
terens bedste! Som man vil se, er det kun en ren udvortes Lighed, der her
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10. Niels Høeg
Deutsches Wochenschach, 20. Juli l!l07
Tilegnet J. Kohtz

4 =J=. I Th3, TXb3. 2. Lg3,
Td3. 3· LXd6f, Kb3. 4. Sd4=J=,
SXd6. 4 TXd3=J=

11. NielaHøeg
Original

Sort hjælper Hvid at gøre
retrograd Pat i 3 Retraktioner
(Sort retraherer først). Løsning:
se Omslaget, Side 3

er med den indiske Ide, idet Patfaren overhovedet ikke eksisterer i Nr. 10.
- Den nye Art Retro-Opgaver havde Dr. Høeg opfundet en Maancds Tid
før Mødet og havde ikke omtalt dem tidligere, saaledes at D. S. K. derved
oplevede "Urpremieren". Formaalet er en retrograd Patstilling; og Nr. 11
er et interessant Eksempel derpaa. De særlig interesserede henvises i øvrigt
til Skakbladet Januar 1939, The Fairy Chess Heview og Skakspalten i
Eskilstuna Kurieren; Retro-Eksperten, T. R. Dawson kalder den Slags Op
gaver for "a complete novelty and a delightful one" ! Men den Opgavefor
fatter, der tror, at der i Lighed med Hjælpematter her foreligger en
Opgaveart, der muliggør Masseproduktion paa kort Tid, vil blive sørgelig
skuffel; Biløsningsfaren er stor! - I Januar holdt Soetul Thomsen et inter
essant Foredrag over Dr. Pams-Temaet; de andre Foredrag har været af
Chr. Christensen: Hjælpernattens Karakteristik; K. A. te. Larsen: J. A.
Schiffmann og hans Opgaver; P. Rascli Nielsen: Sorte Selvspærringer;
R. Prytz: Buning, derunder trinvis Baning ; V. Røpke: Den hurtigste Retrak
tion; og P. Toft: A. F. Mackenzies Liv og Opgaver. Ved Mødet i Februar
havde vi Besøg af forskellige optrædende fra Arbejdernes Skakforenings
Fest kort forinden; Gæsterne foredrog forskellige Sange m. v. for Medlem
merne! Ved Julemødet var der amerikansk Lotteri til Fordel for Aarsskriftet
og forskellig anden Underholdning med Præmier, foræret af nuværende og
forhenværende Medlemmer. I Juni var der Skovtur med Damer til Hillerød,
bl.a. til K. A. K. Larsen og interessant Underholdning hos "Gøge-Barfoed";
der var ingen, der fortrød Turen; og man maa regne med en Skovtur som
fast Program hver Sommer! Det har sin store Betydning at mødes under
frie Former til Samvær, hvor man lærer hinanden bedre at kende, ligesom
der ogsaa bør gøres noget for Damerne, som ellers plejer at være Stedbørn,
naar det gælder Skak! Det vil ogsaa være tiltalende, om en Del Medlemmer
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udenfor København kunde ordne sig saaledes, at de kan komme med paa
Turen!

Ved Generalforsamlingen i April var der navnlig Diskussion om Aars
turneringens Præmier ("Aarets bedste Opgave") altid bør uddeles, uanset
om der i en af Afdelingerne ikke findes nogen Opgave saa god, at den kan
kaldes præmieværdig; man vedtog med stor Majoritet til Vejledning for
Bestyrelsen, at der kun bør tildeles Præmie til præmieværdige Opgaver.
I øvrigt blev Bestyrelsen genvalgt; efter Svend Thomsens Død, og efter at
Karl Ruben blev syg, indtraadte P. Rascli Nielsen som Kasserer, medens der
efter Rubens Død endnu ikke er valgt noget 5. Medlem. Mødedeltagelsen har
gennemgaaende været omkring 20, i Aarets sidste Maaneder noget mere.
Vort Bibliotek har i Aarets Løb modtaget værdifulde Gaver. T. R. Dawson,

Formand for den engelske Problemforening, har i Anledning af Matchen
skænket de 3 af ham udgivne Bøger, "Caissa's \Vild Roses", "Caissa's Wild
Roses in Clusters" og "C. M. Fox, his Problems"; og Journalist P. Toft,
der flittigt fortsætter sit uhyre Samlerarbejde, har foræret 4 af ham sam
menstillede Bøger indenfor J. Jespersens Forfatterskab: 1) Bondeforvand
linger, 2) Kamptoner (om Kunstlovene), 3) Det indiske Problem og det
kritiske Træk, og 4) A. F. Mackenzie. Disse 4 Røger findes ikke i andre
Bibliotheker '.

En lille Opgave har D. S. K. lejlighedsvis taget sig af: Indførelse af gode,
danske Problemudtryk! Allerede for flere Aar siden indførtes "Skinspil" i
Stedet for "Satsspil" og paa K. Hannemanns Initiativ "Trækpligt" i Stedet
for "complete hlock". I 1938 indførte H. V. Tuxen "Nøgle" som kort og god
Betegnelse for 1. Træk. Det forekommer mig hensigtsmæssigt, at man i
Lighed med Sprogbrugen indenfor Patentvæsnet taler om, at en Opgave er
"foregrebet", fremfor at den er "anteciperet" af en anden.

Trods de smertelige Tab staar D. S. K. dog ved Indgangen til 1939 stær
kere end nogensinde før; og blot alle Medlemmer vil staa sammen om vor
Forening og interessere sig for den, skal det ogsaa nok vise sig, at vi stadig
kan hævde Dansk Skakproblem Klubs Ære!

Sekretæren.
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Karl Ruben som Redaktør

Der er jo baade talt og skrevet en Del om vor Klubs Medstifter og Kasserer, og naar
jeg til disse Bidrag skal føje endnu et, bliver det en lille Karakteristik af hans Virksom
hed som Redaktør af "Nationallidende"s Skakspalte, hvor han forstod, som Hage saa
træffende bemærker i "Skakbladet", "at skifte Sol og Vind lige mellem Partier, Opgaver
og Nyhedsstof."

Ruben erhvervede sig med sin utrættelige Energi en Mængde Medarbejdere, der
navnlig brillerede med tankevækkende Løserkritik, som dog af og til havde sine Vild
skud -- der dog sjældent var kedelige.

Lad mig bringe et Udklip: Opgave Nr. 7411 \IL Hann!!mann) 2 Tr. t Lhå+l ?
Kamæleonekko med Udnyllelse af sort Dronning-Binding. (S. Thomsen) - at Hanne
mann kan være det bekendt! Efter en søvnløs Nat opdagede jeg Fidusen! ("Mat"). -
Ikke noget af den graa Hverdag! Forfatteren har forøvrigt komponeret mange Ting, som
ikke er at finde paa "Landevejen"! Man kan næsten fristes til at kalde ham "den anden
Loyd"JJ (A. Karlstriim). - Overraskende i alle Henseender! (0. Kaila). - Det vækker
sikkert Opsigt, at vor hjemlige "Stormester" har beredt sine Løsere saadan noget
Smartness! Hvis der havde staaet en Bonde paa a2, vilde jeg tilgive ham. (J. H.). -
Skak i første Træk fulgt af 2 smukke "Kameler". Hvem jeg synes, der er den tredie
Kamel, ved Hanncmann godt. (K. Lindorff Larsen). - Vil sikkert ikke finde megen
Anerkendelse! "Skak" i første Træk er ikke altid godt anbragt (A. Pries). - En spøgefuld,
men dog fint opbygget Opgave. (E. Tjeld). - Aarhundredets Overraskelse: Hr. Hanne
mann, den skarpt moderne Sjæl, Leverandør af Kamæleoner! Og hvilken henrivende
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saadan ! Her kritiserer jeg ikke den skakbydende Indledning, og hvorfor? Jo, Forfatteren
sætter ærlig og rankrygget Pegefingeren paa Læserens Næse og spørger: "Ser du nu, du
har maattet begynde med "Skak"? Men der findes Sukker i Bunden! En mindre nøje
regnende Person skulde have tilføjet en sort Bonde paa a2 og paadraget sig enhver hæ
derlig Løsers Foragt! (J. A. Ros). - Et Kamæleonekko er noget af det vanskeligste at
fremstille; men Forfatteren er her sluppet let dertil ved at lade Hvid give Skak i første
Træk. Rutinerede Løsere vil sandsynligvis tage det med Humør og betragte Opgaven som
en morsom lille Spøg! (Chr. Christensen). - Denne Opgave afviger ikke saa lidt fra de
gængse Totrækkere. Om Indledningen er god, er en Smagssag; der fremkommer i hvert
Fald to pæne Løbermatter med Binding af sort Dronning (H. Olsen). -

Det var en flot Præstation af Ruben at holde sine Løsere saadan til Ilden Uge efter
Uge, og indtil Midten af 19;37 (hvor Spalten blev skaaret ned til det halve) kan man
uden Overdrivelse sætte "l'iationaltidende"s Skakspalte paa Linje med Verdensspallernc:
"The Pittsburgh Gazette Times" i dens Glansperiode omkring 1\J14med Alain C. White
m. fl. som Medarbejdere, og omkring 1925 Dr. Birgfcld's Spalte i "Chemnitzer Tageblatt"
med de berømte Problematikus-Rejser.

H. V. Tuxen.

Dom i Dansk Skakproblem Klubs

nationale Turnering 1938
Afdeling for Totrækkere (Dommer: G. A. Ekestubbe, Sverige)

K. A. K. Larsen
Skakbladet, Juli 1938
Pr. i DSK's nationale Turn. 1938

2 =I= I. sxcs

Det har været mig en særdeles stor Glæde al faa
nærmere Kendskab til 1938-Aarets danske 2-Trækkerc.
De giver et utvivlsomt Vidnesbyrd om det høje Stade,
Problemkunsten for Tiden indtager i Danmark. Flere af
dem havde i denne Forbindelse været værd at give særlig
Omtale, men da det gælder om at udvælge kun een Op
gave, er Sagen blevet betydeligt forenklet.
K. A. K. Larsen har med Nr. 4495 i Skakbladet frem

stillet et særdeles interessant og vanskeligt Tema: Bivalvc
med samtidig Linieaalming for og Afskæring af 2 sorte
Brikker i Temavariantcrne. Tidligere Forfattere har gan
ske vist tangeret Temaet, men her er det for første Gang
bevidst behandlet og til og med dubleret. Tcmavarianter
ne I. --, Se3 og I. -, Se5 er ganske simpelt brillante,
og de fortræffelige Bivarianter I. -, Sf4, S/'6, Sc3, for
højer yderligere Opgavens Værdi. Til Overvindelse af de

Vanskeligheder, som har foreligget, kræves aabenbart den fornemme Teknik, som K. A.
K. Larsen besidder.

Hvad Opgave Nr. 4494 af Argiielles angaar, kan den, trods visse Ligheder, slet ikke
betragtes som Forgænger, da den jo blandt andet savner en vigtig Komponent, en sort
Temabrik! At tale om et sort Springerhjul i Forbindelse med Larsens Opgave er naturlig
vis heller ikke paa sin Plads.

Med det sagte har jeg i Korthed villet motivere, hvorfor jeg sætter Larsens Opgave
forrest blandt de i Løbet af Aaret publicerede Værker. G. A. Ekestubbe.
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Afdeling for Tretrækkere (Dommer: K. A. K. Larsen)

Det er forbavsende saa f'aa gode danske 3-Trækkere
Aaret bragte. lait deltog 33 Stk., men ingen af dem har
i Virkeligheden haft Evne til paa afgørende Maade at
gøre Indtryk paa mig, hverken hvad Indhold, Konstruk
tion eller Løsningsvanskelighed angaar.

Henvist til at vælge den mest originale og morsomste,
i Erindring om Prytz's Prohlemordsprog "Alt er tilladt
undtagen det kedelige", giver jeg vedstaaende Opgave
Prisen.

Opgavens Mangler kan ikke skjules, men Temaet har
sikkert været vanskeligt at fremstille korrekt. Efter 1.
Træk er det Springerens Maal over do eller d4 at sætte
:\~at paa f5. Hvis et af disse Træk udføres for tidligt,
hindes Springeren imidlertid af den sorte Dronning.
Springeren stiller sig derfor morsomt nok afventende og
først, naar den selv kan lade sig binde, sker det. Dron
ningen maa derefter nødtvungent frigøre Springeren igen.

En spøgefuld Træktvangside.
K. A. K. Larsen.

Lars Larsen
Magasinet, 25. December 1938
Pr. i DSK's nationale Turn. 1938

3 ::j::. 1. Sb5, Træktvauz.
r . -, De3, 2. SXd4 ! '(ikke 2.
SXd6). r -, De6, 2. SXd6 !
(ikke 2. SXd4) 1 -, DXD,
2. LXD. 1 -, De4, 2. BXD.
I --, J5, 2. Db a ]

Afdeling for Flertrækkere (Dommer: P. Rasch Nielsen)

Kun fem Opgaver, alle 4-Trækkere, deltog i Konkur
rencen. Af disse er hosstaaende Opgave af H. Pr y t z
langt den bedste og Juldtud værdig til Præmien. Selvom
Fremstilling af Opgavens Tema - Wurzburg Plachutla
- strengt taget kun kræver 3 Træk, er det dog i delle
Tilfælde paa sin Plads at anvende 4 Træk for al undgaa
Tilstedeværelsen af to sorte Dronninger paa Diagram
met. Siden Opgavens Offentliggørelse i Skakbladet er der
ikke fremkommet nogen Indvending mod min Paastand
om, at vi her har den første Fremstilling af Ideen med
to sorte Dronninger som Temabrikker. -- Det sparsom
me hvide Mater iale og den fine Tretrækslrusel, der ind
ledes med Hvids andet Træk, gør Opgaven overordentlig
vellykket i æstetisk Henseende.

P. Rasch Nielsen.

R. Prytr
Skakbladet, Januar 1938
Pr. DSK's nationale Turnering

4 :::;:: 1. Lb5

Afdeling for Selvmatter (Dommer: R. Prytz)

Der deltog kun 4 Opgaver fra Skakbladet, 2 fra Na
tionallidende og 1 fra Magasinet, ialt 7. Trods det ringe
Tal findes der dog flere gode Opgaver, af hvilke hos
staaende af C h r. C h r i s t e n s e n forekommer mig
bedst. De to sideordnede Varianter, <ler begge afsluttes
med et Kongetræk for at hindre den skadelige Virkning
af den hvide Dronnings Angreb paa Matlinien, giver Op
gaven et smukt harmonisk Præg.

R. Prytz.

Chr. Christensen
Nationaltidende, 17 April 1938
Tilegnet R. Edens
Pr. DSK's nationale Turnering 1938

Selvmat i 3 Træk
1. Da2, Kf5. 2. Df7t. 3. Kc 1.

, KC-(1 2. De6f. 3. Ke1.
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Selvbinding som fortsat Forsvar Ved K. A. K. Larsen

I en Tid, hvor fortsat Forsvar er højeste Mode, er det maaske paa sin Plads at om
tale lidt herom i Aarsskriftet. For imidlertid at have Udbytte af det følgende, maa man
først gøre sig klart, hvad fortsat Forsvar er, og hvorledes det defineres. Tænker man sig
en Opgave med en Trusel, der alene pareres ved at en sort Brik flytter et ligegyldigt
Sted hen, fremtvinges det fortsatte Forsvar, saafremt der efter denne Briks ligegyldige
Træk opstaar en ny Trusel. Denne nye Trusel maa altsaa tillige garderes, hvorfor den
omtalte Brik maa placere sig saaledes, at ogsaa den nye Truscl pareres. Denne sekun
dære Parade er det fortsatte Forsvar. Simpelt og ligetil og ifølge Navnet lelfatteligt. Det
illustreres tydeligt i følgende Opgave af H. Knuppert, København, Magasinet 31. Juli 38:
Hvid : Ka6, Dg3, Tc5, Lb8, Le6, Sh7, Be2, e3. - Sort ; Ke4, Dh5, Th6, Le2, Se5, Bc4,
f6. Mat i 2 Træk ved 1. Df2! Trusel 2. Ld5 ::j::.Et ligegyldigt Træk af Se5 (f. Eks. Sf7)
garderer Truslen, men herved opstaar den ny Trusel 2. Df4::j::. Naar Springeren flyttes,
maa den altsaa benytte sig af sit fortsatte Forsvar ved at spille til d3, f3 eller g6. Herved
opstaar da de andre Svækkelser for Sort, der skaber det tematiske Variantnet. I dette
Tilfælde sker Svækkelserne hver G:;ng ved Selvspærring, saaledes at Hvid kan sætte Mat
ved henholdsvis TXe4, DXe2 og SXf6.

At fortsat Forsvar ikke absolut kræver en primær Trusel, men ogsaa kan tænkes i en
Træklvangsopgave, ses i følgende Opgave af S. Sander, København, Nationaltidende 23.
Marts 1919: Hvid : Kal, 'Dg4, Tel, Lc8, Sa4, Sd4, Ik2, e5. - Sort: Kd5, Te6, La5, Lhl,
Sd8, Bc3, c4. Mat i 2 Træk ved 1. Sc6! Træktvang. Flytter Ten ligegyldig følger Sc7 ::j::
eller Dd7 ::j::,begge disse Svækkelser undgaar Taarnet derimod ved sit fortsatte Forsvar
TXc6, hvorefter der følger 2. Ddl ::j::.Paa samme Maade med et ligegyldigt Træk af Sd8,
2. DXe6 ::j::,men efter dens fortsatte Forsvar SXe6 kan kun 2. LXe6::j:: benyttes!

Hidtil er det kun lykkedes mig at fremstille Selvbinding som fortsat Forsvar i Træk
tvangsform. I Opgave 1) 1. Th4 ! finder vi efter ligegyldige Træk af de 3 sorte Officerer
en Mat ved Sg5 ::j::,da Sd4 bliver garderet ved Sorts Træk. Motiveringen for det fortsatte
Forsvar finder vi i Fjernelsen af Bf4's Gardering af Feltet e5, hvorfor Sort maa slaa f4.
Disse Slag er altsaa fortsat Forsvar. Ved Matsætningen udnyttes Bindingen hver Gang.
Udenfor Temaet findes Varianten KXS, 2. f5 ::J=, hvor alle sorte Officerer er bundne.

Hvorledes da med Nietvelt- og Schiffmannparaderne? Jo, her har jeg Exemplerne 2)
og 3) parat. Se iøvrigt min Forklaring paa disse Temaer i "Arbejder Skak" Decbr. 1938.
2) 1. De7! Træktvang. Efter ligegyldige Træk af Sd4 og Tc6 følger 2. Dg7 ::j::.De. kendte
Nietveltparader findes altsaa paa e6! 3) Df4! er Schiffmann-Exemplet. Naar De6 eller
Sd7 flytter, følger 2. e4-e5 ::j::.1 Haab om al blive frigjort igen, benytter Sort sig af
fortsat Forsvar ved Selvbinding paa -ffi, Herved opstaar Temavarianterne: 1. -, SXf6,
2. d4Xc6 ::J=; og 1. -. DXf6, 2. Se6 -:f=. Ogsaa Varianterne SXc5, \e5 og DXd5 er fortsat
Fo1svar. - Denne Artikel tilegnes vore hjem lige Problemister.

1. K. A. K. Larsen Original

? ::j::

2. K. A. K. Larsen Original

2 =I=

3. K. A. K. Larsen Original

2 -::j::
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Om· Løsning af Selvmatter
En populær Vejledning . Af R. Prytz.

.Øvelse gør !11e,ler."

I Selvmatter er del Meningen, at Hvid skal tvinge Sort til at sætte Mat. Forholdet er
altsaa lige del omvendte af de almindelige Opgaver; man ønsker ikke at slaa den anden
Part ihjel, men derimod selv at dø, altsaa den højeste Grad af Hensynsfuldhed. Og Sort
er lige saa hensynsfuld; thi han søger at hindre at slaa Hvid ihjel, selv om han derved
selv maatte tilstræbe sin egen Død!

Reglerne er i øv;igt de sædvanlige, d, v. s. en Skak skal pareres, men kan naturligvis
pareres ved alle de i den paagældende Stilling efter de almindelige Regler mulige Træk;
og en bunden Brik maa ikke forlade den Linie, den staar paa, førend den frigøres.

Naar Formaalet saalcdes er lige det omvendte, rnaa dette vise sig paa flere forskellige
Mander i Løsningen. De Træk, der efter almindelig Maalestok er de stærkeste, f. Eks.
at slaa Modpartens Dronning eller at forvandle en Bonde til Dronning, kan ogs:rn i
Selvmat være de stærkeste, men de kan ogsaa være de aller svageste; og omvendt kan
de Træk, der normalt anses som de svageste, netop være de stærkeste her. Thi Sort kan
parere en Trusel - foruden paa de fra de almindelige Opgaver kendte Metoder - ved
at spille paa at blive Mat (tænk saaledcs en sort Ronde tilføjet paa f7 i Opgave 6; her
kunde Sort <la spille f7~f5, hvorved Truslerne var parer~l). Hvid maa ofte vise stor For
sigtighed for ikke at komme til al angribe den Linie eller det Felt, hvorpaa Matten skal
falde. Derfor kan man i Selvmatten se meget fine Træk, der er ganske overraskende for
den, der ikke er vant li! den Opgaveform, medens en gammel Selvmatmaud maask e bliver
helt blasert deraf. Tager vi saalcdes Opgave l, ses det let, at det er fristende at trække
Bonden h7, idet der er Skinspil efter alle sorte Træk og Bonden for saa vidt ganske
overflødig. Men Forvandling til D eller T ødelægger ganske -,iillet, da Hvid nu bliver
altfor stærk og tvinges til at slaa paa hl. Tilsyneladende er 1. b8, L og 1. b8, S begge
brugbare, idet de ser lige uskadelige ud; men ved en nøje Undersøgelse viser det sig,
at Løberforvandlingen ødelægger Spillet efter b2Xcl, D; thi Hvid kan nemlig ikke fort
sætte med 2. Dd t ]', da Sort nu kan spille ikke blot Dcl Xd l Mat, men ogsaa Dcl-d2!
Derfor maa Hvid fortsætte 2. Sd5-f4t, hvorfor Hvid ikke med Brikken pau b8 maa an
gribe B. Nnglen bliver da 1. b8, S.

1. G. Huma
Fata Morgana

Selvmat i 2 Træk
Skinspil:
1. DXg4, 2. o.r.+

b x c. S, 2. De z+
- L, 2. Ddz ['
- T, 2. Ddct
-- D, se Teksten

2. N. Rutberg
Nya Dagl. Allahanda 15. Februar 1925

Selvmat i s Træk
i. b7, h6, 2. b8, T, 3 TIS, 4. Tl1,

h5, 2. Te4, 3. Kh 1, 4. b8, L

3-.W. Pauly
Schweiz. Schachzeitung, 1921

Sclvmat i 5 Træk
1. Db8, 2. Lb7, 3 Tc6, 4. Lc5,
5. <l4
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Opgaven viser i øvrigt, hvor let man haandterer Bondet'orvandlinger i Sclvmal, netop
fordi Minorf'orvandlingen ofte er stærkest; Motiverne Lil Forvandling Lil T og L er flere
end i direkte Mat, hvor de hænger sammen med Palfare.

Den kendte Sondring mellem Trækpligt og Trusel kendes ogsaa i Selvmat; men ofte
findes begge Dele i samme Opgave. Nr. 1 er som anført en Trækpligtsopgave; men efter
1. Træk ser vi, at Træk.tvangen er ophævet, idet Hvid kun ved Hjælp af skakgivende
Træk kan fremtvinge Matten. I mangfoldige Opgaver er det indlysende, at det blot gælder
om at tilretlelægge en Træktvangssituation, f. Eks. ved at sætte sort K eller andre Brik
ker Pat, saalcdcs at Sort maa sætte Mat ·enten ved en Bondetræk eller ved el Ballen,
Nr. 2 og 3 er typiske Eksempler herpaa, Nr. 2 - en af Problemk unstens Perler - er
interessant ved, at der er 2 sideordnede Varianter, eftersom Bh7 gaar 1 eller 2 Skridt
frem; i mange Opgaver, hvor Sort kun har el Dobbelttræk med en Bonde paa 7. Linie
som eneste Forsvarsmulighed, skal man sørge for, al Sort hindres i al trække Bonden
mere end 1 Skridt i 1. Træk. Nr. ;{ viser en Hække kritiske Træk med pauf'ølgcudc
Spærretræk og Skæringspunkter paa bi, e6, cå og d4.

I begge disse Opgaver ser man straks, hvilken Brik eller Batteri der skal give Mattcn ;
for mange Sclvrnatter gælder dette, at man let ser selve Afslutningen, Mattr ækket, i Mod
sætning til mangfoldige almindelige Opgaver, ikke mindst Bøhmerne. Den Omstændig
hed gør, at man aldrig skal lade sig skræmme af Trækantallet, selv om man kommer op
paa 4 eller mere; naar det saalcdes ikke er selve Matstillingen, der interesserer, er det
klart, al Interessen ligger i Spillet, i Løsningsforløbet. I ældre Tider var man imidlertid
ofte tilbøjelig til at være nøjsom paa det Punkt; de ældre, lange Selvmatter minder ofte
om Søslangen: man haaber al finde noget virkeligt interessant; men naar man under
søger Uhyret nærmere, opløser det sig i ingenting + en flov Smag i Munden!

Xr. 4 viser, al man under ~sningen maa have Opmærksomheden henledt paa, om
der er andre \la l.lræk end det, der ligger lige for. Man ser let, at \la tten maa være
g3-g2" og at Spillet gaar ud paa at uskadeliggøre den sorte Løber; man finder ogsaa
ret let ITovedvarianten 1. g7, Le8. 2. g8, L, Lb5t (Lh5. ;1. Lf7j. 3. Lc4, Le8. 4. Ld:3 (Vente
træk), Lh5. 5. Lg6, hvor Begyndelsesstillingen er naaet pna ny og den sorte Løber derfor
falder i næste Træk. Men hvis 1111Sort spiller 4. -, Lb5, viser del sig komplet umuligt
at nedlægge Løberen, uden al 2 af de sorte Bønder paa a~Linicn kommer i Bevægelse og
ødelægger en Løsning i li Træk. Maaske vil det vare lidt, før man opdager, al Løberen
kan medvirke i Matsætningen ved 5_ ses, LXeU. U. Le2t.

4. R.: PrylI
Svenske Dagbladet, 11. Marts 19Z8

Selvmat i 6 Træk
Skinspil: 1 -, Lh5J>, 2. SXL,
Løsning, se Teksten

5. H. Rohr
L" Echiquier, Marts 19:l4

Selvmat i 2 Træk
1. Th2 Træktvang

6. R. Pryh
Version, Svenska Dgbl., 14. Juni 1936

Selvrnat i 2 Træk
r. Sba=-d i , Trusler 2. Dby]

og Ddst
1. -, LXe5, 2. Tf3t (ikke Tba+)

SdXe5, 2. Leo+fikkc'If'j+)
SgXes, 2. Tf'j]
Ses 2. Dbs+
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Naar Sort har adskillige Brikker at trække med, er det sandsynligt, at der maa eta
bleres en Truscl, navnlig naar de sorte Brikker tilsyneladende virker ganske uafhængig
af hinanden. (I en Del Opgaver er det tydeligt, at Sort er saa stærk, at Hvid slet ikke
faar Tid til stille Træk; kun skakbydende Træk er i hvert Fald meget almindeligere end
blandt almindelige Opgaver). Overraskelser er dog slet ikke udelukkede; saaledcs har
Sort i Nr. 5 10 bevægelige Brikker, af hvilke ingen skal give Matten, og dog etableres
der straks en Træktvang, idet Hvid sørger for, at enten hans Dronning eller Taarn op
hører at dække b2.

I en Del Tilfælde er den hvide Konge sikret saa godt, at man næsten ikke kan se
en Matmulighed; del kan da gælde om at faa etableret et sort Batteri, der tvinges til at
give en Dobbeltskak; som Eksempel kan anføres, Nr. 6, hvor de hvide Løberes skadelige
Virkning neutraliseres paa den Maade; iøvrigt ser man, al der i 2 af de 3 Dobbeltskak
varianter er lindgaaelse af Dobbeltspil, hvilket understreger Ideen.

Fra Løsning af Opgaver kender man de sædvanlige Aarsager, der bestemmer, Lil hvil
ket Felt. en hvid Brik skal gaa (f. Eks. fordi den bedst kan fremme Angrebet derfra,
fordi den skal give Plads for en anden hvid Brik, fordi den skal hindre en sort Brik i at
virke paa en eller anden Maade, eller fordi Patfare skal undgaas); de samme Aarsager
finder man ogsaa indenfor Selvmatten, men som foran bemærket, er der ogsaa andre,
f. Eks. at Hvid ikke maa komme til at angribe Matfeltet, Matlinicn eller den sorte Konge
eller binde en sort Brik, eller at Hvid skal tvinge Sort til al spærre for eller slaa en hvid
Brik (Nr. i»).· Disse Aarsager medfører, at Nøglen jævnlig er Løbertræk til Hjørnet, skønt
man umiddelbart ikke kan se, hvad Løberen skal der. Nr. 7 er et typisk Eksempel; Løbe
ren har ikke andet at gøre paa a8 end at komme der først, d. v. s. før Td8 kommer
der. Hvis Taarnet ikke kunde eller vilde gaa dertil, havde Løberen heller ingen Interesse
deri. Forholdet minder om Nord- og Sydpolsekspeditionerne for henved en Menneske
alder siden; der var ingen Mennesker, der regnede med, at der var særligt interessant at
være paa Polen; .!et gjaldt blot om at komme der for nogen anden! Nr. 7 er med Hensyn
til Nøglens Ide beslægtet med Nr. 5.

Efter disse maaske lidt spredte Ilemærkninger kan vi prøve at gennemgaa Løsningen
af Nr. 8, der paa Forhaand ser noget afskrækkende ud! Vi begynder med en alminrlelig
Oversigt, før man gør det konkrete Forsøg. Der er trods de stærke sorte Brikker ikke
nogen umiddelbar Fare; thi det vil vare 3 Træk, før Sort kan skaffe den hvide Konge et
Flugtfelt (f. Eks. Did, Sh3, Tg3t); og større Ravage paa anden Maade kan Sort heller

7• W. A. Shlnkman
Turf, Field and Farm 1877

Selvmat i ~Træk
1. La8, truer, 2. Dh7i

d6, 2. De6t
Dg3, 2. Sf7t

8. C. M. Foz
Deutsche Schachzt., Juli 1923
2 Præmie

Sclvmat i 6Træk
Løsning, se Teksten
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ikke frembringe lige med det samme. Maaske er det end ikke nødvendigt med en Trusel;
thi Sort kan i Øjeblikket kun trække Kongen til b8, et eller to Skridt med Ilf7 og 3 Træk
.af Dh3. Af de to Batterier er vi mest interesserede i L-T Batteriet, idet D-L Batteriet kan
opløses med det samme ved Dg3. Hvorledes kan vi faa del første Batteri til at virke?
-Der er maaske Muligheder paa 8. Linie, f. Eks. ved at give en Skak med den hvide D.
paa g8 eller h8 (1. Tb3, Trusel 2. Dhx+}: men det synes dog at strande ret let paa, at Lh4
gaar imellem paa d8, efter at Dh3 er gaaet til g3. Bedre vil den Mulighed være, om Bf7
vilde trække til f6. En anden Chance kan maaske etableres ved at sætte den sorte Konge
fast paa b8 (evt. paa c7 eller d6j, trække f4-f5 og derefter Le3-f4t; dog maa i saa Fald
Tc3 forinden hindres i at angribe Lf3. Men en saadan Plan kan let ødelægges, navnlig
ved f7-f5. Mange andre gode Muligheder synes der ikke rigtigt at være; og vi maa derfor
gøre et Forsøg. Lad os prøve 1. f4-fa! Dette Træk hindrer 1'7-1'5, aabner for Le3 og til
lige Diagonalen h2-b8 for den s. D. Nogen Trusel er ikke Lil al øjnc ; men lad os se,
hvad Sorl kan gøre. F. Eks. 1., Dh1, der efter Sgl-h3 vil give Dronningen Mulighed for
at komme ud og virke. Der er dog ikke nogen virkelig Fare paa Færde; der maa være
Tid til at trække 2. Da4, der dels truer 3. DeS']', Ld8 Mat, dels kan medføre Dc6t, Kb8,
hvorefter kun Tc3 hindrer Matmanøvren Lf4t. Truslen kan Sort ganske vist parere, men
efterhaanden viser det sig, at man alligevel trænger igennem:
2. Da4, Sh3. 3. Dc6t, Kb8. 4. Tblt DXbl. 5. Tb3t DXb3. 6. Lf4t, T, SXf4 ;\fat.

re. 3. DcM, Kb8. 4. Db5t Ka8. 5. nas+, Kb8. H.Dg8t, TXg8 Mat.
Dh2. 3. n-o+, Kb8. 4. Dcx+, Ld8 Mat.

Ovenpaa denne Opmuntring (at det virkelig lykkedes!) prøver vi, hvad der kan gøres
efter 1. f5, Dh2 eller Dg3. Her kan vi let neutralisere den sorte D og komme af med det
besværlige Tc3, men maa samtidig erindre, at der saa kun bliver L-T Batteriet tilbage
som Malmulighed. Vi spiller derfor
2. Te8t, DbS."'3.TXb8t, KXb8. 4. De5t, Ka8. 5. Dd5t, Kb8. 6. Lf4t, TXf4 Mat.

Herefter føler vi os ganske overbevist om, at vi er inde paa den rigtige Vej og under
søger saa, hvad der kan ske efter 1. f5, KJi8. Dette Træk kan ogsaa sætte Tc3 i Stand
til at komme bort fra 3. Linie:

2. Tb3t, Kc7 (ikke Ka8. 3. Dh8t). 3. Tb7t, Kd6. 4. Dd4i-, KcH. 5. Dc:Jt, KdH. 6. r.n+,
TXf4 Mat.

Kc6. 4. Sb4t, Kd6. 5. Df6t, LXf6 Mat,
Kd8, Kc8. 4. DhSt.

Saa mangler vi kun Varianten efter 1. f5, f7-f6. Dette Træk spærrer Lh4 ude fra d8;
og vi kan derfor nemt klare Sagen:
2. Da2, (truer 3. Dg8t), Dg3. 3. Dd5t, Kb8. 4. Dg8t, TXg8 Mat.

Nr. 8 er ikke en Opgave, der er hurtigt løst; men blot man søger at finde Sorts svage
Punkter, vil man opdage, at Selvmatter ikke blot er til at løse, men ogsaa f'ornojolige at
give sig af med!
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Hvem er Dobbeltmorderen?
Et Skakproblem . Af N. Høeg.

"Ja, Du har vel set Historien i Aviserne", sagde min Ven Sjerlok Petersen. "Jeg er
engageret af Brodersønnen for al klare Ærterne for ham, men jeg maa tilstaa, at Ær
terne er ualmindelig gi umsede; del er en skidt Knægl, bundløst forgældet, med den ene
ste Chance at arve Onkelen. Jeg kunde egentlig godt tænke mig, at han har begaaet
Mordet og derefter lavet det Trick al engagere mig for al give det Udseende af, at han
er interesseret i Forbrydelsens Opklaring."

"Ja, jeg har læst, hvad der stod i Aviserne", sagde jeg, Historien interesserede mig
særligt, fordi de to Ofre blev dræbt, mens de sad og spillede Skak, og jeg kom til at
tænke paa, om den Omstændighed, som Politiet. straks konstaterede, al Brikkernes Stil
ling paa Brædtet viste Mat, ikke kunde Lyde paa, al Morderen har været en interesseret
Skakspiller, der har villet se Afslutningen af Partiet, før han begik sin Udaad."

"Ikke saa ilde, kære Wats - - kære Il øeg", sagde Sjerlok Petersen, "imidlertid har
jeg konstateret, at fra Stuens eneste Vindu kunde man udefra kun se Oberstens brede
Ryg, men ikke Brædtet med Brikkerne; det var ogsaa denne Beliggenhed, der mulig
gjorde, at de to Ofre kunde dræbes med eet eneste Skud, der gennemhorede Obersten
fra Ryggen og ramte hans Broder i Brystet, begge døde paa Stedet."

".Ja, lad mig høre lidt om, hvad Du ellers har opdaget", sagde jeg, "jeg haaber da
ikke, det drejer sig om en sindssyg Person, der har den Mani at dræbe Skakspillerne,
mens de sidder fordybede i deres Spil."

".Ja, ser Du", sagde Sjcrlok Petersen og tændte sig en frisk Cigar, "jeg har samlet en
hel Det Oplysninger sammen, og besværligt har det været, da de paagældende Personer
førte e~saa omgangsløs -- ja næsten omgangsfjcndtlig - Tilværelse. Det var jo sær
prægede Mennesker. Obersten, stejl Karakter, utilnærmelig, udpræget Eucmeuneske, hid
sig som en drillet Tyr, meget formuende Pebersvend, yderst pertentlig selv i Smaating,
boende siden sin Afskedigelse i den isoleret liggende Villa. Hans Husholderske, en mand
haftig og selvsikker Dame, tidligere stor Skønhed, nu let graanet og næsten døv. Brode
ren, Pebersvend, jævnt godt situeret, Særling og ikke videre begavet, Bogholder uden
Trang til Avancement, paaholdende indtil Gnieragtighed. Min Klient, Søn af en tidlig
afdød Ilroder af de lo, uden Livsstilling, har levet af Arv og derefter af at stifte Gæld
og slaa Obersten for Penge.

Du ved formodentlig, at Obersten var en af vore stærkeste Skakspillere; i de senen'
Aa;' beskæftigede han sig dog næsten kun med Spillets Teori og med Løsning af Op
gaver; den •eneste, som han spillede Skak med, var Brodcruu, der besøgte ham hver
Søndag og spillede et Parti med ham."

"Var Hrodercu da ogsaa en tin Skakspiller?" spurgte jeg.
"Nej, tvært imud ", sagcte Sjerlok Petersen, "yderst middelmaadig ; hans eneste Inter

esse for Spillet var sikkert, at han fik 50 Kr., hvergang Obersten tabte."
"Men kunde Obersten da overhovedet tabe til ham'?" spurgte jeg.
,.Ja, Forholdet mellem dem var ganske interessant", sagde Sjerlok Petersen, "med sin

udprægede Familiefølelse satte Obersten Pris paa Broderens ugentlige Besøg, men fore
trak aabenbart Skakken fremfor at snakke om Vejr og Vind med den smaat begavede
Broder; for at Iaa Interesse ud af Spillet stimulerede han Broderens Lyst med Udsigt Lil
en ret betydelig Præmie og opstillede nogle efterhaanden mere og mere mærkelige Betin
gelser for Spillet, som gjorde det til en Kunst for ham selv al vinde. Jeg har disse Op
lysninger fra en lille Skakdagbog, han har ført. Her skal Du se den."

Sjcrlok Petersen rakte mig Bogen, og jeg bladede i den; det var en ret anselig, godt
indbunden Bog i Kvartformat, med talrige Optegnelser om Aahningsteori og Analyser,

· Løsninger af Opgaver m. m., alt i Dagbogsform. For hver Søndag stod der en konstant
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Notits med Overskrift: "l'arli med Frederik", og derefter var angivet visse Betingelser,
i. Begyndelsen rel simple, de lo første saaledes: "giver Springer hl rorud" og "giver
Dronning forud", men derpaa mere og mere indviklede og aparte, L Eks. "Løbennat paa
a8", "Mal med den til Springer forvandlede h-Bonde", "Mat eller Servrnut erter Behag",
"Mat saaledes, at Brikkerne danner et ~ors", ".Mat efter Behag med D, T, L, S eller B".
- Enkelte af Betingelserne var betegnede som hemmelige, I. Eks. den om, al. Brikkerne
skulde danne cl Kors; til de senere Betingelser var der altid føjet en Angivelse om den
tilladelige Betænkningstid.

"'.\faaske har den noget sløve Frederik værel tilbøjelig til al trække Partierne i Lang
drag", sagde Sjerlok Petersen, da jeg gjorde en Bemænrkning herom, "men hvorfor er
nogle af Betingelserne hemmelige?"

"Det følger af deres Natur", sagde jeg, "nogle af dem er snadanne, at selv en aunds
svag kunde forstyrre Planen, naar han kendte den; del har i del hele mere værel en
Slags Opgaveløsning af selvstillede Opgaver fra Oberstens Side end egenliige Skakpartier;
Betingelsen om Korset har han aabcnbart fra Skakl.itte.aluren. Den har han ior Resten
ikke kunnet klare; jeg ser, der slaar "Tabt" under denne Betingelse."

"Ja", sagde Sjerlok Peter sen, "han har ornhyggeligt nu leret "Vundet'· eller "Tabt"
under hvert Parti, og del er for Hest.en d.eral jeg ved, at han har give I Broderen .'iO Kr"
hvergang denne slog ham, idel hans Bankkonto viser, al hvergang der er noteret "Tabt"
i Skakdagbogen, er der Dagen elter trukket en Check paa 50 Kr. paa hans Konto."

.Jeg bladede videre i Bogen; den sidste Notits var ffllgende: "Parti med Frcder ik. Be
tænkningstid højst 5 Minutter pr. Træk. Hemmelig Betingelse: Partiet afslulles, naar
Uhret slaar hel, men Ma] efter Behag paa saa mange Maader, som Uhrct slaar Slag."

"Som Du ser, viser Datoen Dagen for Mordet", sagde .Sjerlok Petersen, "og med Uhret
menes et gammelt Bornholmeruhr i Oberstens Dagligstue; han sad ligeoverfor det, mens
de spillede, o~ det baade gik og slog korrekt, det har jeg konstateret. - Det har formo
dentlig været cl ret mærkeligt Parti, de har spillet."

"Ja, det er sandelig en højst original Betingelse, Obersten har udspekuleret", sagde
jeg, "men han har aabenbart ikke kunnet klare den, for jeg husker, at Avisreferatet
omtalle, at han netop var i Færd med at skrive en Check paa 50 Kr. til sin Broder, da
de begge blev dræbt."

"Ja, Checken var næsten udfyldt", sagde Sjerlok Petersen, "der manglede intetsom
helst andel end Bogstavet "i" i Ordet "Femti", da Oberstens Fald sidelænds ned mod
Gulvet drev Spidsen af hans Fyldepen gennem den og de to følgende Blade i hans Check
bog. - Naa, men jeg maa hellere give Dig Dagens Begivenheder i den rette Orden:

Min Klient tog ud til Villa "Skovensomhed" med Formiddagstoget fra København og
traf undervejs sin Farbroder Bogholderen, med hvem han fulgtes paa den halve Times
Spadseretur fra Stationen vestpaa, uden at de sagde et Ord til hinanden; der var ikke
Sympati imellem dem. Det lykkedes ham at slaa Obersten for 500 Kr" efter at han havde
gennemgaaet den sædvanlige Skylle af Bebrejdelser, Skældsord og Trusler om at blive
gjort arveløs, noget som han dog paastaar, han ikke lagde Vægt paa, da han var vant
dertil, og var sikker paa, at Onkelens meget udprægede Slægtsf'ølelsc vilde hindre ham i
at lade sin Formue gaa udenfor Familien. Der er dog en Omstændighed, der kunde tyde
.paa, at Oberstens Trusler dennegang har haft en mere oprigtig Klang end før; han har
nemlig virkelig den foregaaende Uge forandret sit Testamente saaledes, at Brodersønnen
kun faar 2/a af Formuen, mens den ene Trediedel tilfalder hans Husholderske, og denne
Omstændighed taler ikke Lil Fordel for min Klient, hvis Paustand om ikke at have Anelse
herom i hvert Fald af Politiet ikke anses for troværdig; Politiet mener kort sagt, at han
har begaaet Mordet dels for at hindre Obersten i at gøre flere testamentariske Skridt i
samme Retning, og dels for straks at erhverve den betydelige Formue, som selv de 2/a
af .Oberstens Efterladenskab repræsenterede. Naa, han fik altsaa de 500 Kr. paa en
Check, som mærkeligt nok er taget ud af Checkbogen lige bagved den endnu fastsiddende
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Check, hvorpaa Obersten i Dødsøjeblikket skrev, og spiste derpaa Middag Kl. l sammen
med de to Farbrødre, hvorefter de 3 Herrer fik Kaffe og Cigarer."

"Ja", indskød jeg, "fo1modentlig af den Kasse med 25 Havanacigarer, som Bogholde
ren havde givet sin Broder paa Dagen; jeg saa dette nævnt i Bladene."

"Ja, del er en af Sagens interessante Biomstændigheder", sagde Sjerlok Petersen;
"Politiet har spekuleret meget over, hvad det kan belydc, at den næsten sygeligt paahol
dende Boghuldcr har værct,..saa fiol; det var ikke Oberstens Fødselsdag eller nogen an
den Mærkedag: men Cigarerne var hans \'ndlingsmærke, og Bogholderen havde selv købt
dem og be1all dem kontant; del var Cigarer til 2 Kr. Stykket.

Naa, derefter satte de to Brødre sig til Skakbordet, og Brodersønnen fik strengt Paa
læg om ikke at forstyrre dem; han sagde derfor Farvel. til dem, og for al fordrive Tiden
til Togets Afgang, tog han sin Onkels Bøsse med ud i llaven f'or at skyde efler Kragerne;
men da han ikke er Jæger og ikke fandt anden Ammunition end Kngler, saa opgav han
denne Sport; han mener, at han stillede Geværet fra sig opad Husmuren, men glemte i
hvert Fald al stille det ind i Villaen. Saa gik han en Tur i Skoven og naaede i god Tid
til Stationen inden Togets Afgang KL 10 Minutter før 5. Her traf han to Bekendte, og fra
dette Øjeblik er der Vidner paa hans Færden, medens det foregaaende kun er baseret
paa hans egen ukontrollerbare Beretning.

Husholdersken kan intet oplyse. Hun plejer om Søndagen, naar hun har serveret den
tidlige :\foldag og anrettet et koldt Bord i Spisestuen, hvor Herrerne kunde spise til Aften,
naar det passede dem, at have Resten af Dagen fri, og det er en bestemt Regel, at hun
ikke under nogen Omstændigheder maa forstyrre Skakspillet. Den paagældende Dag var
hun utilpas og havde Hovedpine og tilbragte Resten af Dagen i sin Seng. Noget Skud har
hun ikke hørt, men hun er som sagt næsten døv.

Af Tjenestefolk holdes kun en Formiddagspige, der ligger hjemme - i Landsbyen 3
Kilometer vest for Villaen - og <len paagældende Søndag som sædvanlig gik hjem KL
halvtre; det var hende, der ved sin Ankomst næste Morgen Kl. 7 opdagede Mordet og
alarmerede Husholdersken, der straks ringede til Politiet.

Bøssen fandtes liggende i Haven med det ene Løb affyret, det andet endnu ladt, nær
det Vindue, gennem hvilket det dræbende Skud var affyret, men Fingeraftryk og Fodspor
var tilintetgjort af et kraftigt Regnskyl om Natten.

Sagen ser lidt sort ud for min Klient, og jeg er som sagt ikke selv sikker paa, at det
ikke er ham, der har udført Morddaaden.

Imidlertid har jeg dog f'aaet eet Lyspunkt frem. En omstrejfende Vagabond og-figger,
af Politiet kendt som Voldsmand, blev Mordaftenen indsat i Detentionslokalet i Stations
byen. Han havde samme Dag grasseret i Egnen vestpaa, hvor han flere Steder har været
inde i Gaardene for at tigge. Hans Vej har jeg gennem Vidnesbyrd fra Beboerne fulgt
fra Sted til Sted indtil Landsbyen vest for Oberstens Villa, hvor han optraadte ved 5-
Tiden, han fik saaledes et Par Stykker Smørrebrød i el af Husene Kl. et Kvarter over 5.
- I Stationsbyen var han ved 7-Tiden; paa Vejen maa han være kommen gennem Skoven
og kan særdeles godt have hjemsøgt Oberstens Villa, men han paastaar bestemt, at han
ikke har været der. Ved at gennemgaa hans Fortid har jeg fundet, at han for 10 Aar
siden under sin Militærtjeneste var Oppasser hos Ohersten, og at denne dengang har
gennemtærskel ham med sin Ridepisk, en Sag, som blev dysset ned, men gav Anledning
til Oberstens Afskedigelse. Fyren har dengang til flere Kammerater udtalt sig om, at han
nok skulde faa Ram paa Obersten, at han ikke. agtede at glemme Sagen o. s. v., men paa
staar med stor Bestemthed, at han ikke engang har haft Anelse om, at Obersten boede
paa den Egn; det betyder dog maaske ikke saa meget, da han er kendt som rutineret
Benægter.

Ja, saaledes slaar Sagen, og jeg skulde jo gerne .se at komme videre.
Nu har jeg, som Du ved, ikke megen Forstand paa Skak, og jeg vilde derfor gerne

høre Din Mening, om Du synes, der er noget at faa ud af Brikkernes Stilling paa Brædtet
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i Mordøjeblikkel. Et skakspillende Medlem af Politiet mener ikke, at Stillingen kan op
lyse noget, men det kunde jo være, han har overset noget. -

Her er en Optegnelse af Brikkernes Stilling. Jeg skal tilføje, at Skakbordel øjensynlig
var ganske uberørt af Morddauden ; alle Brikkerne stod nøje paa Felternes Midte, og ikke
en af de paa \Kanten af Skakbordet staaende Brikker
var faldet paa Gulvet."

Sjerlok Petersen rakte mig sin Nolebog, hvori Brik
kernes Stilling var noteret; jeg gengiver her Stillingen
paa Diagram.

"Ja, en Ting er sikkert", sagle jeg, "nemlig at Ober
sten lige har gjort Mat og dermed endt Partiet. Men lad
mig give Dig det samme Raad, som i den store Hals
hau nds tyver-isag i 1924 (se "Skakbladet" Januar 1925),
førte til saa godt et Hesultat. Lad mig fortælle hele
Historien i et af vore mest udbredte Blade; det skulde
undre mig meget, om ikke en af Danmark i mange
fremragende Skakdyrkere kunde give Dig nogle Oplys
ninger."

Bogholderen

Obersten

Hermed forelægges altsaa Sagen. Del skal tilføjes, at Dr. Høeg har udsat en Præmie
paa 10 Kr. til den, der giver Oplysninger, som fører til Sagens fulde Opklaring. Saa
danne Oplysninger kan, inden den I. Oktober 1939, sendes til Dr. N. liøeg, Horsens. Der
som der af flere sendes lige gode Oplysninger, trækkes der Lod om den udsatte Præmie.
En afsluttende Beretning om Sagen vil derefter fremkomme fra Dr. Høeg i næste
Aarssk.rif't.

Som en 2. og 3. Præmie har K. A.~" Larsen udsat ii Kr. og "D.S. K." en Skakbog.

DANSK PROBLEMGALLERI

Udvalgte Problemer af Svend Thomsen

Ved H. V. Tuxen

Svend Thomsens Problemer var naturligvis ikke allesammen Mcstcrværker ; men han
fik dog i sil altfor korte Liv Lejlighed til al frembringe en Hække tematisk hanebrydende
Arbejder, der oftest var blændende konstrueret.

Opgave Nr. 1 (1. eXHi!) var hans Debutarbejde - det gamle Ord om de kommende
Begivenheder, som kaster deres Skygge, synes ogsaa her at slaa til; man kan med denne
Totrækker som Udgangspunkt stille Forfatterens Horoskop: "han bliver et udpræget
Totrækstalent med Sans for den skarpe, tematiske Pointe". Denne Hang Lil det udpræget
tematiske overdrev Svend Thomsen rnaaske af og til, i visse skematiske Opgaver savner
man "Smilet". ALhan dog ikke var blottet for Humor, viser Nr. 2 (1. De()!), et "Loydsk"
Produkt.
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Et af de første Temaer, Sv. Th. gav sig i Lag med, var Som o f f - Temaet: ,,Sort
aabner en hvid Linje, hvilket sætter Hvid i Stand til al give en Selvspærringsmat". Op
gaverne Nr. 3 (I. Dhfi!) og Nr. 4 (1. Dd71) er gode Excmpler.

Saa korn hans store Kærlighed: Le w man n·- Temaet: "Præventiv Fr igørelse af en
"dobbelt" bunden sort Brik". Nr. 5 (1. Thl !) var et fint Meredith-Exempel, der gik Verden
rundt i Skakpressen. Ogsaa Nr. 6 (1. Da3!) behandler Temaet i knap Form. Mere kom
plicerede Opgaver med denne Parade er Nr. 7 (1. Tf5!j, Nr. 8 (1. Lc7!) og Nr. 9 (l. Kc7!).
~saa i Selvmatform viste Sv. Th. sin Interesse for Lewmann, se Nr. 10. (1. Se71).

Før jeg slutter Omtalen af dette Terna, skal jeg vise Nr. 11 (1. De5!). Opgaven kan
opfattes som en lllustration af en Anti-Lewmann, et splinternyt Tema i en elegant Ud
formning. At Temaet ikke har vist sig særligt frugtbart, kan man ikke laste Forfatteren
for. Jeg anser Opgaven for en af de bedste Totrækkere, der existerer.

Af andre originale Ideer kan nævnes Nr. 12 (1. Sg3!), hvor sort Konge skiftevis spær
rer for et af de sorte Taarne",

Sv. Th. har vistnok Æren af at have introduceret det fortsatte Fors· var til
Danmark, han var den første, der for Alvor gav sig i Lag med Temaet, og han naaede
udmærkede Resultater, se f. Ex. Nr. 13 (1. Sc8!) med to Ternabrikker, og Nr. 14 (1. Dc6!)
med en knippelfin Nøgle.

Bar u lin I (Dualforsvar med sekundær Binding af hvide Brikker) hørte ogsaa til
hans Kæpheste, se Nr. 15 (LXTd3!) med Temavar ianterne 1. - Dc8 og 1. - Df2 med
skiftevis Binding af Springerne.

Opgave Nr. 16 (1. Sh4!) indeholder tilsyneladende kun alm. f. F.; men ved nærmere
Eftersyn opdager man (som paavist af Rasch Nielsen), at Varianten 1. - Sc7 tilfreds
stiller den senere af K. A. K. Larsen opstillede Definition af "Kryds val ve" (se Skak
bladet September Hl37). Dr. Par os - Temaet (gensidig Bi-val ve) behandlede Sv. Th. i en
Række fortrinlige Opgaver, Nr. 17 (1. Dg2 I) er i al sin Enkelhed genial, og Nr. 18
(1. Dg2!), <ler viser en Kombination af Dr. Paros-Ternaet og "Krydsvalve", atter en frem
ragende Præstation med alle den moderne Totrækkers imponerende Raffinementer. Nr.
19 (l. Ka71) er et Exempel paa Dr. Paros-Temaet i Meredithform, saa vidt jeg kan kon
statere, har den hidtil ikke været offentliggjort.

Som Tretrækskoæponist ydede Sv. Th. kvantitativt en ringe, men kvalitativt en fin
Indsats. Et Exempel paa, hvad han kunde udrette med smaa Midler, er Nr. 20 (1. Kf:l!).
Opgaven er inspireret af en af vore Tematurneringer.

Endelig viser Nr. 21 (1. Ta6!) Sv. Th.s bedste Firetrækker. -
Med Svend Thomsen har vi mistet en Komponist af det store Format.

1. D•gensNyheder,13. Sept.1933

2 =I=

2. 4. PræmieArbejder-Skak1936

2 =I=

3. Fyen•Stift.tidende1934

2 =I=
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4. Ros. Omtale Magasinet 1935

2 ::j::

5. SuomenShakki 1935

2 ::j::

6. FyensStiftslidende1937

-·---

2 ::j::

7. Magasinet1934

2 ::j::

8. Oag"ns Nyheder 1935

2 ::j::

9. FyensSliftslid"nde 1935

..L.
2 -r

10.DleSchwalbe1935.DanQm.Helt.

Selvmat 2 Træk

11. Skakbladet 1936

Ttlegnet K. A. K. Larsen
2 =!=

12. Nationaltidende1936

2 ::j::
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13, Ærøspr. Die Schwalbe 1935/IV
Danemark Heft

2 =I=

14. Skakblaclet 1935

2 =I=

15. 1. Pr. DSK's Aarsturn. 1935
Ros. Omt. Magasinet 1935

2 =I=

16. Skakblaclet 1936
Tilegnet Dr. N. Høeg

2 =I=

17. Hæclr. Omtale Magyar
S•kkvllag 1937

2 =I=

18. Skakblaclet 1937

2 =I=

19. Original

2 =I=

20. Krycls- og Tværsblaclet 1937

3 =I=

21. Præmie I DSK's nat. Turn. 1936
Dagen• Nyhecler 1936

4 =I=

22



Przepiorka-Temaet Ved K. A. K. Larsen

Dette Tema, der ikke er særlig opdyrket, da det har saa uendelig mange Muligheder,
defineres saaledes: »Hvid foretager nogle forberedende Manøvrer for at imødegaa de
skadelige Virkninger, en bunden sort Brik kan foraarsage, naar denne senere frigøres.«
Imødegaaelsen kan ske enten ved, at Hvid tvinger sorte Brikker hen paa Felter, hvor
de spærrer for den bundne sorte Brik eller ved, at Hvid selv afspærrer Linier for Brik
ken. Førstnævnte Tilfælde finder vi i Opgave 1 af den bekendte polske Forfatter, efter
hvem Temaet er opkaldt. Løsningen er: r. g4
(Trusel: 2. TXg6f). 1. -, hs Xg4, 2. De5, Th5,
3· Sh4 (Trusel TXg6t), DXS, 4. Df5 (Trusel TXg6f),
e6XD, og her ser vi saa, hvor Hunden ligger be
gravet: Vi kan nu frigc:re Tg5 og true med Mat
paa f8 ved 5. Les! idet Tg5 er fuldstændig inde
spærret af Brikkerne paa f5, g4 og hs.

I Opgave 2 ser vi Uskadeliggørelsen af enten
Lf1 eller Tfz, ved at Hvid med Td4 dækker
hvid Konge mod Sorts Skakker paa hj og f8,
Temaspillene former sig saaledes: 1. Lh4, d x eg,
2 Td7 ! 3. Dg7 ! idet 4. Darz]; nu ikke kan pareres
ved Skak paa h3 med den frigjorte Løber. 1. -,

dXc5, 2. Td8! 3. Le7! idet 4. Lb4::j:: nu ikke kan
pareres ved Skak paa f8 med det frigjorte Tfz.

At der ogsaa paa Selvmatsomraadet kan findes
interessante Stillinger er utvivlsomt. Et lille For
søg paa at fremstille Ideen med hvid Uskadelig
gørelse af den bundne Brik i Selvmatsform er Op
gave 3. Tfs og Sf4 maa væk, hvilket kræver mere

i end to Træk, og Sort vil da blive Pat. Det tredie
Træk af Hvid maa altsaa være Frigørelse af Tb7
for at ophæve Patfaren.
Det vil af Løsningen ses, at Frigørelsen selvfølge
lig ogsaa kan ske ved Spærring.

Det overlades for en Gang Skyld Læserne at
finde Løsningen paa Opgave 3 og Opgave 4, der
indeholder den sorte Uskadeliggørelse af den fri
givne Brik.

1. D. Przeplorka, Polen
Swiss Chess Review 1925

6 =F (z sorte L. paa hvidt Felt)
2. K. A. K. Larsen
I. Pr., Match nen., Polen, Danm. 1935

4 ::j::

3. K. A. K. Larsen Original

Selvmat i 4 Træk

Saafremt De
ikke kan fin
de Løsnin
gerne, eller
hvis De har
andre Ønsker
vedr. Temaet,
bedes De
skrive til:

K. A. K. Lar
sen, Gade
vangsvej 10,

Hillerød.

4. K. A. K. Larsen Original

4 ::j::
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P. A. Larsen, Rønne.
0. G. Lauritzen, København.
K. Laursen, Aarhus.
Fr. Lindgren, Lindingø I, Sverige.
Axel Lund, København.
V. Lund, København.
N. B. Løw, Hørning.
Arthur Madsen, Svendborg.
0. Mygind, Dybvad.
F. W. Nanning, Eindhoven, Holland.
Nels Nelson, Hopkins, Minn., U.S.A.
Johs. Nielsen, Ribe.
Karl Nielsen, Haderslev.
Willy Nielsen, Odense.
Dr. M. Niemeyer, Wassenaar, Holland.
Odense Skakklub, Odense.
Harry Olsen, Roskilde.
William Olsen, København.
Eigil Pedersen, Aarhus.
Iver Pedersen, København.
I. 0. Pedersen, København.
J. P. Pedersen, Aarhus.
H. Petersen, Mern.
Viggo Petersen, København.
V. Il Petersen, København.
A. M. Poulsen, Sose, Lobbæk.
Rud Prylz, København.
Bernh. Raasø, København.
Rasch Nielsen, København.
E. Rasmussen, København.
H. Rasmussen, København.
H. Rasmussen, København.
V. Røpke, København,
Johan Schccl, Oslo, Norge.
Knud Schiørring, København.
E. Schlichtkrull, Odense.
M. Scgers, Brussel, Belgien.
Stig Svennerstedt, Mariefred, Sverige.
Søgaard-Nielsen, Tjæreby, Korsør.
Helmer Ternblad, Vindeln, Sverige.
G. Thomas, København.
Axel Tipsmark, Reistrup, Nyborg.
F. Toft, København.
H. V. Tuxen, København.
Uldall Christoffersen, København.
P. Valbjørn, Odense.
Johs. Wichmann, :'\yborg.
Ulrich Winther, Horsens.
Poul Østerbye, Aakirkeby.

MEDLEMSFORTEGNELSE
December 1938

Aksel Andersen, København.
Erik Andersen, Horsens.
Idon Andersen, Horsens.
V. Andersen, Odense.
Oskar Andersson, København.
Eigil Andreasen, København.
Juhl Bertelsen, Harndrup,
Sven Bing, Hellerup.
Dr. H. Boas, København.
Aage Buhelt, Tversted pr. Sindal.
Vald. Buhelt, Randers.
T. A. Børme, København,
Chr. Christensen, København.
Axel Cruusberg København.
Damgaard Pedersen, Horsens.
G. H. Drese, Schlochteren, Holland.
Rudolf Edens, København.
G. A. Ekestubbe, Skurup, Sverige.
Chr. Enevoldsen, Polen.
Henry Eriksen, Tinglev.
Karl Flemin, Odense.
M. Gundersen, København.
Poul Hage, København.
Knud Hannemann, Aalborg.
Hans Hansen, København.
Holger Hansen, Lyngby.
Onno Hansen, København.
Poul Hansen, København.
Wilh. Hansen, København.
H. Heilbut, London, England.
R. P. Helbing, Fruens Bøge.
S. Helweg, København.
P. Iloltz, København.
P. Hornclund, Middelfart.
Niels Høcg, Horsens.
Erik Jensen, København.
Jørgen Jensen, Odense.
Otto Jensen, København.
Leon Jørgensen, København.
Svend Jørgensen, Aarhus.
Lennart Karlsson, Huvudsta, Sverige.
Th. Kerstens, Slagelse.
Viggo Klausen, København.
Hugo Knuppert, København.
Drs. Th. C. L. Kok, Gravenhage, Holland.
Aksel Kramer, Aarhus.
Dr. Feenstra Kuiper, Eindhoven, Holland.
Frk. Anna Larsen, Frølunde, Korsør.
John Larsen, København.
K. A. K. Larsen, Ilillerød.



DANSK SKAKPROBLEM KLUB

Kontingent: aktive Medlemmer i København 8 Kr. aarligt
passive Medlemmer i København 4 Kr. aarligt
Medlemmer udenfor København 4 Kr. aarligt
Medlemmer udenfor Danmark 5 Kr. aarligt incl.

Aarsskriftet
Moderation kan gives elter Bestyrelsens Skøn.

Møde hver Maaneå i Industriforeningen, Vestre Boulevard 18,
København, som Regel åen lørste eller anden Onsdag Alten Kl. 20

Alle Oplysninger gives ved Henvendelse til Bestyrelsen:

Ingeniør H. V. Tuxen, Harresfrupve; 18, Valby, Te/I. Valby 3190,
Formand og Bibliotekar

Assistent K. A. K. Larsen, Gaåevangsve; 10, Hillerød, Tii. Hille
rød 632

Assistent P. Rasch Nielsen, Damhus Boulevard 37, Valby, Kasserer

Landsretssagfører R. Pryfz, Chr. tx» Gade 2, København K.,
Central 14645 (lri Notering). Fra 1. April 1939: Vestre
Boulevard 40, København V. Sekretær

Benyt ved alle Indbetalinger Foreningens Girokonto Nr. 386 7

Løsning til Opgave Nr. 11, Side 5:

1. Kf6XDe5,De3-e5t
2. Kg6XDf6,Dd4-f6t
3. Kf5X Tg6, Kel-e2

Nu er Sort retrograd Pat, d. v. s. Sort har i denne Stilling ikke
noget foregaaende Træk, Stillingen er altsaa umulig, hvis Sort
har trukket sidst.




