
Nr. I Februar 1949 7. l.rg.

Næste møde
afholdes i Industriforeningen, Vester Boulevard
18 (er her lukket, så er der indgang Vester
brogade 1) tirsdag den 15. februar, kl. 20.
Der vil bl. a. blive foredrag ved P. Rasch
Nielsen.

Julemødet
blev ganske fornøjeligt, selv om der burde have
været langt flere medlemmer til siede. V. Røpke
holdt et meget interessant foredrag om re
kordopgaver og illustrerede det med en mængde
morsomme eksempler på demonstrationsbræt
tet. Vi brin~er et enkelt eksempel som nr. 183.
Opgaven viser tempolab med en løber. Efter
I. Kel, a5 trækker hvid 2-10. Ll7-e8-d7-
c8-a6-b7-c8-d7-e8-f7, hvorpå følger 10.
f. eks. h5. Yderligere løbervandringer fører til
19. -, h4 og 28. -, a4. Nu bliver denne
bonde slået: 14. Lxa4. Dermed truer 35. Lb5,
a51 (ikke axb5, hvilket fører til en hurtigere
mat t. Der følger nu 36. La6; 37. Lb7; 38. Lc8.
41. Ll7, a4. Også denne bonde må slås: 47.
Lxa4; 48. Lb5: 49. a4: 53. a8D, Lb t. 54. Kxbl,
Kh8. 55. D.xf8 mat. - Efter foredraget blev
julelotteriet trukket. Det var betænk! med mange
smukke gevinster, som vi siger både de til
stedeværende og fraværende medlemmer tak
for.

Årsskriftet
er udkommet, og det vil være alle medlem
merne i hænde med dette nummer af bladet.
Prisen bliver 4 kr. for medlemmer, og man
bedes venligst udfylde den vedlagte giroblan
ket og sende kassereren pengene, så bogtryk
keren kan få sin regning betalt.

Turneringer.
Magyar Sakkvilag har udskrevet en tema

turnering for 2-trækkere over følgendt> tema:
I en stilling med dobbelttrusel skifter forsvars
trækkene gensidigt med et bestemt spil. Mat
ten bestemmes altså af den brik, som parerer
truslen. (Se nr. 184 •. Opgaven sendes til S. P.
Herpai, Budapest VIII, Nap-u. 36, Ungarn, se
nest den 31. april 1949.

Brilish Chess Federation, Opgaver i 2, 3 og
5 træk. Pris! 28. februar 1949. Adresse: H. F.
Blandford, 45 New Kent-Road, London S.E.l.
To diagrammer, kuvert mærket B.C.P.
---
Caissa. 2-trækkere. Adresse: Robert Rupp,

Stolbergerstrasse 24, Dllsseldort-Heerdt, Brit.
Zone, Tyskland.---
Bulletin Ouvrier des Echecs. 2· og 3•træk

kere. Adresse: 132, rue Paubourg-Sanl-Denis,
Paris X, Frankrig.

Echec et Mat. z-trækkere, Adresse: Raymond
Oevers, Mechelschesteenweeg 195, Antwerpen,
Belgien.

Litteratur.
F. IV. Nanning og A. M. Koldtjk har ud

arbejdet en "Tema-Boek•, der indeholder en
samling af alle bekendte temaer indenfor pro
blemernes verden. Det er netop en sådan bog,
som alle problemvenner og - forfattere, der
ikke er helt fortrolig med det væld af temaer
og betegnelser, som navnlig på 2-træksområ
det er blevet stærkt forøget i de senere år, har
brug for. Bogen, der såvidt vi ved, er lige på
trapperne, burde oversættes til dansk, eller vi
burde selv udgive en lignende herhjemme.
British Chess Magazine har forøvrigt under
T. R. Dawsons kyndige pen i det sidste års tid
bragt en række artikler om problemterminolo
gien, der ligeledes er illustreret ved en række
eksempler.

Et lille "klip".
"The Probiernist• som redigeres al C. S.

Kipping bringer i sit januar-nummer følgende
linier, som vi ikke nænner at oversætte:
We are inlorrned by a Conlinental correspon

denl thai his country has also a composer
whose works sulfer most unfortunatety from
anticipation. In addition that he is now quoted
as the invenlor of a .theme" which was known
before he was born. Well, we are glad that
ours is not the only country to harbour a
person of this type.



Verdensløserlurnerlngen.
Pr11 Jugoslavien foreligger nu resultatet af

den verdensløserturnering, som blev udskre
vet i 1947. I elegant udstyrede tryksager bliver
det i hvert fald vanskeligt al overgå jugosla
verne. Det er ligetrem en fornøjelse for en
fagmand at tage del lille hefte i hænderne.
Resultatet af turneringen blev, at Czekoslova-

183. Dr. K. Fabel.
Version, Schuch-Er-hu ,1.:1-19'1.

Mul i 5:, træk.

185. R. Rubin.
tlnyr. Stautszeit. I\J20.

elvnwl I 5 træk.
1. Lo6, øxbG. 2. Lb5, b,c6
~- I.cl, cxd4. 4. Ld3, dxc3.
5. l.e2, exf2 mat.

kiet vandt med 5765 points (af 5780 mulige).
Derelter lølgn: 2. Indien 5761. 3. U.S.A. 5743.
4. Ungarn 5696. 5. Rumænien 5686. 6. Frankrig
560 I. 7. Holland 5564. 8. Uruguay 5534. 9.
Italien 5456. 10. Finland 5173. 11. Østrig 5107.
12. Bulgarien 4432. Det bliver altså Czekoslo
vaklet, som skal arrangere den næste turnering.

184, J, Klss,
I. hædr. 0111I. llukelu 1942 11.

186. J. F. P. Hovgaard.
Dculst'l,,•s wocheuscnach 1920.

:Mat i ,, træk.
I. l.b6. bxcli. 2. Lcå. cxtl ·,.
3. Ld I. che t. ~- i.es. ,·xf.l.
fi. l.fl 111111.

Mnt I 2 l1a•k.

Ansvl. for dette Nr.: J. P. Toft. Eksped.: J. P. Toft. Hrougergude 8, liohenha, 11 V.

~ALA:•T IIIY tC.KUUET
ceeENHAVN Il.



Nr. 2 Marts 1949 7. lrg.

Næste Møde
finder sted onsdag den 30. marts kl. 20 i
Industriforeningen. Da døren mod Vester Bou
levard formodentlig er aflåset, gør man klogest
i at benytte indgangen ved siden af Palladium.

Aftenens foredragsholder bliver 0. Thomas,
der vil fortælle lidt om hjælpematter.

februar-mødet
Til mødet den 15. februar var den trofaste

skare mødt op; men den annoncerede fore
dragsholder P. Rasch Nielsen havde desværre
meldt afbud på grund af sygdom. Men vor
llittigste foredragsholder V. Repke vor med
dags varsel gået ind på at underholde delta
ierne. Det blev en interessant Iortsættelse af
julemødets foredrag om rekordopgaver, hvor
Røpke tilsyneladende er uudtømmelig.

Vi gengiver omstående nogle af de opgaver,
som Hr. Røpke viste. Nr. 187 viser tre forskel
lige halvbindinger med trusel. Alle øvrige
kendte eksempler er i træktvang. Nr. 188 viser
9 varianter, alle skabt af en sort Løber. Også
Hannemanns berømte opgave med 5 afdækker
skakker med den sorte Konge blev vist. Den
har her nr. 189. Og mens vi er ved afdækker
skakkerne har 0. Stocchi konstrueret nr. 190,
der viser 11 afdækkerskakker på rad og række,
uden at der stilles anden fordring. Nr. 191 er
et smukt eksempel på 5 ændrede matter, og
i nr. 192 har Dawson vist, hvorledes man la
ver 7 bindinger på samme linie. Nr. 193 viser
samtidig frigørelse af hvid og sort, endog 4-
dobbelt. Foredragsholderen omtalte, at spanie
ren E. Puig vistnok i 1920 havde fremstillet
denne rekord; men han kendte ikke opgaven.
Hvem sender os denne opgave?

Turneringer for 2· og 3-trækkere.
Szachy, Adresse: M. Wrobel, Warszawa,

Mariensztadt 7 A. m. 8. Polen.
Die Scnwalbe. C. Schrader, Hamburg 1,

Ferdinandstrasse 67, Tyskland.

Bulletin Ouvrier des Echecs. E. Klar,
F. S. 0. T. Echecs, 19, Rue St. Georges, Paris
9, Frankrig.
Tijdschrl]t v. d. K. N. S. 8. F. W. Nanning,

St. Gerarduslaan 15, Eindhoven, Holland.
L'Ectuquier de Paris. P. Bansac, Boite

Postale 20, Paris 13, Frankrig.
Ajedrez Espanot. J. Peris, San Vicente 51,

3, Valencia, Spanien.
Revista Romana de Sah. P. Vatarescu,

Str. Trinilatii 29, Ap. 3, Bukarest IV, Rumæ
nien.
Parattele 50. Oodefroy Martin, Prag 3,

Natrzisti 9, Tjekoslovakiet.
Chess. C. S. Kipping, Wednesbury, England.
Problemas. Organ for Spansk Problemist

forbund. Adresse: J. Peris, San Vicente 51, 3,
Valencia, Spanien.

Rettelser.
I sidste nummers opgaver var indløbet et

par fejl. I nr. 185 savnes en hvid Dd7 (for
modentlig da, idet den ikke fandtet på dia
grammet), og i nr. 186 skal hvid Bf4 stå på
e4. Vi beklager.·

Pedersen « Pedersen kontra problemklubben.
Et indlæg fra Arhus.

Til artiklen .Hvorledes en problemkomponist
arbejder" i D. S. K. for december ønsker jeg
gerne plads for følgende bemærkninger:

Lad mig straks een gang for alle understrege,
at jeg paa det bestemteste afviser de i artiklen
fremsåtte påstande om plagiat, min samvittig
hed i den hensennde er i orden, thi jeg har
aldrig, mig bevidst, gjort forsøg på at efter
ligne eller at nærme mig andres opgaver i
konstruktion eller indhold og har altid været
på vagt - efter bedste evne - overfor forgæn
gere, dette såvel for egne som for andres op
gaver, hvilket sikkert også vil bevidnes af ind
sendere af opgaver til .Arbejder-Skak" i min
tid som leder af dette blads opgaveafdeling.



At man hævder, al der i Klausens Kartotek
findes flere opgaver af mine, identiske med
andres, kan jeg ikke give nogen forklaring på,
men jeg ved med afgjort sikkerhed, at jeg mig
bevidst ikke har .aftrykt" eller efterlignet an
dres opgaver. Andel og mere har jeg ikke at
sige om denne sag, om man så vil tro mig
eller ej får være hvad del er, min samvitlinhed
er lige ren for det. Men iøvrigl er del ganske
horrible påstande, der er fremført i artiklen,
påstande af stærk injurierende art, delle ikke
alene for mit:og Eig. P.s vedkommende, men
også for enliefte andre. Og da artiklen er uden
underskrift, må den slå for redaktørens regning,
selv om jeg ikke nærer tvivl om, at der står
andre bagved. Hvorledes skele .brude!" mellem
V. Klausen og E. P.? Ikke på den i artiklen
nævnte måde, thi der var faktisk ikke noget
brud I Hvis Klausen vil hævde del modsatte,
må han have lo sider, en indadvendt og en
udadvendt, thi Klausen meddelte på en sær
deles venlig måde, at på grund af manglende
tid og sygdom så han sig desværre ikke læn
gere i stand til at gennemgå opgaverne. Be
mærkningen om, at ikke en eneste af de præ
mier o. s. v. vil næppe kunne stå for en nær
mere prøvelse ved en domstol. Og mon ikke
sætningen .når man får en ide forærertde" vil
falde de fleste komponister for brystet, thi
bortset, fra en førstefremstilling af defineret ide,
er det jo faktisk .lånte• ideer forfatterne ar
bejder med, og kun udformningen der er for
skellig. Og angående det af A. Ellerman defi
nerede .Pedersen-tema" havde det vist været
klogt ikke al omtale på den i artiklen nævnte
måde, thi al A. Ellerman i virkeligheden har
fundet noget nyt i E. P.s opgave er der meget,
der tyder på, når man følger temaets sejrsgang
i den udenlandske problempresse, kun visse
københavnske problemister er skeptiske, hvad
enten delle nu skyldes egen alvidenhed eller
misundelse. ·
Hvad mil og E. P.s forhold af venskabelig

art til såvel indenlandske som udenlandske
problemkredse angår, kan jeg ikke indse ved
kommer nogen anden pari, berettiger under
ingen omstændigheder redaktøren af .D.S.K. "s
medlemsblad til i delle også al kaste smuds
på disse kredse. Del schweiziske Arb. Skak
har gennem mange år haft el ret intimt sam
kvem med det danske broderforbund og for
tjener ikke den skarnbøtte, der i artiklen bliver
hældt over hovedet på del. At samarbejdet
muligvis efter dette kan få et lille skår må
forventes, og når man så tager i betragtning,
at redaktøren af "D.S.K. • også er redaktør af
.Arbejder-Skak" og medlem ai D.A.S.s hoved
bestyrelse, må man uvilkårlig ryste lidt på
hovedet.
Endelig min afgang som red. af .Arb.-Skak"s

opgaveafdeling. Også i påstanden herom om
gås man sandheden på en letsindig måde.
Den skele ikke på nogen henstilling fra nogen
side, hvilket redaktøren som medlem af D.A.S.s
hovedbestyrelse også burde vide, men skyldes

udelukkende min egen tilskyndelse - og nær
mest i vrede - idet jeg benyttede den givne
lejlighed til endelig at realisere el længe næret
ønske om al fratræde denne post, der længe
havde trættet mig.

!øvrigt synes artiklen - og angrebene - at
være ført under devisen: Hensigten helliger
midlet. Midlet taler for sig selv, mens hensig
ten endnu er lidt uklar, men visse ting peger
i en ganske bestemt retning i så henseende,
i al fald er jeg ikke helt blind derfor. All i alt
er artiklen skrevet i så lavt et plan, at man
må .beklage D.S.K. har lagt spalter dertil, og
hermed faktisk er trukket ned i smudset, skre
vet som den er af en mand," der i problem
mæssig henseende og på del problemmæssige
område klart lægger sin naivitet åben. Og så
er det endda redaktøren i egen person.
Jeg pointerer endnu en gang på det absolut

bestemteste, at jeg afviser enhver beskyldning
om plagiat, og dette gælder også for Eig. Pe
dersens vedkommende, der iøvrigl Iorlængst
har sendt D.S.K. en længere redegørelse.

Og hermed er mil sidste ord sagt i dette
blad denne sag angående.

Århus i februar 1949. J. P. Pedersen.
-- -
Vi agter ikke at gå nærmere ind på en drøf

telse af de mange ting i ovenstående artikel.
som i og for sig ikke vedrører selve sagen,
Det sete afhænger jo altid af øjnene, der ser,
og dette gælder såvel påstanden om den .rene
samvittighed", afgangen som .Arbejder-Skak"s
problemredaktør. undertegnedes kvalifikationer
etc.

Gennem de sidste år er jeg på grund af den
stilling, jeg - tvunget af omsfændighederne -
har indtaget i denne sag, gang på gang - di
rekte eller indirekte - blevet truet med al land
sens ulykker, og nu altså endelig med et sags
anlæg. Jeg tager alt dette med stor sindsro.
Jeg har før været stillet overfor værre trusler.

For at klarlægge problemklubbens stilling til
J. P. Pedersen som .opgaveforfatter" skal vi
nedenfor anføre den erklæring,'somlklubben i
februar 1946 indhentede hos Viggo Klausen,
der vel må siges at være vor største=ekspert
indenfor problemkunstens område, i hvert fald
hvad 2-trækkere angår, og hvis kompetence
det vil være vanskeligt at drage i tvivl. Er
klæringen lyder således:
- J. P. Pedersens 2-trækkere~ falder i tre

grupper:
I) egne opgaver inden november 1942, ialt

100.
2) egne opgaver efter november 1942, ialt 25.
3) Opgaver sammen med Eigil Pedersen,

ialt 59.
Til I) har jeg fundet forgængere til 6 =

6 pct.
Til 2) har jeg fundet forgængere til 21

84 pCt.
Til 3) har jeg fundet forgængere til 17

28,8 pCt. .
Til disse tal vil jeg bemærke, at forgængerne



til 2) er af yderst graverende art, idet ikke
mindre end 9 er identiske med J. P. Pedersens
samt adskillige med ubetydelige ændringer.
Som eneste formildende omstændighed kan
anføres, at J. P. Pedersen som tilegnelsesop
gave til de danske frihedskæmpere har valgt
en russisk opgave.

Viggo Klausen.
- - -
Vi henviser til vedlagte eksempler på J. P.

Pedersens .kunst•, og vi skal i de kommende
numre af bladet bringe yderligere beviser, som
sikkert vil tale for sig selv.

Vi ønsker allerede nu at rette en misforstå
else, vi i den første artikel har gjort os skyl
dig i med hensyn til Viggo Klausens "brud"
med Eigil Pedersen. Ifølge Klausens forklaring
skyldes hans afbrydelse al forbindelsen med
Bigil Pedersen ikke, at denne på trods af Klau
sens undersøgelse alligevel offentliggjorde ikke-

187. Å. Hesselgren, Sverige.
Ros. Budapest Skakklub 1933.

originale opgaver. Men - op mod halvdelen
af de opgaver, Klausen fik til undersøgelse,
fandt han forgængere til eller havde berettiget
formodning om at sådannne fandtes, og det
var tilsidst Klausens indtryk, at Eigil Pedersen
bevidst forsøgte at få opgaver godkendt, som
han vidste ikke var originale, men som han
måske antog ikke fandtes i Klausens kartotek,
og på denne måde så at sige skaffede sig et
alibi. Klausen hævder udtrykkelig, at han ikke
er i stand til at bevise denne mistanke, som
han iøvrigt ikke mener, han skylder sig selv
noget bevis for. Dette var den egenlige
grund til, at han afbrød forbindelsen og ingen
anden.

Vi skal iøvrigt indskrænke os til i de kom
mende numre at bringe hele det bevismateri
ale, som vi er i besiddelse af; men vi må
bede om lidt tålmodighed, idet det drejer sig
om ca. 135 opgaver.

188. A. Mari, Italien.
3501 L'ltalla Scacchlstlca XII 1926..• - ••.. - ~---·

-■~,..~---------~-
8 mm-& """"'11' W#u'ni ~~~ . .

~

•Mat I 2 træk. I. De2. Mat i 2 træk. L Lc2.

189. K. Hannemann, København.
705, Svenska Dagbladet 26-·4· 1925.

190. 0. Stocchl, Italien.
L'Echlquler IV 1930.

Mat I 2 træk. I. d4t.



191. K. P. Laib, Tyskland.
Særlig ros
Karlovac Skakklub 1933-34.

192, T. R. Dawson, England.
3900, Brit. Chess Mag. VI 1935.

Mat I 2 træk. 1. Dc6. Mat I 2 træk. I. Tc-d8.

193. J. B. Punk, U. S. A.
2. pr. Oood Companlon marts 1923.

Mat I 2 træk. I. sns.

Ansvl. for dette Nr.: J. P. 1'oft. Eksped.: J. P. Toft, Brougergude 8, l{øbenhn\'n V.

PALÆ·TRYKKUII ET
KIZl8.NHAVN I(.



Nr. 3 April 1949 7. årg.

REGNSKAB for DANSK SKAKPROBLEM KLUB
Jf. marts 1949-4. april 1949.

INDTÆGT
Kontingent (aktive) ............•....

ff (passive) .
Salg af årsskrifter .
Diverse .
Beholdning 31. marts 1948 .

Kr.
364,00
142,00
111,80
102,39
619,65

1339,84

UDGIFT
Tryksager •......•.................
Præmier .
Porto .
Skakbladet ..................•....••
Diverse .
Beholdning 4. april 1949 ........•...

Kr.
822,25
18,50
88,45
24,00
31,80
354,84

1339,84

STATUS pr. 4. april 1949.

AKTIVER
Restancer:

Aktive .......................•.
Passive .

Kassebeholdning .
46 årsskrifter å 4,00 .

E. Rasmussen.
Revisor.

136,00
140,00
619,65
184,00

1079,65

PASSIVER
Gæld til bogtykker .
Forudbetalt kontingent .
Skakbladet .
Formue ......................••••.

110,00
15,00
36,00
918,65

~65

H. Utdater, kasserer.
O. 0. Lauritzen.

Revisor.

Oeneralforsamlingen
afholdes tirsdag den J. maj, kl. 20 i In
dustriforening-ens repræsentantskabssal. Der er
indgang ad Vesterbrogade 1.
Daesorden :
1. Beretning. 2. Regnskab. 3. Forslag om

exclusion af Eigil og J. P. Pedersen, Århus.
4. Valg. 5. Eventuelt.
P. Rascb Nielsen har lovet at holde foredrag.

Emnet vil være noget helt nyt, såvidt vi har
forstået.

Marts-mødet.
Da dette møde på grund af forskellige om

stændigheder var arrangeret en onsdag, var

dette måske grunden til den ringe deltagelse.
0. Thomas forlystede ellers tilhørerne med et
af sine sædvanlige fornøjelige foredrag. Han
havde valgt at tale om hjælpematter, og det
var både ros og dadel han havde at uddele. En
af foredragsholderens væsentligste anker mod
hjælpemallerne var den, at de fleste opgaver
af denne genre var jævnt kedelige, idet de som
oftest kun bestod i at blokere nogle felter rundt
om den sorte konge, således at hvid kunne
sætte en desværre næsten altid ret ordinær
mat. De fleste opgaver savnede en virkelig
ide, der kunne vække lasernes interesse. En
anden indvending var den store vanskelighed
ved at få hjælpematterne korrekte, hvorfor der



attid optrådte talløse biløsninger. Det er van
skeligt at lave gode hjælpematter: men Thomas
viste dog nogle eksempler på, hvorledes det
skulle gøres (og naturligvis også nogle ek
sempler på, hvorledes det ikke skulle gøres).
Vi bringer fire opgaver fra Thomas' foredrag
som nr. 194-97. Og vi udsætter som sæd
vanlig to præmier. Det bliver Pauly- bogen el
ler Ceders bog eller et årsskrift efter ønske.
Løsningen til redaktionen inden den 15. maj.

Trykfejl i årsskriftet.
Hr. V. Røpke har gjort opmærksom på, at

der er et par trykfejl i diagrammerne i års
skriftet. Opgave nr. 30 på side 10 skal have
hvidt Tc5, og opgave nr. 14 på side 14 skal
have sort Sa5.
Er der flere, sum har bemærket fejl i opga

verne, vil redaktionen gerne have meddelelse
herom.

Turneringer.
l'ltalia Scacchistica. Memorial- turnering

for S. Roselli del Turco. Direkte 4-trækkere.
'Højst 3 opgaver. Termin: 30. september 1949
til Dr. A. Chicco, Corso Firenze 39 c/15, Ge
nua. løvrigl årsturneriog for 2-trækkere (højst
3 opgaver) indsendt inden 30. september.
Christian Science Monitor. Årsturnering

for 3-trækkere. Dommere: Edgar W. Allen og
E. M;Hassberg. To diagrammer til E. M. Hass
berg, Brooklyn, N. K, 758 Manhattan Avenue,
U.S.A.
Lars Larsen, Espe, har udskrevet en tema

turnerin~ for 2-lrækkere: Ændring fra Skak
fare i skmspillet til binding af hvid i løsningen,
i forbindelse med matændringer. Eksempel
opgave nr. 198. Opgaver til J. P. Toft, Broager
gade 8, Købeohavn V, senest 30. november
1949. Dommer: Lars Larsen. Præmier: 15 kr.
og 2 problembøger. Desuden hædrende omtaler.

194. C. M. Pox. 195. Dr. 0. Paros. 196. Pr. Lindgren.
2. pr. Revlsta Romana de Sah 1935. 2. pr. Magya, Sakkvllag 1934 - 36. The Probiernist 1935.

Hjælpemat i 2 træk.
Uden Bb4: samme betingelse.

Hjrelpemat i 3 træk. Hjælpemat i 3 træk \skinspil).

197. O. Thomas.
Original for D.S. K.

Hjælpemat I 3 .træk. 1 .,
(2 løsninger.) • ·

198. Lars Larsen, Espe.·
Arbejder-Skak IV 1949.

Mat i 2 træk.
Sklnspll: 1. -, eXd5t. 2. Se6.

1. -, e5t. 2.LXb6.
Løsning: 1. Sd6, truer 2. Sb5.

1. -, eXd5. 2. Se2.
1, -, e5. 2. TXd3,

Ansvi. for dette Nr.: J. P. Toft. Eksped.: J. P. Toft, Broagergade 8, K0be11bayn V.

PAt.Æ•TRYKKERIET
KØIIENHAVH K.
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7. Arg.

Bo fejl I status.
I sidste nummer havde kassereren i regn

skabets status begået den lille lapsus, al han
havde regnet sidste års kassebeholdning med
til aktiverne i stedet for dette års Nedenfor
bringer vi den rigtige status:
Status pr. 4. april 1949:
Aktiver: Restancer: 136,00, passive 140,00,

kassebeholdning 354,84, 46 årsskrifter å 4,00
184,00, iall 814,84. Passiver: Gæld til bogtryk
ker 110,00, forudbetalte kontingenter 15,00,
Skakbladet 36,00, formue 653,84, ialt 814,84.

Oeoeralforsrunllug,m
den 3. maj burde have været bedre besøgt
end tilfældet var, navnlig i betragtning af
dagsordenen.

V. Repke valgtes til dirigent, og formanden,
overlæge H. Boas, aflagde den vistnok korte
ste beretning i klubbens historie, idet han jo
kun havde været formand et halv års lid Ol!
kunne nøjes med at henvise til bladets refera
ter og årsskriftet.

Kassereren H. Uldaler oplæste regnskabet,
der var godkendt af revisorerne og oltentlig
gjort i sidste nummer af bladet. Der blev gi
vet decharge uden debat.
Til formand valgtes 0. Thomas, til kasse

rer genvalgtes H. Uldaler, til sekretær J. P.
Toft, og til bestyrelsen iøvrigt overlæge H.
Boas og Walther Jørgensen.
Porslaget om exclusion at Eigil Pedersen og

J. P. Pedersen, Århus, medførte en timelang
debat, idet Eigil Pedersen selv var mødt op
for at klarlægge sit syn på den virksomhed,
han gennem årene havde udfoldet som pro
blemforfatter. På bestyrelsens vegne forelagde
J. P. Toft det materiale, man var i besiddelse
af, idet han navnlig holdt sig til den omfat
tende korrespondance, der var ført gennem de
sidste 5-6 år, og de erklæringer. som bl.a.
Viggo Klausen har afgivet i sagen. Porslaget
om exclusion var eenstemmigt fremsat af den
samlede bestyrelse. I debatten deltog K. Han
nemann, V. Repke, P. Rasch Nielsen, 0.
Thomas, Walther [ergensen med flere. Ex
clusionen af Eigil 'Pedersen blev vedtaget med
9 stemmer mod 4 (5 blanke), mens excluaio-

nen af J. P. Pedersen vedtoges med 10 stem
mer mod 2 (5 blanke).

Schweizer-temaet
var emnet for P. Rasch-Nielsens foredrag før
generalforsamlingen. Den første opgave over
dette tema blev offentliggjort af E. Brunner i
1912 under en anden betegnelse, og han var
gennem mange år alene om at fremstille op
gaverne. Først i 1935 kom O'Keefe med en
opgave, der siden er blevet fulgt af mange
andre. Temaet kan nærmest karakteriseres som
en flytning af truselspunktet, og det er givet,
at der rnaa være et prøvespil. J 1935 udskrev
Schwalbe en turnering over Schweizer- og
Hamburgertemaet, i hvilken A. Trilling fik 1.
pr. for en dublering Rasch Nielsen gjorde op
mærksom på, at der vistnok endnu ikke var
lavel en kombination af Romer- og Schweizer
temaet, hvilket burde være muligt. Vi henviser
iøvrigt til omstående opgaver fra Rasch Niel
sens foredrag.

Løsninger fra april-numret.
194. l. LXaS, f4, 2. KIS. Sg3 mat. Tvilling

uden Bb4: 1. LXgS, fat. 2 Ke3, Ta3 mat.
195. 1. KXc2t, Sdl. 2. DXb4t, Sc3. Kd3, 0-
0-0 mat. 196. Skinspil: 1. -, f8D. 2. elLt,
Df2. 3. Las, De2 mat. Løsning: 1. e IT, f8S.
2. Tal, Se6. 3. TaS, SXc7 mat. 197. 1. flL,
Tf2. 2. Kea, KdS, 3. Ld3, Sg4 mat. 1. f1S,Sc6.
2. Kd3, Ke5. 3. Se3. Sb4 mat.

Vi havde udskrevet en løserturnering over
de fire opgaver; men den blev ikke nogen
større succes, hverken for os eller for Thomas.
Der var kun vor mest trofaste løser Harry
Olsen, Roskilde, som havde givet sig i kast
med opgaverne, og mens han fandt den ene
af de af 0. Thomas tilsigtede løsninger til nr.
197, fandt han ikke den anden - men deri
mod en tredie! Den ser således ud: I. KfS,
K~S. 2. Ke6, Kd4. 3. Kd6, Jc6 mat. Ak ja, de
hjælpematter I

Næste møde 14. juni.
Der bliver endnu et møde før sommerferien,

nemlig tirsdag den 14. juni kl. 19,30 i In
dustriforeningens lokale, indgang Vesterbrogade



I. Aftenens foredragsholder bliver Walther
Jørgensen, der vil tale om nyere russiske op
gaver. Der er som sædvanlig lejlighed for alle
andre til at give et bidrag til underholdning i
aftenens løb, og der vil blive sluttet med en løser
turnering, som ikke kan skræmme dellagerne
fra at møde op.

forgænger eller Ikke forgænger.
På generalforsamlingen protesterede Eigil

Pedersen mod en af de udsendte forgængere,
nemlig opgaven på blad nr. 7 af S. Krelenbaum,
idet han hævdede, at hans opgave var ind
sendt til en lukket turnering, før han havde
kunnet gøre bekendtskab med Krclenbaums.
Vi skal kun her oplyse, at Krelenbaums op
gave fandtes i Brilish Chess Magazine i februar
1938. Dansk Arbejder-Skakforbunds turnering,
fra hvilken Eigil Pedersens opgave stammer,
blev udskrevet i april 1938 med slut termin I.
juni 19381

Som bilag til dette blad følger iøvrigt flere
af Eigil Pedersens 2-trækkere m. forgængere.

Turneringer.
Årsturnering 3-trækkere og studier. frist 15.

december: Prace, Prag li, Vaclavske Namsti
15, Tjekoslovakiet.
Arbeitsgemeinschaft Deutscner Schach

verbande, 2-trækkere (H. Albrecht), 3-træk
kere (Dr. W. Speckmann), flertrækkere (ikke
over 6 træk I (J. Breuer). Højst 3 · opgaver i
hver afdeling. Frist 30. septbr. 1949 til Schwal
be, V. v. 8., (24a) Hamburg I, Perdinandstras
se 67. Præmier i hver afd.: 100, 75, 50 mark
samt hædr. omtale med bogpræmier Ekstra
præmie 25 mark for miniaturer.
American Chess Bulletin. Årsturnering.

2-3-trækkere. Edgar Holladay, 434 Brandon
Avenue, Charlottesville, Virginia, U.S.A.
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I 99. E. Brunner. 200. E. Brunner. 201. A. Trilling.
2453 Basler Nachrlchten 16-12-1934. 1536 Hamb. Correspondent 14-1-1934. Version, Die Schwalbe IV 1936.

·---te1·

Mat i 3 træk.
Prøvespil: I. SXe37 La41
I. Lc71 TXc7. 2. SXe3, Lc6.
3. Sc2 mat.

Mat I 3 træk.
Provespll: 1. Le37 La51
1. Tt15J. LXn5. _2. Le3.
1. -, :>g7. 2. set+.

Mat I 3 træk.
Prøvespil: 1. SR47 SXe2I

1. Sdt? SXe21
I. Sh3. Th2Xh3, 2. Sdl.
I. -, Th5Xh3. 2. Sa4.

2oz. H. HuJtberg.
Tldskrlfl fl>r Schack III 1941.

203, O. Thomas.
5136 Skakbladet Vil 1942.
Chr. Christensen In memoriam.

Mat' I 3 træk.
Prøvespil:· Tb87 Tl71
I. Tc8 truer. 2. Tc4 mat.
I. -, b5. 2. Tb8.

Mat I 3 træk.
Prøvespil: 1. DXc37 TXd51
t. Del truer. 2. Dh4t.
1. -, Lf6. 2. 003.

Ansvl. for dette Nr.: J. P. Toft. Eksped.: J. P. Toft, Broagergade 8, København V.
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D.S.K.s 38. tematurnering.
Dansk Skakproblem Klub udskriver herved

en international kompositionsturnering. Der
forlanges 3-trækkere med half-pin, der er gavn
lig for sort. Dette vil sige, at der ved fejl spil
fra hvids side kan fremkomme pat, når de halv
bundne brikker udfører visse træk. Opgaverne
nr. 211 - 216 illustrerer temaet på højst forskel
lig måde.

Opgaverne sendes inden 31. januar 1950 til
J. P. Toft, Broagergade 8, København V.

Under forudsætning af, at der indgår mindst
3 præmieværdige 01>g11ver, uddeles 3 præmie
på kr. 30, 20 og 10. Dommer er P. Rascb
Nielsen.---

Danish Chessproblem Club announces hereby
an international composition-tourney. Three
movers with half-pin being advanlageous for
black are requested. This means that white
may produce a stalemate by faully play when
the half-pinned are making certain moves. The
folloving six problems number 211-216 are
illustraling the lheme in quite differenl ways.
Please send problems to J. P. Toft, Broager
gade 8, Copenhagen V, Denmark, before januari
31, 1950. Provided at least 3 problems worthy
lo prizes are received, 3 prizes of :danish kr.
30.-, 20.- and 10.- will be given. Judge is
P. Rasch Nielsen.

August-Mødet.
O. Thomas holdt foredrag om Sigmund

Herland, der er født 27. september 1865 i
Wien. Som 22-årig flyttede han til Bukarest,
hvor han siden har opholdt sig. Som yngre
var han en stærk spiller. I 1890 spillede han
en match med Mieses. Også med navne som
Dr. Perlis, J. H. Bauer og G. Marco har han
krydset klinge. I 1914 delte han 3.-4. pladsen
i Manheimer-turneringen.

Det er dog som opgaveforfatter, S. Herland
er bedst kendt, og på dette område har han
også nået de store højder. Med sine 84 år er

han vel opgaveforfatternes mester, han fort
sætter nemlig stadig med at komponere.

Det rumænske blad .Revista Romana de
Sah" har fornylig udgivet et hefte med 360 af
hans opgaver, hvoraf 217-223 er et lille udvalg.

En bizar ide
illustreres i opgaverne 224-225. Den går i
korthed ud paa følgende: I nøglen rokerer
hvid, udelukkende med den Motivering, at han
i det følgende spil skal bruge begge de felter,
som rømmes af konge og tårn,
t opgave nr. 227f er7aeen visn 2 lræksform.

Selv om del ikke er overspændende i så kort
en opgave, demonstreres det dog med al tyde
lighed. I diagramstillingen er der følgende spil:
I. -, Sa-. 2. Da5 mat, men I. -, Sb4. 2.
? og I.-, Sb-. 2. h8D mat, men I.-, Sd4!
?.. ?. Forsøger hvid nu I. Tb l ? så Sd4! eller
I. Kd I? så Sb4I, derfor har hvid intet andet
valg end I. 0-0-01 og nu er all i orden: I.
-, Sb4. 2. Da I mat, I .. -, Sd4. 2 Le I mat.
Bemærk: Hvids I. 0-0-0 har intet andet
formål end at rømme de respektive felter for
den matsætlende brik.

I 3- og 4-trækkere er mulighederne større.
Et eksempel er nr. 225, en 3-trækker. Her an
vendes de to felter som gennemgangsfelter for
den hvide dronning. Forførelserne er I. Kfl?
exd5 l og I. Tg!? e5 ! Derfor I. 0-0, exd5. 2.
Dhl. I. -, e5. 2. Del. Konstruktivt set er op
gaven rædselsfuld. Det skyldes sikkert mang
lende evner hos forfatteren.

Er ideen ligeså ny, som den er ejendom
melig? Hvem fremstiller ideen i den helt rig
tige form, muligvis i 4 eller flere træk? Prøv!

0. Thomas.
Affæren Pedersen.

Dette er overskriften på en artikel, som
A. Ellermann, Buenos Aires, skriver i "Pa
rallele 50• for den 9. september. I artiklen hed
der det bl. a.:
- Det gjorde mig ondt at erfare - ganske

vist noget sent - Pedersens plagiat, thi hvis



jeg havde kendt noget til det tidligere, ville
jeg forlængst have standset hele arbejdet med
denne "Blend• i hvid korrektion. Da jeg havde
udgivet artiklen vedrørende dette tema, havde
jeg ikke andet ønske end at henlede opmærk
somheden på forfatteren til et tema, som var
mig ukendt indtil da, og som på en gang syn
tes at kunne give nye impulser til 2-trækkerne.
Dette var årsagen til, at jeg gav temaet navnet
"Pedersen". Jeg var godt tilfreds med mig
selv, idet jeg mente, jeg havde gjort det ud
mærket, men uheldigvis havde jeg ikke skygge
af chance ... Ved siden af denne .Blend" er
jeg meget interesseret i Burbachs ide. Hvad
Pedersens plagiat angår, er dette nu allerede
så klart bevist, at del er min opfattelse, at in
tet skakblad eller skakspalte mere bør offent
liggøre noget problem af ham.

Bladets redaktør Oodefroy Martin tilføjer
følgende efterskrift:
- Hvad mig angår, så har jeg undret mig

over Pedersens Argumenter, thi jeg har altid
betragtet mistænkelige mennesker med en vis
skepsis indtil det øjeblik, da de har bekendt
deres skyld. Eftersom Pedersens plagiat nu er
klarlagt, kan jeg kun gentage, hvad jeg skrev
her i bladet den 8. april 1949: · ,,Hvis man kan
bevise, at der er tale om plagiat, bør den på
gældende for stedse udelukkes fra forfatternes
kreds."

Yderligere kommentarer er vist overflødige.

Walther Jørgensens selvmat nr. 210
er desværre mislykket. Ikke alene er den bilø
selig ved I. Defr], Kxd4t. 2. Dd5t, hvilket Mr.
E. Boswell også har opdaget; men den har
desværre tillige en biløsning i et træk: I. d3t I

Rettelser til "Thema-Boek·'.
I det store og udmærkede problemværk

"Thema-Boek", som fornylig er udgivet af
F. W. Nanning & Drs. A. M. Koldijk har vi
fundet følgende fejl, som vi ikke undlader at
gøre opmærksom på:

Nr. 4 skal være Bahn Frei 1890. Nr. 10: Bi
løsning 1. Sg7t 2. Dxg7. Nr. 24: 80 Husven
nen 30-5-1886. Nr. 27: Die Schwalbe VIII 1929.
Nr. 32: Sort dronning for meget på h3. 32a:
Er siden ændret: I Stedet for hvid Sb3 og
hvid Be4 har den nu hvid. Bc2 og sort Kc5,
men ingen sort Lh8. Nr. 47: 2. pr. ex æquo.
Nr. 51. I pr. Good Comp. IV 1919. Nr. 56;
Sorte bønder g5 og h6 i stedet g4-h5. Nr.
73: Hvid Bh4. Side 49 F. Gamage: Kasseret
1. pr. (forgænger af S. Gradstein). Nr. 90: · Bi
løselig form i L'Echiquier Il 1930. 92: Hvid
Bc5 5 og sort Bh6. Nr. 104· Besedy Lidu 1911
Nr. 112: 2.962 Skakbladet VI 1929. Nr. 123:
Sort Sa8. Nr. 124: Biløsninger I. c4t og I.
e4t. Nr. 126: 3. pr. Zlata Praha 11-10- I 916.
Nr. 131: 1. pr. Enigm. Pop. 193.f. Nr. 135: Bi
løsning: I. Lxb5. Nr. 138: Svenska Dagbl.
3-8-1924. Nr. 146: Sort Sh2. Nr. 158: Sort Sd8.
Nr. 167: 2. pr. VI 1924. Nr. 1'12: 3. hædr. omt.
Side 106 (Kr. Nielsen): Chemn. Tagebl. 30-5-
1926. Nr. 241: Sort Shl skal stå på h2. Nr.

286: Ham. Corresp. 17-6-1923. Nr. 294: Esse
ner Anzeiger · 1931. Nr. 305: I. hædr. omt.
Pejl i årsskriftet.

Vi har vistnok tidligere gjort opmærksom
på et par fejl i D.S. K.s årsskrift 1949. Og vi
oplyser derfor, at den sorte konge i opgave
nr. 5, side 7 skal stå på e5.

I forbindelse med opgaverne fra den skan
divaviske match har vi siden bemærket, at
Sven Ceders 2-trækker nr. 15, side 6, der blev
honoreret med 14 points, er offentliggjort som
original i Tid skrift for Schack VIII- IX I 948.
Rettelser til Herlands bog.

Også i den anden sted omtalte bog med
Herlands problemer er der en del fejl, hvoraf
vi har noteret følgende:

Nr. 23: 2. pr. ex æquo Deut. Schachzeit.
1913. Nr. 29: I. pr. ex æquo Deut. Schachzeit
1914. Nr. 37: Mangler sort Bh2. Nr. 48: 4.
hædr. omt. 1907. Nr. 55: Hædr. omt. Afton
bladet 12-5-1907 (ikke T.f.S.) Nr. 62: Sort Lhl
(2.-3.-4. pr. ex æquo 1907). Nr. 63: Ingen
sort Bh?. Nr. 64: 3314, Tidskriit tor Schack
IV 1908. Nr. 71: Tidskrift fl>r Schack VI-VII
1909. Nr. 72: Ikke Deut. Schachzeit. 1908, men
hædr. oml. Strategies Numa Preti-Memorial
1909 - 556 Strategie VI 1909 - med sort Bd3.
Nr. 77: Deut Schachzeit X 1904 med sort Let.
(debut). Nr. 94: 188 Deut. Schachbl1itter 17-4-
1910. Nr. 99: Med sort Lf6, sort Be7 og hvid
Bd4 og g5; men ingen hvid Bd6. Nr. 101: In
gen 1. pr. 1910; men 2. pr. 2. halvår 1911
(4769 VJI-VIIl 1911). Nr. 105. Hædr. omt. I.
halvår 1911. Nr. 106: Er af Robert Herland,
en søn af S. Herland: 4: hædr. oml. Magyar
Sakkujsag 1911. Nr. 11 I: ingen hvid Bh3. Nr.
114: Deut. Schachzeit. Il 1913 (2 pr. ex. æquo
1913). Nr. 117: 2. pr. 2. halvår 1913. Nr. 133:
Deut. Schachzeit. Vil 19 IO. Nr. 141: Efter I.
træk atter mat i 3 træk: 1. Lhl. Nr. 152:
Magyar Sakkujsag 1911. Nr. 155: Se Nr. 79.
Nr. 158: 7. hædr. ornt. Raaber Schachklub
1913-14 (746 Magyar Sakkujsag 15-1-1914).
Nr. 170: Deut. Arb.-Schachzeit 1911. Nr. 174:
3. hædr. oml. Skakbladet VI 1907. Nr. 218:
Akad. Schachklub Milnchens festskrift 1911.
Nr. 225: 3. pr. ex æquo 1912. Nr. 234: 2. pr.
1915. Nr. 249: Biløsninger: I. Sd8. 1. Sb8. I.
e4. Nr. 252: April 1937. Nr. 257: 3IO0 III.
Zeitung Leipzig 11-10-1906. Nr. 261: 543 Skak
bladet IX 1909. Nr. 265: Deuts. Wochenschach
V 1916 (tvilling). Nr. 266: Die Schwalbe I
1930. Nr. 274: Wiener Schachzeit. VI 1914.
Nr. 280: 182 Tidskritt f. Schack li 1924. Nr.
283: Hvid Sd6 og e6 og hvid Bg7 samt hvidt

. Tc4. på b4. Nr. 286: Hvid Bd2 i stedet for 13.
Nr. 295: Må være en version. Nr. 3857 Tid
skrift for Schack IX-X 1909 ser således ud:
Kfl, Dh7, Tdl, Let, Sal, d8, Bb4, d4, h3, Kl3,
LdS, Bb5, f2, g3. I. Dc2. Nr. 297: 2. pr. 1912.
Nr. 323: Skakbladet VII 1911: Kfl, Tb8, dl,
Lbl, Sb2, Ba2, b6, c5; Kai, Ld5, gi, Sht, Bc6,
f2, f3, h2 (Dual). Nr. 327: hædr. omt. 1911.
Nr. 332: 1. pr. Die Schwalbe 2. kvartal 1934.
Nr. 343: Schachmatnoje Obosrenie 1909. Nr.
345: 6488 Tidsk. f.Schack VI 1923.



211. K. Hannemann.
2010, Skakbladet II 1922.

Mol I 3 træk.
1. L118, Tf7 (Te6, Td5).
2. TXl7 (TXe6. TXd5).
1. -, Tf5 (Tilt, T-).
2. SXl5 \SXfl, LXTt).

214, K. Hannemann.
2501, Skakbladet VI 1926.

212. K. Hannemann.

Mat I 3 træk.
l. 008, Lc7t (Ld7, Le7t, Lf7).
2. l<Xc7 (KXd7, KXe7, LX17).
l. -, L-. 2. 1.JXLt.

215. K. Hannemaon.

213. K. Hanoemaon.

Mat I 3 træk.
l.T11l, Se3Xc4 (Se5Xc4). 2. Tg5(Tg3).
l. -, bXc4 tS-l. 2. T117 CcXb5t).
Sklnspll: l. -. SXc4. 2. Ta4.
Porferel se: 1. 'I'd I, SXc4. 2. Sa4.

216. K. Hannernaon.

Mat I 3 træk. Mat I 3 træk. Mat I 3 træk.
1. d7, flL 1111S1. 2. Tcl (Lj!3) 1. Tc7, SXf8(LXIS). 2 eXl8L (•Xf8T). I Th2, d4 tS14). 2. TXh5 (Sc2).
1. -, trusel 111S). 2. d8O \Telt). I. -, :SXe5 (LXe5). 2 e8S (e8DJ. I -, trusel (:Sd4). 2. TMt (Sb-d3J.

217. S. Herland. 218. S. Herland.
l. Pr. Tidsskrift fl!r Schach 1910. Parattele 50 1947.

219. S. Herland.
Buntes Woche 1933.

Mat I 3 træk.
1. Ta3 I truer 2. Db3.
l. -, LXc2, 2. Td3.
l. -, OXc5, 2. LXg6t.

Mat I 3 træk.
t. Ld4 I truer 2. hXg5.
l. -, Tb4. 2. Lc5.
1. -, Tb3 (e2). 2. Sg5.
t. -, Tc2. 2. TXg5.

Mat I 5 træk.
l. d71, h0. 2. d8LI 3. La5. 4. Let.
1. -, MS. 2. d8T. 3. Le5. 4. TXd4.



220. S. Herland. 221, S. Herland. 222, S. Herland.
2. Pr. Chess Amateur 1924.1. Pr. Budapester Schachclub 1912. 1. Pr. Schwalbe 1923.

Selvmat I 2 træk. Selvmat I 4 træk. Selvmat I 9 træk.
l, Se5-c4, trusel. 2. orr+, DXf7 mat. 1. Ld8, b5. 2. LXgS, b4. 3. Sd2, b3. 1. Td81 Ke6(e4). 2. ses+, Ke5. 3. Sa6,
1. -, Sc3. KXe3t. Se4 mat. 4. Kdl. Ke4. 4. S115t, Ke5. 5. Db5t, Sd5. 6.
1. -, SXf6. 2. K 4t, Se4 mat. 1. -, b6. 2. LXb6, g4. 3. Sb4, 113. Tf8, Kd4. 7. Dd3t, Ke5. 8. Sf3t, Ke6.
1. -, Dh6. 2. SXe3t, DTXe3 mat. 4. :,x112. 9. Sc7t , Sc7 mat.
1. -, Sf4. 2. De6t, :SXe6 mat. 1. -, 114. 2. Lb6, g3. 3. DIS, c5.

4. Df2t.

223. S. Herland.
Schwalbe 1924.

224. 0. Thomas.
Original.

225. 0. Thomas
Orialnal.

-·~~,,,■ ..~·- ~

■
~

""t
~~•jælpemat I 3 træk. Mat I 2 træk.

1. -, Sa2. 2. Ld7, Lc3. TIS, Sb4.. 1. 0-0-0.
Mat I 3 træk.
l. 0-0, exes. 2 Dhl.
1. -, e5. 2. Del.
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Julemødet
afholdes tirsdag den 20. december, kl 19,30,

i Industriforeningen, indgang Veslerbrogade I.
Klubben får denne aften besøg af et kendt
provinsmedlem, nemlig Lars Larsen, Espe.
Lars Larsen er efterhånden blevet den mest
produktive danske forfatter, og man kan i dag
næppe åbne el udenlandsk skakblad uden at
støde på en opgave af ham. Lars Larsen har
lovet at holde foredrag, og det vil sikkert blive
imødeset med interesse. Traditionen tro vil
klubben afholde det sædvanlige julelotteri, hvor
til man venligst bedes medbringe gevinster
efter lyst og evne.

TIi "en bizar ide".
Det er beskæmmende, at jeg troede, jeg her

muligvis havde J?jort en ny opfindelse. Man
burde jo dog kende sine klassikere. Som und
skyldning kan tjene, al jeg inden offentliggø
relsen havde vist opgaverne til flere, som
åbenbart ikke var klogere end jeg.
Fra H. Hultberg, Sverige, og J. J. Burbach,

Holland, har jeg modtaget tilstrækkelige bevi-
er på, at det er en gammel historie. Allerede
i 1877 var fader Loyd (selvfølgelig IJ inde på
det, og siden har mange andre uddybet ideen.
Omstående bringes et lille udvalg.
Sic transit gloria mundi.

C. Thomas.

Portsøt angreb - Jønuon redivivusl
I vort svenske broderorgan "Springaren"

skriver Sven Ceder, Enkeping, følgende arti
kel, som også har interesse for danske pro
blemforfattere:

I juli-august-heftet af "Die Scwalbe" har
H. Ahues en artikel ffVariationen der forlge
setzten angriffs", som giver anledning til nogle
kommentarer. Alle der angivne eksempler er
fra sen daturn, årene 1947-49, men fremføres
alligevel, i det mindste i nogle tilfælde, som
nyheder. Således bl. a. 232, hvorom det hedder,
at her "betreten wir Neuland". Indholdet er
følgende: Skinspil I. -, LIS. 2. Lxf6t, For at
true 2. Dxe å+ må hvid trække Sd5. Dermed
spoleres skinsp1lmatten, men i stedet opslår
en ny matmuhghed 2. Dxbs+ efter 1. -, LIS.
Hvid har dog intet ligegyldigt S-træk, som
holder, men må .fortsætte angrebet", hvorved
også muligheden 2. DxbSt spoleres: I. Sb4?,
LIS. 2. Sc6t, men I. -, Sc4I Videre 1. Sb6?
Lf5. 2. Sd7t, men I. -, fxg5 I Løsning: I.
Sc71, Lf5. 2. Ldfi], En nyhed skulle altså her

være, at 2. Dxb8 kun optræder som virtuel
mulighed.
Men der er intet nrll I det mindste ikke for

os svenske. Allerede 1 I 942 publicerede Gustav
Jønsson 233. Her genfindes skinspil, I. -,
srs. 2. Sxl6t, den virtuelle mat (af Jør.sson
kaldet mellemspil) efter forsøget I. Sg4? SIS.
2. DbSt og det fortsatte angreb, som spo
lerer denne nye mulighed, nemlig løsningen
I. Sc4 I (2. Se3t), SIS. 2. TbSt.
Det er ganske vist sandt. at Jønsson betrag

tede .mellemspillet• som noget, der sker, mens
indledningsbrikken .svævede i lutten", men
andre har bygget videre på ideen og erstat
tet "svævningen• med forførelser. Således
I. eks. i 234. Her er skinspillet I. -, Le-. 2.
Tc-d6t. livid trækker imidlertid sin S for at
true 2. Dxc-t+. På liiegyldige S træk følger så
efter I. -, Le-. 2. Le6t, men sort har for
svarene I.-, Sb61 eller I.-, Sd21 I de fort
satte angreb mod disse forsvar, I. Sa4? og
I. Sd3? optræder altså 2. Le6t, men denne
mulighed forbliver virtuel, idet hvid for at
imødegå begge S-forsvarene tvinges til I. Sd71
I stedet nu efter I. -, Le - . 2. S16t. Altså 3
gange tema B.

Nu indvender en eller anden, at Ellermann
i sin opgave jo også har forlørelsnr (fortsat
angreb), hvori den anlomalisk opstående mu
lighed ødelægges. Men - også dette fandtes
at se 5 år tidligere: Se 2351 Skinspil I. -,
Ses. 2. Le6t. Forførelse I. Sd-? (2. e4t),
Ses. 2. Dd4t, men I. -, xS! Fortsat angreb
I. SIS? Ses. 2. Se3t, men I. -, Sf6! (eller
e5- e4). Løsning I. Sxe6, Ses. 2. Sc7t. Herpai
temaet dubleret.
Den interesserede læser anbefales yderligere

sammenligninger med de i Jenssons artikel
.Mixtum compositum" i Schackvlirlden i slut
ningen af 1944 gengivne opgaver. O~så nr.
15 i Dansk Årsskrift 1949 er af interesse 1 denne
forbindelse. •

Vi finder altså, at hvad vi her for 5 å 6 Ar
siden, inspirerede af Jønssons mellemspil,
puslede med (også Ekstrem, Huhberg og
Gunnar Andersson m. fl. har jo bearbejdet
ideen) .nu dukker op som nyheder under navn
af fortsat angreb. Men - æres den, som æres
bør: Jensson redivivus.

Sven Ceder.

38. tematurnerlug.
Vi minder om tematurneringen. Se sep

tember-numret.



226. T. R. Dawson
Chess Amateur 1923

X 227. J. Hartoug ~ 228. 0. Neroug
Tijdschrift v. d. 5.N.B. 1930 Schwelzerlsche Schachzelt 1930

Mat I 3 træk.
I. 0-0, b3. 2. Del.
1. -, c5. 2. Dhl.

22~ H. Hultberg
V. Esklltuna-Kurlren 1937

Mat I 2 træk.

Mat I 3 træk.
l. 0-0-0, bXa5. 2. Lal.
I. -, 15. 2. Lel.

<i30. B. Ojøbel
Eskfltuna-Kurlren 1947

1. Sc7. Mat i 2 træk.

Mat I 3 træk.
l. 0-0. 2. Teet. 3. Oh! mat.

231. G. Thomas
Korrektion af Nr. 197

I. Sc4. Mat i 2 træk. I. Sd7.

Aosvi. for dette Nr.: J. P. Toft. Ekspcd.: J. P. Toft, Broogergade 8, København V.

PAL.E·T"Yt<KefllET
KØBENHAVN K.


