Jule-quiz

2011

10 opgaver med i alt 24 svar. I håbet om at give stof til skaklig
eftertanke oven på julens vellevned. Vi har dog også materielle
præmier til løserne med flest rigtige besvarelser, gavekort på
500 kr. og 250 kr. til Dansk Skaksalg. Dertil 10 gavekort
a 100 kr., som fordeles ved lodtrækning blandt alle løsere,
der har mindst 5 rigtige svar.
Løsninger skal være modtaget senest lørdag den 7. januar 2012.
Sendes som brev eller email til: Skakbladets redaktion,
Kongestien 16, 2830 Virum. Email: skakbladet@skak.dk.
Eller online via Dansk Skak Unions hjemmeside: www.dsu.dk.

skrev man også en ‘Skakspøg-turnering’, hvor deltagerne skulle medsende 2 kroner i indskud som gik til
præmier.
Her er vinderopgaven, der gik under titlen ‘Svantevit’, der som sikkert bekendt er navnet på en vendisk
gud med fire ansigter, hvilket selvfølgelig giver et hint til løsningen.
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Bent
Larsen
med
slips!

Dansk skak på engelsk

I nyere tid skriver og udgiver mange
danskere skakbøger på engelsk.
A) Men hvilken åbningsbog var den
første, skrevet og udgivet på engelsk
af danskere?
En af medforfatterne til denne åbningsbog var flere gange holdkaptajn for det danske skaklandshold.
Desuden var han tre gange danmarksmester og holdt en overgang
en danmarksrekord i en sport hvor
man både
og .

Vi starter med et foto af Bent Larsen, der jo desværre døde sidste år.
Man ser Bent bære slips og orden,
hvilket er ganske usædvanligt.
A) Hvad hedder ordenen?
B) En anden skakspiller modtog den
samme orden ca. 60 år før Bent Larsen. Hvem?

B) I hvilken disciplin satte han rekorden?
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Svantevit

Skakbladet har allerede fra sin start
ind i mellem publiceret mærkelige,
for ikke at skrive outrerede skakopgaver, ofte afvæbnende under titlen ‘En skakspøg’. Ret tidligt ud-

Dansk Skak Unions formænd gennem tiderne har så sandelig også
kunnet rykke rundt med brikkerne
på brættet. Hver af disse tre stillinger involverer én af de sidste otte
formænd.

 
 
   
   
  
  
  
 

Hvem er de tre formænd i A), B) og
C), og hvad blev der trukket?

A) Sort er nede med en
kvalitet, men spiller...
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DSU-formænd
ved skakbrættet
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Fordringen er: ‘Hvid trækker og afslutter spillet i 2 træk.’
A) Angiv løsningen med mindst fire
varianter.
Komponisten til opgaven havde to
store fritidspassioner: Biller og skakopgaver. På begge felter opnåede han
international anerkendelse.
B) Hvad var hans profession?
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Danskere på andre
nationers skaklandshold

En del skakspillende danske statsborgere har opholdt sig i længere tid
i udlandet og i den forbindelse optrådt på andre nationers skaklandshold ved OL.
Nævn op til fem – A), B), C), D), E)
– sådanne nationer.

   
  
  
   
   
   
   
   
B) Hvid trækker og
sætter mat i 2 træk.
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C) Sort forcerer spillet
med et chancerigt offer.
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Skak og computere

A) ‘Snyd på VM-niveau kunne f.eks. let iværksættes ved en skjult
(eventuelt indopereret) miniature-modtager, og det er nok
symptomatisk for den ændrede rollefordeling mellem mennesker og maskiner, at von Kempelens Tyrk i 1770 måtte låne
styrke af et skjult menneske, mens mennesket i dag kan drage
fordel af en hemmelig computer.’

Forholdet mellem skak og computere har optaget danske skakspillere
i årtier. Her til højre ses tre citater
om skakcomputere og deres indflydelse – alle af kendte danske skakspillere.

B) ‘Efter datamaskinens fremkomst efter den anden verdenskrig
har man også fået mulighed for at efterligne den menneskelige
hjernes funktion, og her er det så skakspillet kommer ind i
billedet. Forskerne har nemlig fundet ud af, at skakspillet
faktisk er et ret svært spil! (Det har vi andre jo vidst i årevis).’

Forbind hvert citat med den rette.
Bent Larsen
Curt Hansen

?

Thorbjørn Rosenlund

?

C) ‘Det mindste dansk skak kan gøre er at vise sin utilfredshed
over, at skakspillet er på vej til at blive ødelagt. Ellers vil vi
om nogle år sidde tilbage med en temmelig flad fornemmelse.
Om det så virkelig er muligt at få computerbranchen til at
ændre kurs må fremtiden vise.’

Jørgen Hvenekilde
Peter Heine Nielsen

?

Svend Hamann
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Skakspillende politikere

En dansk politiker skrev i sine erindringer:
‘Jeg besluttede mig til at jeg ikke
mere ville beskæftige mig med politik, men alene passe landbruget og
så bruge fritiden til skakspillet.’
A) Hvem?
En tidligere dansk udenrigsminister
er afbildet på et maleri, udstillet på
et dansk slot. På maleriet ses han
spillende skak med en berømt dansk
videnskabsmand.
B) Hvem er ministeren?
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Hvilken skakmester?

Denne danske skakmester deltog ved
ét skak-OL. Hans navn bliver af et
anerkendt åbningstidsskrift i 2009
tilknyttet en variant der stadig spilles. Han vandt aldrig DM, men fik
dog flere gode placeringer. Bent Larsen skrev i sin tid en artikel om ham
i Skakbladet. Ved hans første bemærkelsesværdige resultat benyttede han et andet efternavn, end han
senere blev kendt under.
A) Hvem er denne skakmester?
B) Hvilket OL deltog han i?

8

Skak og designkunst
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Bag designet af dette usædvanlige
skakspil står en berømt dansk arkitekt, der er repræsenteret på Modern
Museum of Art (MoMa).
A) Hvilken af følgende er det?
Arne Jacobsen
Poul Henningsen
Rud Thygesen

Ren mat med
dobbeltskak?

Og sluttelig endnu en finurlig ‘skakspøg’, i sin tid også publiceret i Skakbladet. Omkring opgaven fortaltes
en historie om en skakklub, hvor
man havde diskuteret begrebet ‘ren
mat‘, der opstår når ingen felter omkring den konge der er sat mat, inklusive det felt den står på, er truet
af mere end én af modstanderens
brikker. Men kunne man så give ‘ren
mat’ med en dobbeltskak?
De fleste mente, at det kunne man
ikke, men én holdt på det modsatte.
Et væddemål med en af de mest skeptiske kom i stand om en omgang

kaffe til alle klubbens medlemmer.
Næste klubaften blev så denne stilling sat op:
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Fordringen er:
Hvid tvinger i 4 træk Sort til at
gøre mat ved dobbeltskak.
Dvs. at Hvid trækker og tvinger Sort
til at sætte sig mat i 4 træk – med en
dobbeltskak! Et kraftigt hint: På den
tid var reglerne for hvad man kunne
forvandle en bonde til ikke så restriktive som i dag. Og løsningen ender
faktisk med en ‘dobbeltskak’, om
end en ret usædvanlig sådan.
A) Hvad er løsningen?
B) Komponisten var i øvrigt præst.
Hvad hed han?
Historien slutter med at taberen af
væddemålet udbrød: ‘Kellner! 16
kopper kaffe med 50 kager!’
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