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7043.
Herbert Ahues
1 PR
Schweiz. Schachztg. 1977

Totrækstemaer

i tretrækkere!

De helt store temaer indenfor problemskak er sjældne
opfindelser. Meget ofte bliver et sådant tema opkaldt efter
sin opfinder, og lige så ofte forbliver det så ved denne ene
opfindelse for den pågældende komponist. Dog er det
næsten udelukkende de velkendte, hårdnakket arbejdende
komponister for hvem noget sådant sker. De blev ikke
forskånet for, at beskæftige sig grundigt med det bestående.
#3
C+ 7+12
Dertil hører at variere og kombinere allerede bestående
ideer, eller søgningen efter nyskabelser i det små. Jeg tror,
at de mest berømte ideer er et resultat af disse anstrengelser. Ganske vist kan det godt være, at selve ideen kommer på et tidspunkt, hvor komponisten
endnu knapt nok selv mærker det.
Til dette "knoklearbejde" indenfor problemskak hører for eksempel det, at overføre en ide
fra totræksområdet til tretræksformen. To komponister, som har gjort sig særlig fortjent
indenfor dette område, er Michael Keller (D) og Valentin Rudenko (RUS).
7043. Viser det for komponisten typiske fortsatte angreb med kritiske forførelser i
forbindelse med Holzhausen-temaet, der er et tretrækstema. 1 La8? (2 Sxc4+) 1 - Tff5 2
Sd5 + Txd5? 3 Tf3#, men 2 - Ke4! og 1 Lh1? Thf5 2 Tf3 + Ke4! Derfor 1 Lb 1! Tff5/Thf5 2
Sd5 + !Tf3 + Txd5/Txf3 3 Tf3/Sd5#.
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7044. Michael Keller
2 PR Sinfonia Scacchistica
1978/9

~.
Fører slet og ret over i totræks-temaerne, nemlig
liniekombinationerne. Det her fremstillede Java-tema bærer
præg af dualforhindring. Det består af en dublering af det
følgende indhold: Sort spærrer for en hvid officers virkningslinie, hvorved hvid må holde en anden officers virkningslinie åben (ifølge Sidler, men forkortet). 1 Le4! (2
Lxg5 + hxg5 3 Se6#) 1 - Lc5! 2 Sxe2 + ! S/Lxe2 3 Sd5/
Dc1#, 1 - Le7 2 Sh3 + ! S/Lxh3 3 Se6/Dc1 #.

:zJMQ. Viser Mari-temaet, der efter mit skøn er det omvendte af Java-temaet. Forskellen består i, at en netop
åbnet hvid virkningslinie ikke må spærres igen. (Totræksspecialisterne tilgiver mig forhåbentlig min korte definition
og eventuelle fejl). 1 Dd2! (2 Lxd7 + Sxd7 3 Sd8#) 1 L/Txd2 2 Ka8/Kb8! Le4/b1 D 3 Sd4/Sg5#. To eftertrykkelige
demonstrationer af den tyske mester.
#3

C+ 10+9

7045. Michael Keller
3 PR Schweiz.
Arbeiterschachztg. 1977-79

#3

C+ 12+11

7046.
Gregory Lewis
The Probiernist 1984

#3

c+

12+10

1JM2.

Den, der forstår sig meget på liniekombinationer, er
først og fremmest i stand til at mestre Lewmann-temaet i en
tretrækker. Selvom oP{laven gør et stærkt indtryk, faldt den
helt igennem ved en landskamp mellem Schweiz og Bayern.
Lewmann-parade: Sort spærrer en maskeret hvid officers
virkningslinie, der kompensatorisk ville være blevet åbnet i
trusselen ved mattrækket af den maskerende brik, der
samtidig ville spærre en anden hvid officers virkningslinie. 1
c5? Tf2! og 1 Sge6? Lg6!, men 1 Dd1! (2 Da4 - 3 Da6#)
1 - Lc2/Tc2 (Grimshaw) 2 c5/Sge6 og 3 c6/Sc5#.
7047. Af de gamle strategiske totræks-temaer, som
stadig i dag finder interesse, skal endnu nævnes AntiGoethart-temaet: Tematisk parade mod en hvid trussel om
afdækkermat med indirekte frigørelse at en spærret sort
officer. Også Visserman var en pioner, hvad denne opgave
beviser. 1 Sxf6! (2 Le4+ - 3 e3#). 1 - cxd5/gxf4 2 Sd7
/Se4 dxc4/f3 3 Sc5/Sg3#. Den ovennævnte definition synes
mig lidt mistænkelig. Den kommer fra Pfr. Schlatters ( + l
tematiske samling, som jeg
har overtaget. Om han har
7047.
skrevet definitionen af efter
Eeltje Visserman
F. Palatz, kan ikke siges med
1 PR De Waarheid 1973
sikkerhed. Hvem ved det
helt nøjagtigt?

#3

C+ 13+10

7048. Af de gamle temaer
skal endnu nævnes Foschinitemaet. Et sjældent tema,
der her skal nævnes som
repræsentant for alle de
andre gamle bindings-temaer. "Dualforhindring:
To
sorte brikker kontrollerer et
hvidt batteri. Ved at betræde
henholdsvis et af to flugtfelter, "binder" den sorte
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7048. Eeltje Visserman
De Maasbode 1954
1 PR Koetsheid-Jub.turn.

7049.
C.J. Feather
Superpris Springaren 1995

#3

H#4 B: Ld2..,.h7
2+ 15
C: h7=hS
D: Sh7-+h2

C+ 7+13

konge en af disse officerer, hvorved den
anden kan sætte mat" (Sidler, stærkt forkortet) 1 f7! (2 Dt4 + Kf6 3 f8D#) 1 Sbd3/Scd3 2 exd4 + /Lxd4 + Ke4 3 dxc5/
Lxb2#.
I de følgende artikler bliver de paradokse
temaer vist, samt eksempler på spilændringstematik.

A:
B:
C:
D:

1
4
1
4
1
4
1
4

Dc3 Lxf4 2 Ta1 Le5 3 Kg5 Lxc3
Kf4 Ld2#.
Lh4 Lxf5 2 Lg5 Le6 3 Kg6 Lg8
Kf5 Lh7#.
Tg6 Sxf6 2 Kg5 Sd7 3 Sf7 Sf8
Kf6 Sh7#.
Lf2 Sxf3 2 Tg3 Sd2 3 Kg4 Sf1
Kf3 Sh2#.

Firedobbelt rund løb af en hvid figur!!

I SPRINGARENnr. 68 læser vi dommer Ulf
Hammarstri:ims kommentar til opgave nr.
7049 i bladets hjælpemat-turnering for
1995.

7050. Hans l.epuschiitz
1 PR Schach 1957

Astonishing! Brilliant! Fantastic! Tremendous! Fabulous! Excellent! Marvellous!
lncredible! Dette er en af de bedste hjælpematter nogensinde, og må helt enkelt ikke
overlades i uvirkelighedens uendelige skygge, men må reproduceres iethvert problemtidsskrift i verden, på hver side i hvert
nummer, fra nu af og til tidens ende!
Efter dette heftige ordvalg i en ellers
sproglig uforståelig dom, iler vi naturligvis
med at efterkomme dommerens ønske.
En lignende berømmelse er vist ikke set
siden det indiske problem så dagens lys.

#6

4+9
Løsning side 181
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7051.
K. Hannemann
DSK's Årsskrift 1943

#2

c+ 4+2

JAVA-TEMAET
Den engelske stormester i skakkomposition
Comins Mansfield (1896-06-14 - 198403-28) komponerede pionerproblemet i
Good Campanion, maj 1919 {gengivet i
DSK's Årsskrift 1942/1 0).
Det var dog danskeren Harry Viggo
Tuxen ( 1 898-03-31 - 1968-05-1 0). der
først rigtigt definerede temaet, så det slog
an. Det er sikkert årsagen til, at han fik
fadderskabet. Tuxen var den gang udstationeret på Java, derfor temanavnet.
Java-temaet er et såkaldt dualforsvar,
dvs. at visse sorte træk tilsyneladende
tillader flere mattræk. I hvert tilfælde
elimineres dog alle mattræk - undtagen et.
Temaet defineres således: (Hvide/sorte
spærringer). Hvid har efter visse sorte træk
valget mellem to forskellige mattræk, som
tillige er selvspærringer tor hvide brikker.
Sort spærrer imidlertid for en hvid brik, der
dækker et felt, hvis gardering er nødvendig
for den ene selvspærringsmat. Efter dette
sorte træk har hvid kun et mattræk til
rådighed, nemlig den anden hvide selvspærring. Den anden variant opstår på
analog måde. Der skal altid være to
forskellige varianter i en Java.
Lad os se lidt på 7051: 1 Sd4 truer 2
Sc2# (spærrer for Lf5, hvad der kaldes en

7052.
H.V. Tuxen
HO Skakbladet 1933/12

#2

C+ 10+8

hvid-hvid spærring). eller truer 2 Tb1 #. 1Sb3tSb7 spærrer Tb8 ude fra garderingen
af feltet bl (kaldes sort-hvid spærring).
derfor ikke 2 Sc2, men 2 Sb3#. 1 - Sd3/
Se4 spærrer Lf5 ude fra b1 (ligeledes en
sort-hvid spærring), så nu ikke 2 Sb3, men
2 Sc2#.
Linierne for de hvid-hvide og sort-hvide
spærringer er b8-b1 og f5-b1, og dermed
sammenfaldende.
Opgave 7052 løses ved: 1 Lg2 truer 2
Te4#, sort parerer ved 1 - Le2 (sort-hvid
spærring). nu følger 2 Se6# (hvid-hvid
spærring). men ikke 2 Sf5, da e5 da bliver
flugtfelt for sort konge.
Analogt besvares den anden temavariant
1 - Lf3 (sort-hvid spærring) med 2 Sf5#
{hvid-hvid spærring). men ikke 2 Se6, da d5
ellers bliver flugtfelt. I denne opgave er
linierne for disse hvid-hvide spærringer f7d5 og h5-e5. Linierne for sort-hvide spærringer er e1-e5 og g2-d5.
Disse linier for hvid-hvide og sort-hvide
spærringer kan godt være sammenfaldende,
hvilket skulle lette konstruktionen, da
temaet ellers altid kræver medvirken fra
mindst fire hvide officerer + en hvid
spærrebrik.
Af andre varianter, der ikke har noget
med temaet at gøre, er: 1 - Se2 (forøvrigt
sort selvspærring) /Lf5/f5,Le61Sxc2,Sc4 +
/e6 2 Td1/Sxf5/Se6/Dc4/Dd7#.
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7053. John Rice
6 PR Andernach 1996

Andernach i Tyskland har i flere år været samlingssted for
mange landes problemister. Således også i 1996, hvor
sammenkomsten fandt sted i maj måned. Zdravko Maslar er
vært ved disse møder, der finder sted i en restaurant han
tidligere var ejer af.
I THE PROBLEMISTjuli 1996 er et referat fra mødet, og
her læser vi om Petko Petkovs nye ide "Anti-AndernachSkak", en ide han hemmeligt har arbejdet med de sidste to
år. Temadefinitionen er: Almindelige træk (ikke slag)
medfører at den flyttende brik skifterfarve. Ved slag bevarer
den flyttende brik sin farve. Kongerne er undtaget fra disse
regler.
På mødet blev iøvrigt afholdt en løserturnering, der blev
vundet af Kjell Widlert foran Michel Caillaud. Bl.a. var en
H#2 af Låszl6 Lindner (se TO 1994/73/22, hvor vi har den
med som "Hjernevrider", og hvor vi udnævner den til en
perle blandt skakproblemer). Kun fem af deltagerne i
løserturneringen fandt den rigtige nøgle!
Ved mødet var også en kompositionsturnering, hvor temaet var Anti-Andernach-Skak. Vi starter med en totrækker.
1..Q..5..3 af John Rice. 1 Lxd4 (bevarer sin farve) truer 2
Lxa1#. Alle træk med sort dronning vil afværge matten, for
kan den hvide løber på d4 ikke slå nogen brik, bliver den jo
sort ved træk og f.eks. ved 2 Lal = s + trækker sort blot 2 Ld4! 1 - Dxa5/Dxg1 (forbliver sort) 2 Txa5/Lxg1#; 1 - Da3/
De1 + /Df1 +ID- (bliver hvid) 2 Dxe7/Kd2/Dxg2/Dxc2#; 1 Lxh5 + (forbliver sort) 2 Txh5#. Forspil: 1 - Da3,Dxa5 2
Tcxd4#. Bemærk, at 1 - f3 + (bliver hvid) er et illegalt træk,
for det medfører at sort konge sættes i slag.
7054. 1 Le7=hTc4=s+
2Tc5=hTxc2#og
1 Tb5=s
Le3 =h+ 2 Lc5 =s Lxf2#.
Vi slutter af med et bevisparti 7055, der er nyt og
overraskende. 1 d3 = s e6 = h 2 Lg5 = s Lge7 = h 3 Kd2
Kxe7 4 Ke1Ke85 e7=s d2=h. Ganske morsomt, frem og
tilbage er lige langt!

Jarl H. Ulrichsen, Trondheim (N) fylder 50 år den 15. juli,
og vor problemven fra Viby J. Børge Hansen fylder 70 år
den 19. august.
DSK gratulerer på det hjerteligste!

#2
Anti-Andernach-Skak

8+8

7054. Colin Sydenham
5 PR Andernach 1996

H#2 Duplex
Anti-Andernach-Skak

5+5

7055. Dirk Borst &
Michel Callaud
PR Andernach 1996

Kortest bevisparti
Anti-Andernach-Skak

15+16
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flytte yderligere et halvtræk tilbage osv.
indtil man får en acceptabel stilling og
løsning. Dette kræver, som Henrik påpegede, millioner af træk, og kan selvsagt kun
gøres af en computer.

Løserturnering!
Den 6. marts havde Erik Hansen endnu en
gang arrangeret en spændende løserturnering for os. Opgaverne var velvalgte og vi
fik alle en hyggelig aften. Flg. deltog i
turneringen: Henrik Juel, Steen Christensen, Bjørn Nielsen, Hans Bjerring, Eigil
Johansen, H.C. Hansen, Bent Muus og Leif
Schmidt. Præmietager blev i Ekspertklassen: Henrik Juel med max-point 36. Klassen
for øvede: Leif Schmidt med 34 point og
nederste klasse: Hans Bjerring, 18 point.
En af de middelsvære opgaver voldte
nogle af os deltagere kvaler. Se ~.
så
kan du selv prøve om også du går i forførelsen.
7056.
Flemming Sørensen
Skakbladet 1976

7057.
Helmut Mertes
Deutsche Schachzeitung 1974
H#5
B: Kc5-+c4
C: Ke4-+e6
D: Sd4-+d7

A:
B:
C:
D:

c+

6+6

Forførelse: 1 T2e3? Tf3 2 T5e4#; 1 - Lf3
2 Sf5#, men 1 - Tf4!.
Løsning: 1 T5e3! Tf3 2 Dxd6#; 1 - Lf3 2
Dg7#; 1 - Le4 2 Txe4#; 1 - Lxe3 2 Dxe3#;
1 - Td1 2 Dg7#. Grimshaw.

Foredrag ved Henrik Juel!
Henrik Juel holdt foredrag 15. maj for syv
fremmødte om opgaver, der var komponeret
ved hjælp af computer. Ti opgaver blev vist
med fordringer fra #5 til H#45.
Det blev, som sædvanlig når Henrik
holder foredrag, en aften, hvor de små
hjerneceller fik deres motion.
Vi viser nr. 7057, der er komponeret ved
at forfatteren er gået ud fra matstillingen,
flytte et halvtræk tilbage og så lade computeren finde samtlige løsninger. Derefter

A. Uddgren & A. Hildebrand: "SVENSKA
MINIATYRER I", Udgivet af Svenska Problemschackklubben 1996. 515 s. bogtr.
4 77 diagrammer. Pris 130 kr. Kan bestilles
hos vor kasserer.

2+2

Løsninger:
1 Kd3 Sb5 2 Kc2 Kb4 3 Kb1 Ka3
4 Ka1 Sd4 5 Tb1 Sc2#.
1 Th7 Sf5 2 Kf3 Kd3 3 Kg2 Ke2
4 Kh1 Kf1 5 Th2 Sg3#.
1 Kd7 Sb5 2 Kc8 Kb4 3 Kb8 Ka5
4 Ka8 Ka6 5 Tb8 Sc7#.
1 Kf5 Kd6 2 Kg6 Ke7 3 Kh7 KfB
4 Kh8 Se5 5 Th7 Sg6#.

Har du før hørt om en transmuterende
Konge, hvis ikke, så se nr. 7058.

#2
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7058.
Norbert Geissler
Die Schwalbe 1993
Serie-#4 c+ 2+1
Transmuterende K
B: Kb1-+b7
(uden hK)
Når en transmuterende Konge står i skak,
trækker den som den angribende brik. A: 1
d8D 2 Dg8, skal holde feltet a2, 3 e8L 4
Lg6#, sort K er angrebet af Lg6 og trækker
dermed som en løber. Kongen kan ikke gå
til a2, der er dækket af hD, og den kan ikke
slå Lg6, der også er dækket af Dronningen.
Der er ikke andre flugtfelter for den sorte
Konge, fordi den som nævnt, nu trækker
som en løber.
B: 1 e8T 2 Te5 3 Td5 4 d8S#.
Stor tak til Henrik Juel
for hans altid veltilrettelagte foredrag!

Denne den hidtil indholdsrigeste nordiske
bog med 477 svenske miniaturer er en
fuldstændig omarbejdet udgave af H. Froberg & H. Hultbergs "SVENSKA MINIATYRER I URVAL", som udkom 1973 på
Walther Jørgensens Forlag. En mængde
ukorrekte og anteciperede opgaver fra
denne udgave er erstattet af nye opgaver.
Opgaverne fremstår ordnede efter trækantal, forfatternavn og kronologisk.
Ovenstående oplysninger, som forordet
giver, læser jeg først nu. Hver gang jeg i et
halvt år har haft denne lækre bog, med
grønt omslag, i hænderne, har jeg, bl.a. på
to togrejser, grådigt slugt opgaverne, nydt
deres ofte forbløffende indhold og den
meget fine typografi med 2x3 diagrammer
på venstre side, 1x3 opgaver på højre og
løsninger på begge sider.
Udgiverne er med rette hverken bange for
at bringe løsning omgående eller for at
bruge rent svenske gloser. Man kan nyde
opgaverne uden at have bræt og brikker.
Ofte, når man har "stjålet" 1. træk og set
en variant, viser løsningen, at der er endnu
mere. Udtryk som "intrikat spelfiiring",
"sysselsåttningsledning", "ytfrihållning" og
"baning med sladd" er en ekstra forfriskning; spillet forklarer alt. Når man på dansk
ophæver gardering, kan svenskerne nøjes
med at "avgardera". "Totalparade" (i Fleck)
bliver til "generalparad".
I vrimlen af værker genser vi Clausens 1.
PR i DIE SCHWALBE, som har været gengivet i SKAKBLADET og i THEMA DANlCUM, en selvmatklassiker af N. Rutberg
(om hvem Prytz skrev, at "han laver kun få,
men gode opgaver"), en tretrækker af B.
Larsson med tre fjernblokader af sort løber
og en Inder fra 1868. Spærringer, bandefor-
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vandlinger, modelmatter, rokader, allehånde
strategiske finesser fryder øjet; til gengæld
få ord; gennemsnitlig fylder en løsningskommentar en halv linie. Tolv ikke-svenske
forfattere (viser beslægtede opgaver) nævnes i kursiv.
Blandt de 88 svenske forfattere, som
bogen præsenterer, viser hjælpematvirtuosen Chr. Jonsson 63 opgaver, H. Hultberg
viser 48 og stormester Bo Lindgren 45.
For komponister er det interessant, at alle
H#2 har mindst to faser (f.eks. skinspil),
men i hjælpemat med mere end tre træk har
to tredjedel kun en fase. En og anden (som
jeg) kan vel glæde sig over, at tretrækkerne
(113) er rigest repræsenteret.
Nu spejder vi efter en dansk miniaturesamling. Det bliver svært at leve op til det
svenske forbillede!
7059. Alexander Hildebrand
2 PR
Rusek Mindet. Szachy 1988

S#4 B: Le2-+d1
A:
B:

1
4
1
4

C+ 5+2

0-0-0 c5 2 Tb1 c4 3 Td3 + cxd3
Ld1 d2#.
Lc2 c5 2 0-0-0 c4 3 Tb3 + cxb3
Lb1 b2#.

Forfatterne skriver: " ... eko i spel och
matter. Ett mycket lyckat fynd"!

DSK's næste møde:
11 . september
H#-løserturn. ved Erik Hansen
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Turneringen forlangte direkte matopgaver eller hjælpematter med maximummer betingelsen.
I en maximummer skal sort gøre sit længste træk; hvis han har flere lige lange længste træk
til rådighed, kan han frit vælge. Sort skakker ortodokst.

7063. Hos Petrovici kører sD frem og tilbage: 1 Sf2 Db1 2 e4 Db8 + 3 Ke7 Dh2 4 Le8 Db8
5 e5 Db1 6 Kxf6 Dh7 7 Sg4#.
7064. Jonsson viser rundløb af hT og switchback af løberne: 1 Tg7 La8 2 Td7 + Ke5 3
Ld4+ Kf4 4 Td5 Th3 5 Tf5+ Kg3 6 Tf4 Lh1 7 Tg4+ Kh2 8 Lg1#.
7065. Mellem Enemarks tvillinger ombyttes hvids førstetræk i skinspil og løsning: A: 1 - Lf7
2 Tb4 Txa2#; 1 Lb3 Ld1 2 Tb4 Txa2#. B: 1 - Ld1 2 Tb4 Ta2#; 1 Lg8 Lf7 2 Tb4 Ta2#.
Velkommen til THEMA DANICUM, Bjørn!
7066. Nils Bakke

7060. Rolf Uppstrorn

(F) 7062. Leif Schmidt

(SJ 7061. Jean Roche
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(Nl 7067. T. Linss & H.P. Rehm

C+ 2+2

#3 max.

c+ 2+3

c+ 7+7
#3 max.
B: sBb6-+g5 C: hBd2-"'b4
D: hTc4-"'d2

7060. Uppstrorn viser ekko-modelmatter med enkle midler: 1 Db5 Ta8/Th 1 2 Da6/Df1
Tg8/Th7 3 Dh6/Df8#.
7061. Roche demonstrerer bræt-asymmetri: 1 Sd5 Tf1 2 Sf4Td1 3 Sg2#. Det symmetriske
forsøg 1 Sf5? Td1 2 Sd4 strander på 2 - Ta6!
7062. Schmidts firling fører til mat med alle tilstedeværende hvide brikformer: A: 1 d4 +
exd3ep 2 Lf4+ Kd5 3 Se3#. B: 1 dxc3 bxc3 2 Tc5+ Kd4 3 Le3#. C: 1 Sf2 S- 2 Txe4+
Kd5 3 c4#. D: 1 Se3 S- 2 Td5 + Kf4 3 Tf5#.

7063. Valeriu Petrovici

#7 max.

(R) 7064. Christer Jonsson

4+4

#8 max.

7065. Bjørn Enemark
(S) (debut)

3+4

(FIN)

H#12.5

3+4

(OK)

#2 * max. B: sTa8-+a6 3+6
#3 max.

7068. Juha Saukkola

{OK)

H#2* max.
C+ 3+5
B: sLg8...•.
b3, +sBa2

#13 dobb.max.

2+14

dobb.max.

7066. Lang rokade er længere end kort, som er længere end a8-d8. Bakke udnytter, at sorts
sidste træk skal have været hans længste, så sort kan ikke rokere i løsningerne: A: 1 - 000
2 Db7#; 1 Ld5 Td8 2 Df7#. B: 1 - 00 2 Dxh7#; 1 Lf5 Tf8 2 Dd7#, men uløselig efter 1 - h5.
Kan måske korrigeres ved sBh7-+h6.
7067. I en dobbelt maximummer gælder betingelsen både for sort og hvid. Hos Linss &
Rehm (0) må hS arbejde hårdt for at få sort til at blokere d6: 1 Sa7 Lh7 2 Sc8 Le4 3 Sb6 +
Kc6 4 Sc8 Lh7 5 Sd6 Le4 6 Sf5 Tg6 7 Sh4 Tg1 8 Sf3 Tg6 9 Sg5 Td6 10 Se6 Lh7 11 Sd8 +
Kd5 12 Sc6 Le4 13 Se7#.
7068. Saukkola viser dobbelt excelsior og undgåelse af en passant slag: 1 - b4 2 c5 bxc5 +
3 Ka5 Kc4 4 d5 + Kb3 5 d4 Kc4 6 d3 Kb3 7 d2 Kc4 8 d1 D c6 9 Dd8 cxb7 10 Dd1 b8T 11
Dd8 Tb6 12 Dd1 Th6 13 Dd8 Ta6#.
Bogpræmien tilfalder Juha Saukkola. Eventuelle bemærkninger til Henrik Juel, Bygvaenget
265, DK-2980 Kokkedal, Denmark inden 1. september 1997.
Tak til deltagerne:
Nils Bakke (2-1 + 1 bidrag. hKa8/sKh2 dual 5 Kf3 6 Df2 +. d4/b1 dual 6 Kc3 7 Db3 +),Bjørn
Enemark, Unto Heinonen (1 - 1), Christer Jonsson (2), Torsten Linss, Valeriu Petrovici (2.
c4/e8 dual 3 Kb5 4 Kc6 5 gxh6 6 hxg7), Jean Roche, Juha Saukkola, Leif Schmidt (2), Rolf
Uppstrorn (2. f2/h1 dual 5 e5 Kg3 6 Kg1 Lb7 7 Kf1 Lc6 8 Ke2 Ld7 9 Kd1 Kf2 10 c1 L La4#).

7050 er vanskelig, fordi den effektfulde hovedplan, i det mindste for mindre erfarne løsere,
kommer som en bombeoverraskelse: 1 Ld5! b5 2 Lc6 Ta5 3 Le4 d1D 4 Ld3+!! Dxd3+ 5
Sf3 + Ke2 6 Te1#. Straks 1 Le4? er meningsløs, da e1 endnu er dækket af Ta1. Afledning af
dette ved 1 Lc6? Ta5 tillader en ny parade 2 Le4 Td5 ! Derfor må spærringen på b5 først
fremtvinges.
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7069.
Sam Loyd
Hartford Times 1878

#3

C+ 7+4

7070.
Lars Larsen
Arbeider-Skak 1942-07

#3

C+ 7+5

7073. Lars Larsen
V. Skakbladet 1940-07

7072. Lars Larsen
Springaren 1997

7071. Nils Bakke
Springaren 1996

#3

I begyndelsen af 1941 præsenterede SKAKBLADET et
udvalg af Loyds opgaver. Den enkle, elegante 7069 tiltalte
mig, ikke mindst fordi Loyd blæste på en af de få kunstlove,
jeg kendte: undgå ugarderede sorte skakker i begyndelsesstillingen. 1 Lf6 tr 2 Db1#. 1 - Te4+ 2 Kf7 Te7 + 3 Lxe7#;
1 -Th7+ 2 Ke6 Te7+ 3 Lxe7#; 1 - Sc6+ 2 Sxc6+. Jeg
greb Loyds ide. Spillet i 7070 er analogt med indholdet i
7067 og har et tilsvarende indledende spærretræk. 1 Tf3 tr
2 Sc3#. 1 - Ld3 + 2 Kg4 Lf5 + 3 Txf5# og 1 - Lh3 + 2 Ke4;
1 - g6 + 2 Kf6. Loyds hvide løber kæmper mod sort tårn, og
jeg lader et hvidt tårn bekæmpe en sort løber. Dette meget
anvendte tricks, at man benytter, evt. uddyber en forfatters
tema ved at bytte om på tematiske diagonaler og tårnlinier
fremhævede jeg (tif Rasch Nielsens irritation) i min artikel i
AARSSKRIFT 1942. At 7069 med en mere skjult trussel og
kun en hvid bonde er bedre end 7070, tænkte jeg ikke på i
1941.
Givetvis er løsere ikke altid enige med en forfatter, når
han vælger en "skrap" (billig) nøgle i kampen med sin ide.
I kampen for at fremstille en morsom løberfangst i miniatureform har Nils Bakke i 7071 "valgt" et 1. træk, som
efter min mening forringer opgaven i urimelig grad. 1 Kxc4
tr 2 Ta6 f3 3 Ta4#. 1 - Lc6 2 Txc6 3 Ta6#. Der er fire
modelmatter ialt: 1 - Lxb3 + 2 Kxb3; 1 - Lb5 + 2 Txb5. Jeg
ville foretrække, som i 7072, at begynde med en "uartig"
skak for at maskere hvid konges og tårns angreb på Lh5. 1
Ke4+ bxc3 2 Kf5 osv. 1 - Kh7 2 Tg7 + 3 Ta8 +.
Et nyt eksempel på en levende hvid konge er 7073.
Opgaven er den første af fire tretrækkere, hvor jeg viste

c+

3+4

#4

C+ 5+4

#3

C+ 10+13
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spærring for sorte linier, som kompenserer sort halvbinding.
Min teknik slog ikke til den gang. Opgaven havde i SKAKBLADET hKd1, hDb7 og sBa7. 1 Dc6. O.G. Lauritzen skrev
kort: "Gode varianter, men svagt 1. træk". Der gik 47 år,
inden jeg kunne vise vedstående klare forbedring. Strategien
kaldes bivalve (åbning/spærring for sorte linier). Spærringerne ses tydeligt; men allerede når temabrikken Sg7 løfter sig,
åbner den for Dh8, som derved bliver i stand til at gardere
truslen 3 Dc3#. 1 Kd2? e3 + ! 1 Kd1 tr 2 Sc2 + 3 Dc3#. 1 Sge6 2 Kd2 tr 3 Sc2#; 2 - e3 3 fxe3#; 1 - Sf5 2 Lc5 + Ke5
3 gxf4#; 1 - Lf6 er ikke en valve; men den spærrer: 2 Ke2
f3+ 3 Sxf3#.
I 7074 præsterer La5 hele fire valvevarianter. Vi genkender bagholdsspærringerne for de sorte tårne. 1 a7 2
a8D +. 1 - Lb4 2 Sxe3 + 3 De4#; 1 - Lc3 2 Txe4 Lxe4 3
Sxe3#; 1 - Ld2 2 f6 Df5#; 1 - Le1 2 Txd3. Både Rasch
Nielsen og Walther Jørgensen var utilfredse med opgavens
form i 1944. Først over tredive år senere kunne jeg forbedre
opgaven, bl.a. ved at tilføre det "stille" 2 Txe4 (ikke 2
Dxe4?).
Nu kommer begrebet dualforhindring ind i billedet. Mit
første, mislykkede udkast til 7075 kom i SUOMEN SHAKKI
i 1962. Under påsketurneringen i Aalborg i 1965 fulgte
Hartvig Nielsen mine forsøg på at reparere opgaven. I 1969
fik opgaven HO i Norge (i en gruppe for tidligere publicerede
ukorrekte opgaver); men der var mange biløsninger. Først i
1993 gav jeg opgaven den form, som jeg her præsenterer
for første gang: 1 e7 tr 2 De6+ Kf4/Kd4 3 Sd5/Dd5#. I de
to følgende varianter spærrer sort for Tg2. Hvordan skal
spærringen udnyttes? 1 - Le2 2 Sd7 + Kf4 3 d3# (ikke 3
d4? Kxe4!); 1 - f2 2 Dc3+ Kf4 3 d4# (ikke 3 d3? Kf3!).
"Ja, dette er netop forfatterens ide", forklarede Hartvig
Nielsen et par spillere i Aalborg. 1 - g3 giver en tredie
batterimat: 2 Sg4 + Kf4 3 e5# (små dualer efter 1 - eller 2 Kd6 angår ikke opgavens ide); 1 - Txd2 2 Sxg4 +; 1 - Kf4
2 d4+ 3 Tg4#; 1 - Kxf6 2 De6+ 3 e8S#; 1 - Kd6 2
exf8D + eller 2 e8D.
Ja, "Kamp må der til", skrev Kaalund i en yndet sang fra
1877. Sejrene er ikke lige store hver gang. 7076 var højst
ufærdig, da den (nærmest i skitseform) stod i SKAKBLADET
1941 (af mig). Kombinationen af Herpai og Mari var teknisk
for stor en mundfuld for en ung forfatter. Symmetrien
svækker måske også. 1 Sf3 tr 2 Txe5 + 3 Txc5#. 1 - Kc4
2 Db3+ 3 Ld7#; 1 - Sbd3 2 c4+ Ke4 3 Dc6#; 2 - dxc4 ep
3 e4#; 1 - Sfd3 2 e4+ Kc4 3 Le6#; 2 - dxe4 ep 3 c4#; 1 Sc6 2 Db3 +; 1 - Sg6 2 Db5 Dxc2 3 Txd4#. Efter sorte
spærretræk til d3 skal hvid udnytte sorts selvspærring
således, at han undgår at spærre for sig selv i mattrækket.
(1 - Sbd3 2 e4+ ?), Mari.
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7074.
Lars Larsen
V. Skakbladet 1944-03

#3

C+ 10+13

7075. Lars Larsen
V. HO Norsk All-Roundturn.
1969-70

#3

C+ 12+14

7076.
Lars Larsen
Probleemblad 1969-11

#3

C+12+11
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7077. Gerhard Latzel
1 HO Schach 1951

#2

c+

13+2

I FIDE-ALBUM stiftede jeg bekendtskab
med Latzels 7077. Sh8 viser to matsætninger i forførelsen 1 Sf7? Txd6 + /Te5
Sxd6/Sfxe5#, men da 1 - Tf5! parerer,
sover springeren videre i hjørnet. mens Lf4
forgæves søger at gøre sig nyttig: 1 Dg4?
Txd6 + /Te5+/Td1 2 Lxd6/Lxe5/Ld2 er kun
et Fata Morgana, som slukkes af 1 - Td4! 1
Dc8!. Truslen 2 Sb6# tvinger sort til 1 Txd6 + /Te5 + 2 cxd6/Sxe5#. Ærgerlig over
"tilskuerne" på h8 og f4 søgte jeg at realisere Latzels ideer i 7078. 1 Dg7? c1 D! 1
Dg6? Sf5! 1 Lxc2 tr 2 Sa3 + 3 Le3#. 1 Td6 + 2 Sxd6 +; 1 - Te5 + 2 Lxe5; 1 - Sf5
2 Txf5 Td8 3 Txc5#; 2 - Td6 + /Te5 + /Txf5
sætter liv i kongebatteriet, (et batteri har
navn efter aftræksbrikken, her Ke6). Efter 1
- Sxg4 2 Dxg4 genopstår, ved træktvang,
Latzels løberbatteri: 2 - Td6 + /Te5+/Td1 3
Lxd6/Lxe5/Ld2#; 2 - Td3 3 Lb3#.
7078. Lars Larsen
V. 1 HO De Waarheid 1968

#3

C+ 12+6

I de tre totrækkere: 7079-7081 skal man
ikke lede efter noget dybsindigt indhold,
men udmærkede forførelser. I 7082 ligger
der svar parat efter Te5/Le5 - de kommer
så igen på anden vis. Er 7083 et fund eller
anticiperet? Offerbaning i 7084. Dualforhindrende elementer i 7085. Veksel mellem
forførelse og løsning i 7086. Masser af
kraftfuldt spil i 7087 - sikkert svær. 7088
og 7089 tiltrækker med de få brikker. Charmerende på hver sin måde. 7090 er slet
ikke så svær, sort kommer jo hurtigt til
kraftige trusler, og hvorfor står Sg1 så langt

Lars Larsen
Cor. Groeneveld
Jorge M. Kapros
El Palomar (RA) 7081.
7079.
Aalten (NL) 7080.
Sønderborg (DK)

vækt
Der er mere dybde i 7091, end man
umiddelbart skulle tro - løs den! Indholdet
i 7092 er vist på mange måder før, se
f.eks. 7059 her i bladet. Her tilsat lidt
ekstra krydderi og brikker. 7093 har for så
vidt skinspil, da man vender tilbage til
samme stilling igen. Spillet i 7094-7096 er
enkelt, men klare ideer. Fin fuldstændig
analogi i den vellykkede 7097. Vægten helt
lagt på det hvide spil i 7098. God pointe
fint dubleret i 7099. Hvem ser det specielle
ved 7100? 7101 og 7102 er enkle og fine,
men helt på hver sin måde. Er der for mange brikker i 7103? Det er der ikke i 7104,
som er rekord i sin type.
7105 er nok svær, men sK skal tvinges
ned i nærheden af den hvide for at hjælpe
med matsætningen. Masser af indhold i
7106 - husk skinspillet. En enkelt brik er
for meget i 7107. Kendte circe-ideer i 7108
og 7109. I Andernach-skak, 7110 og 7111,
er der stadig masser af nye ideer. Fint
analogt spil i 7112. Bestem først farven på
Th8 i 7113! I 7114 skal man tilføje sort
løber og tre sorte bønder, således at stillingen bliver illegal. Men legal, hvis man
fjerner en af brikkerne igen.

Alle medlemmer er naturligvis
velkommen til at deltage i
løserturneringen.

#2 f

C+ 8+ 10 #2 tf

c+

9+9

#2 ffff

c+

12+12

Franz Pachl
V.V. Kuzmichev
Lars Larsen
7082.
Ludwigshafen (D) 7083.
Archangelsk (R) 7084.
Sønderborg (DK)

#2*

c+ 6+9

Valker Zipf
7085.

Gerard J. Bouma
Jakov Vladimirov
Erfurt (Dl 7086.
Amsterdam (NL) 7087.
Moskva (RUS)

#3 fff

C+ 5+14

#3 f

#4 B: Sh5-?c4

C+ 3+2

C+ 3+3

#3 tf

#4

C+ 11+14

C+ 11+9
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N.V. Kuligin
7088.

Michael Schreckenbach
Zaporozje (UKRJ Manfred Zucker
7089.

#5

c+

6+3

Camillo Gamnitzer

#5

&

lmants Dulbergs
Kalnciems (LV)
(D) 7090.

C+ 6+2

7091.

9+7

187

Franz Pachl
7097.

H#2 B: Sd7-+e7

Si'eged (H)

Moskva (RUS)
7093.

7092.

C+ 12+11

Valerij Barsukov &
Eugene Fomichev
7094.

S#5

7098.

C+ 6+10

Hilding Froberq

C+ 8+3

S#13

Van Nuys (USA)

H#3 Duplex
Budapest (H)

C+ 4+10

H#2
B: Kd5-+g4

Stadtroda (D)

7101.

C+ 6+6

Nikos Siotis

7096.

(RUS) 7095.

H#2
B: Le1 =sSe1

C+ 4+6

H#3 B: Dd3-+e2

C+3+11

Henryk Kruk

Gubin (P)

7102.

4+3

Årpåd Molnår

Toma Garai

C+ 4+11

Stamford (GB)
7099.

H#3 B: Bh3-+h5

Haninge (SJ Harald Grubert

{+)

7103.

H#2 2.1 .1 .1

(RUS)

(D)

7100.

S#4

C.J. Feather

Gennadij Chumakov
Ludwigshafen

Viktor Zheglov

David A. Durham
Linz (A)

#9
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C+ 9+11
C: Kd5-+d8

H#3 B: Lb 1-+aB

C+ 3+15

H#3 B: Dd 1-+f7

C+ 4+8

H#3*

Rolf Wiehagen
Nils Bakke
Kaiserslautern (D)
7104.
7105.

H#3 0.1.1 ...

C+ 5+4

R#16

C+ 3+3
Stjørdal (N)

5+2
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Zdenek Libis
7106.
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Franticek Sabol
Gunter Glass
Havirov (CZ)
HOckelhoven (D) 7108.
Sychotin (CZ) 7107.

S#4* B: Bb4-->b3 C+ 3+7
Maximummer

Serie-S#25

4+9

H#2 2.1 .1 .1
Circe

C+ 6+10

Anatolij Stjepotschkin
Juha Saukkola
Stephen Rothwell
7109.
Helsinki (FIN) 7110. Henstedt-Ulzburg (D) 7111.
Tula (RUS)

6892 (Ahues): Forf. 1 Txf6? tr Sdf2#. 1 Sh3/Le1 2 Dxe6/Tf4#, men 1 - Le3! Løsn.
1 c4! tr 2 Sdf2#. 1 - bxc3ep/dxc3ep 2
Dxb7/Dc4#; 1 - Lc3/Le3 2 Tf4/Sxf6#.
Doppelter schwarzer En-passant-Schlag
erstmalig kombiniert mit Lewmann! (forf.)
Enpassant kan bruges til mange morsomme
ideer; i 1935 vandt Tuxen, se 7115, 1 PL i
matchen mod Letland, hvor der krævedes
Tema B. Der skulle altså gå 62 år, inden det
modsatte tema kom frem ved en passant.
Noget af et Columbus-æg! (LL).
7115.
Harry V. Tuxen
1 PL
Letland-Danmark
1935

#2

C+ 9+9

1 c4! tr 2 Db5#. 1 - bxc4ep/dxc4ep
2 Se6/Sd7#; 1 - bxc6 2 Da5#.
H=6 0.1.1".
Circe

3+2

H#2 2.1.1.1
Andernach

Mario Velucchi
Espen Backe
7112.
Holmestrand (N) 7113.

H#2 B: +Gd7

C+ 5+9

C+ 3+10

H#2 2.1.1.1
Andernach

Henrik Juel
Pisa (I) 7114.

H=3
5+4+1?
Farv. Th8 (wRh8 or bRh8?)

c+ 4+10

Kokkedal (DK)

Illegal Cluster
1+1
+sL & + 3 x sB. 2 løsninger

6893 (Backe): Forf. 1 a8D? træktvang. 1 Sxe3/Sxf4/Sf6 2 Td6/Te6/Txf6#, men 1 Sc3! og 1 Td6? Sxe3/Sxf4/Sf6 2 a8D/
exf4/Td4#, men 1 - e6! Løsn. 1 Te6! S/Sxe3/Sxf4/Sf6 2 f5/f5/a8D/exf6#.
Nice
play! (VC). En solid, dog lidt ensformig
Zagoreuko, altså tre forskellige matpar som
svar på to bestemte parader (LLJ. Et minus,
at 1 - Se3 i løsningen ikke er noget reelt
forsvar på undertruslen 2 f5#. Trækket har
derfor samme værdi som f.eks. 1 - Sc3,
men så ville der jo ikke være nogen Zagoreuko" (HHe).
6894 (Dyachuk): Forf. 1 Sf2? tr 2 Kxf5/
Dxd4#(A/B), men 1 - Dg4!. 1 Sg3? tr 2
Dxd4/Ke5#(B/CJ, men 1 - Sc6! Løsn. 1 Df4!
tr 2 Ke5/Kxf5#(C/A). 1 - Txf4/Lxf4 2 Ke5/
Kxf5#; 1 - cxd6/Se7 2 Kxd6/Kxe7#; 1 Sf6/Dh5 2 Kxf6/Sxd2#. God (LL). Cyklisk

trussels-differenciering og gode bivarianter.
Let og ubesværet, tilsyneladende (HHe).
6895 (Onkoud): Forf. 1 d7? tr 2 Le7#. 1 Kb4 2 Le7(A), men 1 - Kd6!(a). 1 Sf3? tr 2
Da3#. 1 - Kd6 2 Da3#(B), men 1 - Kb4!(b).
Løsn. 1 Ta7! træktvang. 1 - Kxd6(a)/Kb4(b)
2 Le7(A)/Da3#(B). Dombrovskis theme
(VC). Fiks, sparsom opbygning (LL). En
enkelt lille bivariant ville nu gøre det lidt
morsommere. (HHe).
6896 (Prins): Forf. 1 Tb5? tr 2 c4/Sxb4#,
men 1 - Sc6 + ! og 1 Lb5? gxf2! " 1 cxd4/
Sxd4? tr 2 e4#, men 1 - Tb5/Lb5! Løsn. 1
Lxd4! tr 2 e4#. 1 - Tb5/Lb5 2 c4/Sxb4#; 1
- Sxc6/gxf2 2 Lxc6/Dh1 #. Wiederum eine
tolle Leistung von Henk! (HR). Grimshaw
vs. Grimshaw (VC). Indholdsrig (LL). Vidunderlig opgave, hvor det hele går op i en
højere enhed (HHe).
6897 (Gorbatjenko): 1 Tf5! tr 2 Te5 + Kf4
3 Dg3#. 1 - Lxd4 2 Sc5 + Txc5/Lxc5 3
Sd6/Dxd3#;
1 - Txd4 2 Sd6 + Tcxd6/
Tdxd6 3 Sc5/De3#. De hvide springeres
angreb skal falde præcist! (SMJ. Very pleasant (VC). Et godt "paradox-tema" (LL).
Med det i citationstegn paradoxe mener
Lars formentlig, at hvid ikke skal udnytte
nogen T/L spærring på d4, derimod vælge
det mest "umulige" S-træk. Interessant og
fin åben konstruktion (HHe).
6898 (Roche): Trækpligt 1 - g5 2 Lf3 d 1D
/d1S 3 Dxf2/De2#. Løsn. 1 Th1! g5 2 Th2
f1 D/f1 S 3 Dxd2/Te2#. 1 - f1 2 Txf1 g5 3
Tf3#. Ideen fra skinspillet dukker op igen i
løsningen (BK). Areal "solver's problem", I
enjoyed it very much! (JJB). Ganske fiks.
trækpligt er altid et godt trækplaster (LL).
Og så må man nok acceptere opstillingen
som her (HHe).
6899 (Kuligin & Ljubaschewskij): Forf. 1
Le4+? Kc5! 2 Tc6+ Kb5!" 1 a4? Kc5! 2
Le4 b1S + ! Løsn. 1 a3! Kc5 2 a4! Kd5 3
Le4 + Kc5 4 Tc6#. Losing a tempo, with a
pawn! (IR). En lille logisk historie med en
vis charme (HHe).
6900 (Larsen): 1 Se7! tr 2 f6#. 1 - Sxe7 2
f6+ Sf5 3 Lxb7 + Txb7 4 Dxb7#. 1 Tdxe7 2 Txf4+ exf4 3 Lb7+ Txb7 4
Dxb7#. 1 - Texe7 2 Dg6 Tg7 3 Txe5+
Kxe5 4 De6#; 2 - b5 3 Dg2 + f3 4 Dxf3#.
1 - Lf6 2 Le2 d3 3 Lf3 + Kd4 4 Td5#. Ikke
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1 Dg6/Dh6? Tg7/f3! Den hårde nød, venter
spændt på Lars Larsens fif (SMl. Difficult
key! (VC). Er nok en af mine bedste
tiertrækkere - det siger vel ikke så meget.
Offerbaning har altid været en af mine
yndlingsideer - lige siden 7116 fangede
mig, da den blev gengivet i SKAKBLADET.
(LL).
7116.
Samuel Loyd
Wilke's Spirit of
the Times 1868

#3
1 Lc5! Sxc5/S-

C+ 9+2

2 Da7/Dd7.

~
(Louridas}: 1 0-0-0! tr 2 Td3 + Ka2 3
Ta4#. 1 - Lg5 + 2 Kb1 Ld2 3 Txd2 - 4
T2d3#. 1 - La5 2 T1d3+ Lc3 3 Kb1Ka34
Txc3#. 1 - Le7 2 T1d3+ Ka2 3 Ta4+ La3
4 Td/axa3#. 1 - Ka2 2 T1 d2 + Kb3 3
T2d3 + Ka2 4 Ta4#. Bemærkelsesværdigt,
at der med dette materiale fås fire varianter,
hvoraf tre er dualfrie. Et lille fund blandt
rokadeopgaverne (HHe).
6902 (Uppstrorn): Forf. 1 Df8? Da8! 2
Dxg7 Df8 3 Dxf8 c2! og 1 Df1? d4! 2 De2
Lg2 3 Dxg4+ Kh6" Løsn. 1 Db1 ! tr 2
Dh1#. 1 - d4 2 Dxb7 Da2 3 Dh1 + Dh2 4
Dxh2#; 2 - Da8 3 Dxa8 - 4 Dh8/Dh1#. Not
rnuch., (JJB). Trevlig bortledar #n (MO).
Nice logical problem (VC). Bivalve med vitt
utnyttjande av den oppnade L-diagonalen
(forf). Lars Larsen sender til sammenligning
en tidligere opgave af forfatteren.
7117.
Rolf Uppstrorn
Tidskrift for Schack
1997-01

#3

c+

2+12

1 Th3! e4 2 Ta3 og 3 Ta8#. Ikke 1 Ta3? d4
2 Th3 d5 + ! Morsom.

6903 (Krawczyk): 1 Th7! Kc4 2 Th4+ Kb5
3 Lg4 Kc4 4 Lf3 + Kb5 5 Le4 Kc4 6 Lg2 +
Kb5 7 f4 Kc4 8 f5 + Kb5 9 e4 Kc4 10
Lf1 + Kd4 11 e5 + Kxd5 12 Lg2#. Umiddelbart næsten en umulig opgave (SM).
Vældig frisk og morsom - selv om de logiske opgaver står mit hjerte nærmere (LL).
Desværre er opgaven biløselig i 7 træk: 1
e3! Kc4 2 Se5 + Kc5 (2 - Kb5 3 Tc7) 3
Tb7 (tr 4 d4+) Kxd6 4 Sc4+ Kc5 5 d6 tr
6 Tb6/d4 +. Forfatteren har først skrevet,
at Bd6 skal være sort. Senere, at Te7 skal
stå på g2. Vi tror på det sidste, altså korrektion: Te7-g2 med løsningen 1 Th2! osv.
-4+4p-.
6904 (Makaronez): 1 Dg5! træktvang. 1 Lxg5/f5/fxg5
2 Txe5 + /De7 + /dxe5 fxe5/
Lxe7/g4#. Et pletskud, i hvert fald i mine
øjne: måske navnlig for mindre kræsne (LL).
Nice key and play! (JJB). Ein typischer
"Makaronetz"! (HR).
6905 (Fomichev): 1 Tf3! tr 2 Se2 + Ke4 +
3 De5 + Lxe5#. 1 - Tc3 2 Dxd5 + Kxd5 3
Td3 + Txd3#; 1 - Sc3 2 Td3 + Kxd3 3
Dxd5 + Sxd5#. Glimrende med fire ofre
(LL). Skal man indvende noget mod de
besnærende ofre er det La4, som kun deltager i sidste variant, hvor den dækker c2
(HHe).
6906 (Zander): 1 Tg5! c5 2 Tc1 c4 3 Dd1
c3 4 Dd5 c2 5 Kh4 Kh2 6 g4 Lxf2#. Done
to perfection (LV). Einfache, aber hObsche
Matterzwingung (EB). Enkel, charmerende
(LL). Mærkværdig stilling, der tiltrækker
(HHe).
6907 (Heiskanen): Tilsigtet var 1 Th 1! Lh2
2 De2+ Kg3 3 Lc7 + Td6 4 a8L Lg1 5
Dg4+ Kf2 6 Lb6+ Td4 7 Lab7 Lh2 8
De2 + Kg3 9 Lc7 Td6 10 Lc8 Lg1 11
Dg4+ Kf2 12 Lb6 Td4 13 Lf5 Lh2 14
De2+ Kg3 15 Lc7+ Td6 16 Se1 Lg1 17
De3 + Lxe3#. Beklageligvis biløselig: 1 Dh3
Lh2 2 Dxh2 + Kf3 3 Dh3 + Kf2 4 Th7 Kg1
5 T4h5 Kf2 6 Tg7 Kg1 7 Kh6+ Kf2 8
Dh2+ Kf3 9 Tf5+ Kxe410 Te7+ Kxf5 11
Se3 + Kg6 12 Dh4 + Txh4# (SA W). Forfatteren korrigerer ved 6907V, der blev lidt
kortere. Der må kunne hentes mere ud af
den morsomme tempomanøvre! (HHe).
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6907V
Reino Heiskanen

S#11

13+3

1 Sb7! Lg1 2 Dg4 + Kf2 3 La7 + Tc5 4 Ta1
Lh2 5 De2 + Kg3 6 Lb8 + Tc7 7 Tad1 Lg1
8 Dg4+ Kf2 9 La7+ Tc5 10 Sh4 Lh2 11
Df4 + Lxf4#.
6908 (Abdurahmanovic):
1 Sf3 Se3 +
(Sf4?) 2 Ke5 Sf7# og 1 Tf3 Sf4+ (Se3?) 2
Kc5 Le7#. Man tror på ekomatt, men det
blev det inte! (SAW). Masked lines (VC).
Ikke blot fire spærringer, men valver, idet
sort, på smukkeste vis, åbner en dualforhindrende sort linie. Meget tiltalende (LL). 3
x play on 3 double mas ked lines a2-g8, d 1d8, h1-a8 (forf.). Overbevisende konstruktionsteknik (HHe).
6909 (Dulbergs): A: Sk. 1 - d8D Ke5 2
Dh8#. Løsn. 1 Ke5 d8L 2 Kd4 Lf6#. B: Sk.
1 - e8L Ke4 2 Lc6#. Løsn. 1 Ke4 e8D+ 2
Kd5 Da8#. Refined play in perfect form
(JJB). Aus diesem Material wurde viel
heraus gehalt (HR). Umwandlungswechsel
D/L im Zugwechsel, gut. Aber die B-Fassung dreht Satz und Spiel nur um (EB).
Pleasant reciprocal joke (MO).
6910 (Garail: A: 1 Ld7 Lc6 2 bxc6 Db8#.
B: 1 Ld4 Sc5 2 dxc5 De6#. Virkningsfulde
offerspærringer (LL). Uden nogen større
strategi, måske derfor også(?)" Simple and
lovely (MO).
6911 (Heinonen): 1 e1 S c4 2 Sd3 Se6#; 1
el L La5 2 Lc3 Lb6# og 1 e1T Lb4 2 Te4
Sf5#. 3-mal Unterverwandlung mit Blockund Mattwechsel. Gekonnt gemacht, wie
immer bei UH (EB). A perfect problem with
perfect mates (VC). Nydeligt! (LL). Ærgerligt, men opgaven er total anticiperet af
Michael Sosedkin, 3810, THEM ES 64,
1981 - meddelt af Eugene Albert (HHe).
6912 Il.ibis): A: 1 Ke4 Ld2 2 Kf3 Ld5#. B:
1 Kc4 Ta2 2 Kb3 Ld5#. C: 1 Ke6 Lh4
2 Kf7 Ld5#. D: 1 Kc6 La5 2 Kb7 Ld5#.

Bemærk, hvordan de hvide brikker meget
morsomt bytter plads i en cyklus! (HHe).
Very witty! (JJB). Wenn kein Vorgånger dann grosse Klasse! (HR). Synd att alla
mattdragen år desamma (SAW).
6913 (Atanasievic): 1 c4 Kb4 2 d1T Ka3 3
Tb1 Sc2#; 1 d1 L Kd2 2 Lxb3 Kc1 3 La2
Sc2# og 1 d1S+ Kc2 2 Sc3 b4 3 Sa2
Sb3#. Altbekanntes neu aufgewårmt (EB).
Ifølge forfatteren eneste fremstilling med
TLS-forvandling i H#3, men tretræksformen
retfærdiggøres vel næppe, når der sammenlignes med 6911 (HHe).
6914 (Bakcsi & Zoltån): A: 1 Tc1 Le2+ 2
Kxc2 Lg4 3 Sd1 Lf5 4 Lb2 e5#. B: 1 Kf4
Lc4 2 Ke5 La2 3 Kd4 Lb1 4 Le5 c3#. En
flot opgave! (BH). This defeated me for a
while (IR). Underholdende, vanskelig (LU.
Originalt som sædvanligt, men dog også et
vist forbrug af brikker (HHe).
6915 (Lubkin): 1 Kd1! Td8+ 2 Td6 Ta8 3
Td2 Ta1#. Ikke 1 - 0-0-0+? 2 Td6 Th8 3
Td2 Th 1# pga. illegalitet, sort mangler
sidste træk. Det er en udbredt opfattelse, at
stillinger i fantasiopgaver også bør være
legale(?!), men som Henrik Juel ganske
rigtigt påpeger, kan man finde eksempler på
opgaver (måske mange), der har fået præmier med illegale udgangsstillinger. I de
gamle former, f.eks. maximummere og
serietrækkere,
gennemskues
legaliteten
hurtigt, men jo mere fantasifulde former, jo
mindre tilbøjelig er man vel til at kontrollere
dette aspekt. Forfatteren anfører 1 - 0-0-0?
som en forførelse, men løsere, der har løst
opgaven efter rokade, har for god ordens
skyld fået samme point (HHe). - 2 p -.
6916 (Bakke): Løsn. 1 Sc4+ ! Kb4 2 Sb2
Dxb2 3 d4 Dh2 4 d5 Da2 5 0-0! Dh2#.
Almost perfect! (LV). Bra NAB! (MO). Don't
hurry up castling! (VC). Forhastet er forførelsen 1 0-0? Dxb2 2 d4 Db8! Enkel
logisk miniature kombineret med rokade
(HHe). - 3 p -.
6917 (Cseh): Stillingen er jo illegal. så
derfor A 1: 1 Tb7 fxe8D 2 Txb5 Dxb5# eller
A2: 1 Dxf3 fxg8T 2 Dg3 Txg3#. Med circe
er stillingen legal, derfor B: 1 Td8 fxe8L 2
Txe8(Lf1) Lc4# og 1 Dg1 fxg8S 2 Dxg8
(Sb1)
Sd2#. AUW
mit
komplizierter
Zwillingbildung, die vermutlich sehr schwer
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zu komponieren war. Aber scnon ist es
nicht (EB). Mærkværdig ide, jeg har i alle
tilfælde aldrig set noget lignende. Ja, faktisk fik forfatteren den uheldigvis i første
omgang retur som biløselig! (HHe). Superb
(IR). - 4x2 p -.
6918 (Alaikow): 1 Se2! tr 2 Sc3+ Sxc3
(Sg1) 3 Da8 + Sd5#. 1 - Dxa3(Ba2) 2
Seg3 + Kf4 3 Db8 + Dd6#; 1 - Dxb3(Bb2)
2 Sfg3+ Dxg3(Sg1) 3 De8+ De5#. Very
complex! (LV). Zwei schone und klare
Varianten (EB). Uhyre klar fremstilling af
circe-ide. hvor sD/S ikke kan slås pga.
returskak, Krydsskakkerne virker originale,
men det er måske for meget at håbe på
(HHe). - 3 p -.
6919 (Hansen): A: 1 Sg5 Lf8 2 Sxh7(Th1)
Le7 + 3 Kg7 Txh7(Sg8)#. Very difficult to
find (IR). B: 1 Sg7(sB) Th8 2 gxh6(Lc1)
Tf8 + 3 Kg7 Lxh6(Bh7)#. High ly original
idea (VC). Overmåde nydelig (LL). Meget
originalt og masser af circe-effekter. I min
naivitet troede jeg, at den sjove mat i A var
ny, men se blot den morsomme 7118. Der
er dog ikke tale om nogen forgænger (HHe).
- 2x3 p -.
7118.
Erich Bartel
4 RO
Europa Rochade
1990-VI
H#2*
Circe

C+ 3+3

Sk. 1 - Te7 2 Sa5 Lb5#.
Løsn. 1 Kb7 Txb6{Sb8) 2 Sxb6(Ta1) Ta7#.
6920 {Stepotschkin): 1 Sxd4(hS) Lxe4{sl)
2 Ld5 Sf5# og 1 Lxd4{hl) Sxe4(sS) 2 Sd2
Lf2#. Good unity (LV). Schone analogien
(EB). Vackert Slagkors med två matter,
springarmatten verkligen vacker! ! (SAW).
Elegant på alle måder, men jeg ser pludselig, at sort har tre tårne - det må kunne
laves uden! (HHe). Flot - 2x2 p -.
6921 {Buglos): A: 1 Txb8{hT) Sc3 2 Lxc3
(hl) La5#. B: 1 Dxf8(hD) Sg1 2 Txg1 (hT)
Td1 #. Havde nok fortjent et par kommentarer. Hensigtsrene "bortslag",
der viser

formens mange muligheder. Måske burde
halvbindingen ofres til gengæld for lidt
færre brikker (HHe). - 2x2 p -.
6922 (Dragoun): 1 Txc2(hT) 2 Dc3 3 Dxc7
(hD) og Tc6#. 1 Lxc2(hl) 2 Dd3 3 Dxh7
(hD) og Lf5#. Klar analogi, åben stilling og
originalitet. Herlig opgave uden svagheder
(HHe). Three nice compositions on Andernach chess (VC) .. JA! - 2x3 p -.
6923 (Hildebrand & Dimitrov): 1 Kb5 2 Kc4
d5+ 3 Kb4 4 Ka3 b1S+ 5 Ka4 Sc3+ 6
Kb4 Sa2+ 7 Kc5 8 Kc6 Sb4+ 9 Kd7 10
Ke6 11 Kf5 e6 + 12 Kg4 13 Kg3 h 1S + 14
Kf3 15 Ke2 Sg3 + 16 Ke1 Sd3#. Springerforvandlinger er kendte i zig-zag, men fin
henledning til b4 og langt entydigt spil
(HHe). - 4 p -.
~
(Verduin): 1 - Kh3 2 Kf3 Gg3 3 Kf2
Ld3 4 Kg1 Lf1 5 Kh1 Lg2# og 1 - Kf1 2
Kd4 Ke2 3 Kc3 Gf1 4 Kb2 Kd1 5 Ka1
Kc2#. Areal candidate for the Wenigsteiner
contest (VC). Fint entydigt spil, hvor de to
mulige matbilleder præsenteres i hvert sit
hjørne (HHe) - 2x3 p -.
6925 (Backe): Forf. 1 Td8? tr 2 Txd5#,
men 1 - b1 N! og 1 Te8? tr 2 Le5#, men 1 c1 N! Løsn. 1 Th8! tr 2 Sf3 + exf3/Kd3 3
Th4/Sb4#.
1 - b1 G 2 Td8! - /Gd3 3
Txd5/Sxc2#.
1 - c1 G 2 Te8! -/Gxc5
3
Le5/Nc2#; 2 - Ge3 + /dxc4 3 fxe3/Td8#.
Holst promotions in a heavy construction
(VC). Forførelser strander på forvandling til
natryttere. Efter forplanen forvandles til
græshopper med nye, men utilstrækkelige
forsvar. Originalt! {HHe). - 3 p -.
6926 (Juel): 1 f3 g5 2 Kf2 Lg7 3 Ke3
Ld4+ 4 Ke4 f6 5 f7 6 Sf2 Kg6 7 h3 Kh5 8
Kf5 Kh4 9 Se4 h5 10 Sd6 Kg3 11 Kg6 Kf2
12 De1+ Kxe1 13 Kf7 De8+ 14 Kxe8.
Pladsbytte K/K. I og for sig en oplagt ide,
men jeg kender ikke andre eksempler. God
pædagogisk opgave, der også er løst af
mange (HHe). - 3 p -.
6927 (Juel): A: 1 b4 e6 2 La3 Ke7 3 Dc1
Kd6 4 b5 + c5 5 bxc5ep Kxc6 6 Le7 d6. B:
1 b4 c5 2 La3 cxb4 3 Lxb4 e6 4 Le7 d6 5
Dc1 Kd7 6 Kd1 Kc6. B quite easy, but A
took some tinding (IR).. nogle mente det
omvendt! (HHe). More retros please! (VC).
En lille ændring giver to helt forskellige
bevispartier, hvor det drejer sig om tempi.
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Store kvaler for løserne. Vanskeligheden fik
mig til at tænke på 7119, der engang var
ved at tage livet af mig. Korte bevispartier
har noget forfærdeligt provokerende over
sig (HHe). - 2x3 p -.
7119.
l.T. Orban
1 RO
Die Schwalbe 1976

Bevisparti i 4 træk
{PG in 4)
Løsning side 194.

Favoritter:
Erik Hansen: 6896, 6900, 6926
Henrik Juel: 6914, 6919, 6923
Crisan: 6908, 6896, 6919, 6924
Lars Larsen: 6897, 6903, 6908,
6919.

"FEATHER-50". To mark C.J. Feather's
50th birthday on March 24th, 1997 a
tourney is announced with the foliowing
theme: In a H#2 white's first mave in each
part is both a capture and a check. See
diagram for example. No duplex or zeropositions allowed. Judges: Friedrich Chlubna
and Chris Feather. Prizes will be awarded in
the form of books from the list published by
F. Chlubna.
Send entries {marked "Feather-50") to:
C.J. Feather, 10 Tinwell Road, GB-Stamford PE9200, England. Frist: 1997-11-30.
All competitors will receive a copy of the
award.

6910,
7120.
C.J. Feather

V.
Moultings
6. Sep. 1991
Ved køb af en af de her nævnte bøger får
medlemmer og abonnenter gratis en årgang
af SPRINGAREN. Man kan vælge mellem
flg. årgange: 1965, 1984-1986,
1990,
1991, 1993, 1994 eller fem forskellige nr.
af STELLA POLARIS 1966-1973.
Froberq, Hildebrand, Hultberg, Uddgren &
Widlert: "AXEL ÅKERBLOM - SCHACKKONSTNÅR" (problemer og studier) SEK
100; Persson & Uddgren: "TRIFLES AND
PRIZE WINNERS" (MP's ortodokse og H#opgaver) SEK 100; Uddgren & Hildebrand:
"SVENSKA MINIATYRER I" (ortodokse, S#,
H#) SEK 130; ldem: "SVENSKA MINIATYRER li" (ortodokse og studier) SEK 100.
Bestillinger kan ske til Steen Christensen.

7042:1 La6 Kxf5 2 Lc4. 1 - Kd5 2 Sg5; 1 Ke7/Kd7 2 Txe5.

H#2
C+6+14
2 løsninger
1 Lxe6 Dxe5 + 2 Ld5 De8#.
1 Sxd3 Dxf5 + 2 Sc5 Db1 #.
VLADISLAV BUNKA 60. Hjælpematter i tre
træk med vilkårligt antal Græshoppere.
Normalt skakbræt 8x8. Frist 1997-10-30.
Til RNDr Vladimir Jflek, 17. listopadu 113,
284 01 Kutne Hore, CR. Prisfond: 1000,Kc. Dommer: Jubilaren.
ÅRPÅD MOLNÅR-60 jubilee international
composing tourney is announced for H#2
on the foliowing theme: In the first move a
black piece opens double white lines. Both
white line-pieces have to use the lineopening directly moving in the solution. Twins,
more solutions and 0-positions are allowed.
Entries (Max. 3 per author) to be sent to
Molnar A. J6zset, H-1025 Budapest, Frankel le6 u. 20. Ungarn. Frist 1997-07-31.
Dommer: Molnår Arpåd.
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The theme example shows 2 mates:
7121.

H#2
C+4+4
0-stilling
A: + hBb4
B: Lh1-+c8

1 e4 e6 2 Lb5 Ke7 3 Lxd7 c6 4 Le8 Kxe8..

PAS PÅ
Et underfrankeret brev med kun 25 øre for
lidt til Hildebrand i Sverige har kostet
redaktøren 19 kr. i strafporto. Ak ja, i
Afrika flyver gribbene i luften - det gør de
åbenbart ikke her hjemme!

A: 1 Sf1 Te7 2 Sd2 Lc5#.
B: 1 Sd5 Lb6 2 Th1 Te6#.
THE RUKHLIS THEME - 50! The weekly
"Kievskiye novosti" (whose publication
began back in 1905) announces an International Composing Tourney for orthodox
#2 of any type to mark the 50th anniversary of the ever popular Rukhlis theme.
Compositions of a high artistic value will
be awarded prizes, HO and RO. Special
prizes and other awards will be given for
the best compositions presenting the Rukhlis theme in an original way. The total prize
fund is 500 US $.
Dommer: E. Rukhlis (Israel). To kopier af
hver opgave på diagram med fuld løsning
og nødvendige kommentarer. Frist: 199711-01. Til: Chess Tourney Kievskiye, Novosti 50 Pobeda pr Kyiv 252047 Ukraine.

Pendanten til DSK hedder i Spanien SEPA.
(Sociedad Espafiola de Problemistas de
Ajedrez). De har indtil for nylig udgivet tidsskriftet PROBLEMAS, men af økonomiske
årsager valgte den tidligere redaktør, Manuel Mufioz. at lade bladet gå ind.
Efter en kortere pause er bladet nu genopstået med en ny redaktør. Formatet er
ændret, således at bladet fremstår mindre
ambitiøst end før. Vi håber herfra, at rekonstruktionen lykkes. Interesserede kan kontakte den nye redaktør: Jordi Breu, Canig6
11, E-08107 Martorelles, Spanien.
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Løsning til nr. 7119 side 193:

Molnår Arpåd
Original for
udskrivelsen
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LØSERTURNERINGEN
MAXIMUM nr. 85

C+ 12+7

1 Th 1! Baning - efter denne berømte
opgave i Bristol-turneringen kalder man
også denne baningsmanøvre for "Bristol".
1 - Ld7,Le8 2 Db1.
Frank Healey, England: 1828-11-19 1906-02-1 7.

Har du hørt det!
Navnet Ua Tane er det polynesiske navn for
amerikaneren James Frank Stimson, der
blev så fortryllet over øen Moorea ved
Tahiti at han bosatte sig der indtil sin død i
1958.
Omtalte problemforfatter var af den faste
overbevisning, at ånder fra det hinsidige
ofte hjalp ham med at konstruere skakopgaver.

Fant.
opg.
69156927

lait

11997

40

60

58

158

158

521(22)

23
37

31
8

54
68

54
68

107(05)
61 (03)

EB
JJB

23

Vlaico Crisan, R.

VC

I

Total

36

52

54

142

142

126(03)

Niels Danstrup
Hennina Ovsted

36
32

45
52

28

81
112

81
112

248(06)
473(14)

Juris Grudulis, LV.

35

56

58

149

149

161 (02)

36
32

51
33

17

87
82

87
82

493(02)
68(04)

32
30
22

48
39
49

11
2

91
71
71

91
71
71

190(00)
146(00)
591 (01)

40
8

56
17

58

154
25

154
25

497(02)
549(02)

36
23
36

52
31
52

17
2
43

105
56
131

105
56
131

260(15)
288(00)
126(10)

H.C. Hansen
Poul W. Jøroensen
Bent 0. Kristensen

BH

BK

Danny Kristiansen
Kield Larsen

#3

S#+
H#
69046914

Erich Bartel, D
J.J. Burbach, NL.

Børge Hansen
Erik Hansen
7122. Frank Healey
1 PR Bristol-turn. 1861

Dir.
opg.
68926903

Lars Larsen
Sven Michelsen
Gerhard Nauioks, S.

LL
SM

Michel Olausson, S.

MO

4

17

11

32

32

332(01)

lan Richardson, GB
Harald Hiidiqer, D.

IR
HR

26
32

45
44

39
34

110
110

110
110

436(00)
251 (05)

Steen Vesteraaard
Luiai Vitale, I.

LV

36
12

52
8

54
34

142
54

142
54

132(01)
140(07)

SAW

40

56

51

147

147

228(02)

Sven-Arne Wallin, S.

Denne gang har vi fem præmietagere: J.J. Burbach (NL), Vlaico Crisan (R), Erik Hansen,
Gerhard Naujoks (S) og Steen Vestergaard. Vi gratulerer løserne!
Budapest/Hungary,
Frist: 1998-02-17
Ferenc Fleck.
"FLECK 90" - Memorial Tourney!
In the memory of Ferenc Fleck - Honorary
International Master, Hungarian grandmaster for Chess Compositions - the Hungarian Chess Federation announces an
international composing tourney for orthodox threemovers with free theme. (Max. 3
compositon/pers.). Prize found is 500 DM,
offered by Mrs. Ferenc Fleck. Judge: Tibor
Ersek. Entries to J6zsef A. Motner, H-1027

Frankel Le6 ut 20.
- 90th birthday of

PROBLEMKISTEs 17. kompositionsturnering. For S# og R# i Andernach-skak. ingen
andre fantasiformer. Dommer: Johannes
Quack. Frist: 1997-08-31. Til Erich Bartel,
Rockensteinstr. 37, D-86156 Augsburg,
Tyskland.
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Det er en grundlæggende konvention for
ortodokse skakproblemer, at diagramstillingen skal kunne være opstået i et skakparti. En sådan stilling kaldes legal, hvilket
altså her blot betyder partimulig. Normalt
bekymrer hverken komponister eller løsere
sig synderligt om legalitet. De fleste former
for illegale stillinger ser nemlig klart urimelige ud, som fx. sTd4, hKe4, sTf4, sKg4
(illegal dobbeltskak); lidt mere subtile er
illegale stillinger med fx. 16 hvide brikker
og en sort dobbeltbonde. I retrograd analyse betragter man en legal stilling og prøver
at finde aspekter af det parti, der førte til
stillingen. Næsten alle retrograde analyser
starter med at betragte bondestillingen,
bestemme hvor mange bondeslag der er
sket i partiet og sammenligne dette antal
med antallet af manglende brikker. Her vil vi
kikke på nogle enkle retro-problemer, hvor
analysen af bondeslag udgør en væsentlig
del af hele analysen.
7123. Gianni Donati
The Probiernist 1996

Sidste træk?

6+12

Gianni Donati er en amerikansk sagfører,
der har specialiseret sig i bogstav-problemer. Hertil egner ret ro-problemer sig udmærket, idet de ofte kræver mange brikker.
Fordringen betyder. at løseren skal finde det
sidste enkelttræk, der er sket i partiet, lige
før diagramstillingen blev nået. Da hK står

i skak, må sort have udført sidste træk, og
det må være sket med sBg3. Denne sB kan
ikke være kommet fra g4 (der står en brik)
eller h4 (illegal sort bondestilling), så sidste
træk var f4:g3 +.Men hvilken hvid brik blev
slået? For at besvare dette, må vi analysere
stillingen, og vi starter med at tælle de
hvide bondeslag, der må være sket i partiet.
hBb3 må stamme fra a2, og hBb4 må stamme fra d2, så de hvide bønder i diagramstillingen har slået 3 sorte brikker med a2:b3
og d2:c3:b4. Sort mangler 4 brikker, så vi
har endnu ikke forklaret alle de hvide slag.
Lad os nu betragte den sorte bondestilling. sBg5 og sBg6 må stamme fra g7 og
h7, og sort må have slået h7:g6 eller h6
:g5, hvilket forkortet betegnes som h:g.
(j:yentuelt har bønderne slået i alt 3 hvide
brikker med g7:h6:g5 og h7:g6). sBg3 må
stamme fra c7 og har slået 4 hvide brikker
med c7:d6:e5:f4:g3. Der er endnu lang vej
til at forklare alle slag, og først når vi erkender, at sLb5 ikke kan stamme fra c8, falder
det hele på plads. sLb5 må være den sorte
a-bonde forvandlet på et lyst felt; b1 eller
d 1 duer ikke, da den forvandlede L ikke
kunne slippe ud, og h1 ligger for langt væk,
så forvandlingsfeltet må være f1, og sort
har slået 5 hvide brikker med a7:b6:c5:d4
:e3:f2. Hvid mangler 10 brikker, og de er
alle sammen slået af sorte bønder: 5 af
a-bonden, 4 af c-bonden og 1 af h-bonden.
Sort mangler 4 brikker, hvoraf den oprindelige lysfeltede løber er slået på c8 af en
hvid officer, mens hvids a- og d-bønder har
slået resten. Hvids f-, g- og h-bønder har
derfor ikke slået på deres vej op ad brættet,
så f-bonden er slået på f2 eller f4, mens hbonden må være forvandlet på h8 og senere slået et andet sted. g-bonden kan ikke
være forvandlet, da sorts g-bonde heller
aldrig har forladt sin linje, så den er slået på
g3, g5 eller g6.
Nu er vi nær målet, der nås ved at spørge
om hvor hvids lysfeltede løber er slået; det
må være på g6, da alle de andre slagfelter
er mørke. Sorts bondeslag h:g var altså
h7:Lg6, og hvids g-bonde må være slået på
g3, så fordringens spørgsmål besvares med
f4: Bg3 +. Egentlig burde vi nu sikre os, at
diagramstillingen er legal, ved at konstruere
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et bevisparti. Men det er hverken svært
eller interessant, så det skipper vi i denne
og de følgende opgaver, hvor analysen
udføres lidt mere kortfattet.
7124.
Karl Fabel & Werner Keym
Basler Nachrichten 1967

være sidste træk, da alle felter, hvorfra en
slående hvid bonde måtte være kommet, er
besat (g2:f3 eller h6:g7 er jo ikke sket). Et
hvidt officerslag duer heller ikke, da alle
hvide slag var bondeslag. Og hK kan ikke
have trukket fra g1 eller h1 (for at tillade sK
at være kommet fra g3). Eneste mulighed
for sidste træk er g2-g4, hvilket tillader -1
g2-g4 Kg4-h4 -2 f2-f3 + Kh4-g4 som foregående spil. (Retrospillet vises med negative træknumre for at understrege, at der
spilles baglæns fra diagramstillingen). Sort
er i trækket i diagramstillingen, men han er
ikke pat. Han er tvunget til at afslutte partiet med f:g3 ep.#. Derfor er det unødvendigt
at specificere en fremad-fordring.
7125. Niels Høeg
Eskilstuna-Kuriren 1935

Ingen fordring!

13+3

Karl Fabel var en fremtrædende tysk probiernist, som sammen med Werner Keym
har komponeret opgaven med den spøjse
fordring. (På originalsproget var 'fordringen': Problem ohne Worte). Hvis hvid er i
trækket, kan han sætte mat med Lf2#,
mens sort i trækket ser ud til at være pat.
Lad os tælle hvide bondeslag. hBg7 stammer fra b2 og har slået 5 sorte brikker med
b2:c3:d4:e5:f6:g7;
desuden må hvide
bønder have slået c2:d3:e4:f5 samt d:e:f:g
og e:f:g (de sidste slagserier kan være
fordelt på forskellige hvide bønder). I alt
forklarer disse 13 bondeslag alle de manglende sorte brikker, så hBh5 har aldrig slået.
Derfor må sBh3 være kommet fra g-linjen
med slaget g:h, og sorts oprindelige h-bonde må have slået h:g. Sorts tredje slag må
være sket på dronningefløjen for at bringe
sorts a-bonde til forvandling, så den kunne
slås længere til højre: enten har sort slået
a:b (og hvids a-bonde er forvandlet på a8),
eller sort har blot slået den hvide a-bonde.
Nu er alle sorte slag forklaret, og sBf4 har
altså aldrig slået, så derfor kan sort ikke
have udført sidste træk. Faktisk må sidste
træk muliggøre at sort har haft et foregående træk til rådighed, og det er slet ikke så
let at finde. Et hvidt bondeslag kan ikke

-sh, #1

6+6

Niels Høeg var vel Danmarks mest fremtrædende retro-komponist, og den viste
opgave er et af hans enklere værker. Fordringen beder løseren finde en sekvens af
sort retraktion (dvs. tilbagetræk), hvid
retraktion og hvidt fremadtræk, der fører til
at sort er mat. Det lader til, at -0 - Kg8: Df8
-1 Df6-f8 +, 1 Dg7 # kunne være en løsning, men i så fald er der mange dualer, fx.
-1 Df5:Tf8+, 1 Dh7#.
De hvide bønder må have slået 8 sorte
brikker med e2:d3:c4:b5:a6, d2:c3:b4 og
c:b:a. sLa1 er en forvandlet bonde, så sorte
bønder har slået 8 hvide brikker med tilsvarende slag. Men med kun disse 16 bondeslag ville de to oprindelige a-bønder stå
med den sorte øverst. Derfor må vi tilføje
bondeslagene a:b:a (fx. udført af sort) for
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at forklare stillingen. Der er altså behov for
at beskrive 10 hvide slagne brikker og 8
sorte. 7 af hver farve udgøres af de manglende officerer, mens de resterende må
skaffes fra de seks t-, g- og h-bønder efter
forvandlinger. Hvis hvid har slået fx. f:Bg,
kan hvids f- og g-bønder samt sorts f-bonde
være forvandlet uden yderligere slag. Nu
resterer kun de oprindelige h-bønder, og
analogt med foregående opgave kræves et
hvidt slag for at forvandle den hvide h-bonde. Hermed er alle de manglende brikker
forklaret med slag, og sorts sidste træk kan
ikke have været et kongeslag. (Hvis hvid
har slået a:b:a, giver en tilsvarende analyse
samme konklusion), Eneste løsning bliver -0
- a7:Db6 -1 Kg6-h6, 1 Dd8#.
Opgaven har en tvilling, nemlig duplex,
hvilket betyder at ordene hvid og sort ombyttes i fordringen. I duplex-delen skal vi
altså finde en sekvens af hvid retraktion,
sort retraktion og sort fremadtræk, der fører
til at hvid er mat. Vi genbruger retroanalysen til at vise, at hvids sidste træk ikke kan
have været Kh7:Dh6, så eneste løsning
bliver -1 c3:Db4 Kf7-f8, 1 - Dh4#.
6009. Gåbor Cseh
9 HO DSK's 57. TT.

H#9

5+10

Til selvstudium sluttelig en opgave reproduceret fra THEMA DANICUM nr. 75, juli
1994, s. 77. (Løsning: 2 b5 a8D 6 c1 T Ke3
8 Lc2 c8D 9 b1L Dh8#). Hvorfor burde
opgaven have været diskvalificeret?
(Svar findes side 200}.

Formanden åbnede mødet og bød velkommen til Steen Christensen, Leif Schmidt og
Erik Hansen fra bestyrelsen, samt Eigil
Johansen, Henrik .Juel, Bjørn Nielsen, Hans
Bjerring, Bjørn Enemark, Bent Muus og H.C.
Hansen.
1. Valg af dirigent.
Formanden foreslog Eigil Johansen, der blev
valgt enstemmigt.

·2. Formandens

beretning.

Formanden startede med, som han sagde,
det bedste, nemlig at DSK i dagene 21 /6 4/7 vel nok havde leveret sin mest koncentrerede arbejdsindsats og oplevet sin
stolteste stund nogensinde ved sin deltagelse i forbindelse med Kulturby-96. Måske
lige med undtagelse af den 19. WCCT
(problemistverdenskongres) i Ribe i 1976
(Jan Mortensens formandstid).
Manden bag det store forberedende
arbejde ved skakfestivalen var Leif Schmidt
- hvilket ikke kunne undre! Udover en
smuk udstilling og afholdelsen af "Det åbne
DM i problemskakløsning 1996", der vandtes af GM Eduardes Rozentalis, Litauen,
foran 13 konkurrenter, fik DSK's repræsentanter talt med snesevis af skakspillere.
Dette gav direkte syv nye medlemmer og et
utal af potentielle medlemmer. DSK fik vist
flaget blandt danske skakspillere!
(Formanden gav et udførligt referat af de
begivenhedsrige festivaldage, men da disse
er omhyggeligt beskrevet i THEMA DANlCUM, okt. 96, vil det føre for vidt at bringe
et længere sammendrag her).
Derpå omtalte formanden "HUGO KNUPPERTS BEDSTE SKAKOPGAVER", der
udkom den 8. maj. Schmidt havde udført
det store typografiske arbejde. Ganske vist
står formanden som forfatter, men han
indrømmede, at hans indsats begrænsede
sig til forord, biografi og financiering.
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Af sæsonens øvrige særlige begivenheder
fremhævedes Jan Mortensens deltagelse i
39. WCCT i Tel Aviv i oktober måned. Den
40. WCCT finder sted i Pula i Kroatien, og
Jan vil også gerne deltage i denne.
Formanden konstaterede med glæde, at
klubbens månedlige møder havde budt på
vel forberedte og hyggelige foredrag ved
Erik Hansen (1). Henrik Juel (1) og Kaare
Vissing (2), samt et forberedt af Schmidt,
men holdt af Juel, fordi førstnævnte var
blevet syg. Dertil havde Erik Hansen arrangeret en løserturnering med otte deltagere
og Henrik Juel som vinder.
Endelig havde der været de traditionelle
sommerhavemøder hos Kaare Vissing hhv.
Eigil Johansen, et "frit møde", hvor hele
seks af ti fremmødte havde været ved
demo brættet, samt det traditionelle julehyggemøde.
Fremhævet blev Eigil Johansen for sin
indsats som chauffør både under skakfestivalen og ved de månedlige møder. Derefter
rastes klubbens dejlige kvartalsblad THEMA
DANICUM, som blev kaldt "Leif Schmidts
livsværk" og "DSK's flagskib"!
Formanden bragte en udførlig analyse af
sæsonens fire numre, der alle var udkommet rettidigt med 28 sider. Han beskrev
den ansvarshavende og tekniske redaktør
Leif Schmidts indsats og tilføjede: "Vi gruer
for den dag, da han indstiller festfyrværkeriet"! I sin analyse fremhævede formanden
bladets "tyngdepunkt", originalafdelingen,
der blev forbilledligt redigeret af landets
største kapacitet på problemområdet, Holger Helledie.
Derpå nævntes leverandører af store
artikler: Leif Schmidt, Lars Larsen og Henrik
Juel. Og dommerne: Bengt lngre, A. Hildebrand og Hilding Froberq, alle Sverige,
Claude Wiedenhoff, Frankrig og Henrik
Juel. Men også andre bidragydere blev rost.
Formanden sluttede sin omtale af bladet
med den glædelige nyhed fra det sidst
udkomne nummer, at Danny Kristiansen var
blevet "Årets løser 1996".
Til sidst beklagede formanden et vist
forfald grundet private omstændigheder,
således at der f.eks. ikke var blevet afholdt
nogen bestyrelsesmøder. Men sæsonen
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havde så absolut hørt til en af DSK's allerbedste: Deltagelse i "Skakfestival-96",
Knuppert-bogen, gode møder og fire fremragende numre af THEMA DANICUM. Klubben havde absolut bevist sin eksistensberettigelse!
Dirigenten satte derpå formandens beretning til debat. Selv roste Eigil bestyrelsen
for veludført dåd. Og Henrik Juel spurgte til
Jan Mortensens deltagelse i 39. WCCT.
Beretningen godkendtes enstemmigt.
3. Regnskab.
Kassereren Steen Christensen fremlagde,
sin vane tro, et fint opstillet regnskab, der
umiddelbart kunne sammenlignes med det
foregående års. Og han gennemgik grundigt
de enkelte poster.
Regnskabet for 1996 balancerede med
29.604,03 kr. Kassereren konkluderede, at
godt nok var '96 et år med underskud, men
for andet år i træk var der sket en halvering
set i forhold til underskuddet i "katastrofeåret" 1994. Underskuddet for '96 var godt
2.000 kr" og dermed var beholdningen
bragt ned på 20.000 kr. Kassereren konstaterede med glæde, at indtægterne var steget med over 2.000 kr. med henblik på
alene betalende modtagere af THEMA
DANICUM. Dette skyldtes især PR-fremstødet under "Skakfestival-96", der alene
gav syv nye medlemmer. Men i øvrigt var
nettotilgangen i '96 på 13 medlemmer (22
tilgange og 8 afgange). Den største medlemsfremgang kassereren kunne mindes!
Salg af bøger m.v. var steget med ca.
2.000 kr. og dermed oppe på 5.408,75 kr.
Mindre glædeligt var det, at trykudgifterne
er steget med 7% og portoudgifterne med
15%. De store udgifter til aktiviteter og
præmier ved "Skakfestival-96" var blevet
dækket af Dansk Skak Union (4.000 kr.) og
sponsor DANA EJENDOMSSERVICE(1.000
kr.).
Kassererens prognose for DSK's "levetid"
med uændret underskud viste sidste år, at
vi kun kunne klare fem år mere, men dette
års regnskab viste glædeligt ti år mere!
4. Valg af formand.
Kaare Vissing genvalgtes med akklamation.
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5. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Steen Christensen, Leif Schmidt og Erik
Hansen blev genvalgt. I stedet for Danny
Kristiansen, der var fraværende og havde
stillet sit mandat frit, blev valgt Henrik Juel.
6. Valg af revisor og -suppleant.
Eigil Johansen blev genvalgt som revisor. I
stedet for Henrik Juel blev Hans Bjerring
valgt som revisorsuppleant.
7. Forslag.
Kassereren stillede dette forslag: "Set i
lyset af, at vi med 25 kr. forhøjelse ville
have haft balance, samt at det nu er 6. år i
træk, vi ikke har haft kontingentforhøjelse
(sidste stigning var fra 91 til 92 fra 130 til
150 kr.). indstiller kassereren til generalforsamlingen, at vi næste år hæver kontingentet fra de nuværende 150 kr. til 175 kr."
Efter en kort debat vedtoges forslaget
enstemmigt. Steen Christensen ville selv
foretage den rent tekniske justering mht.
udlandet.
8. Eventuelt.
Steen Christensen og Henrik Juel spurgte,
om klubben skulle sælge aktierne i Unibank.
Efter en kort debat stemte seks for at bibeholde aktierne, mens tre stemte imod.
Formanden oplæste et brev fra Holger
Helledie. Dette vedrørte totrækkere, hvoraf
Helledie modtager færre og færre til THEMA
DANICUMs originalafdeling - eksempelvis
kun tre til næste nummer. I brevet foreslog
Helledie, at THEMA DANICUM fra 1998
ikke længere bringer originale totrækkere og
dermed ikke gennemfører turneringer for
denne gruppe. I stedet bringes i originalafdelingen/løserturneringen hver gang seks
velegnede og gode totrækkere med forfatternavn og kildeangivelse.
Af brevet fremgik det. at Lars Larsen og
Steen Christensen ikke stod afvisende over
for ideen. Under debatten stod Henrik Juel,
Eigil Johansen og Leif Schmidt på Helledies
side. Og Erik Hansen gav Helledie ret i, at
der ikke er noget nyt at skabe på totræksområdet.
Henrik Juel spurgte om, hvorledes man
holdt på nye medlemmer. THEMA DANI-

THEMA DANICUM nr.87
CUMs artikelserie "Det populære Kvarter"
var god nok, men udgjorde trods alt en
envejskommunikation. Leif Schmidt foreslog
en kompositionsturnering for totrækkere for
begynderne.
Der var almindelig enighed om berettigelsen af Helledies argumentation, og hans
forslag blev taget til efterretning, således at
der pr. 1. januar 1998 ikke mere bringes
originalopgaver på totræksområdet, i hvert
fald ikke i selve originalafdelingen.
Derefter oplæste formanden et omfattende og entusiatisk brev fra Lars Larsen.
Dette var et forsvar for direkte opgaver og
skabte en frugtbar debat. Det blev sluttelig
taget til efterretning.
Man drøftede kort mulighederne for deltag.ei_se
i næste WCCT-turnering. Såvel Holger
Helledie og Lars Larsen in absentia som Leif
Schmidt erkendte, at dansk problemskak pt.
er for inaktiv til, at man med rimelighed kan
stille op. Dette var forsamlingen indforstået
med. Leif Schmidt mente heller ikke, at man
kunne stille op i andre internationale holdturneringer.
Endeligkunne dirigenten hæve generalforsamlingen, hvorpå formanden opfordrede
forsamlingen til at udbringe et leve for DSK!

Fra redaktionen skal lyde en stor tak til
Danny Kristiansen for hans arbejde med
forsendelsen af THEMA DANICUM fra blad
nr. 75 til 86.
Redaktøren overtager atter jobbet, indtil
en behjertet sjæl tilbyder sin hjælp.

Løsning til opgave 6009 side 198:
Stillingen er illegal, men ikke pga. for
mange bondeslag (sorte bønder har kun
slået 10 af de 11 manglende hvide brikker).
Derimod kan man ikke have såvel 8 sorte
bønder som en forvandlet sort bonde,
nemlig den lysfeltede sorte løber.

