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ogsaa , Tidsskrift for Skak" Nr, 347, Last not least komme vi til ShinkNr. 26, en af de skjonneste
mans verdensbergmte Opgave, ovenstaaende

"Tretriekkere,

der findes,

sin fulde Blomst.
Leseren vil have

hvormed Fangstproblemet har udfoldet sig4
o
bemmerket,

|
:
at de fleste af Hxemplerne

vilde

vinde betydeligt i Skjonhed, dersom förste Trek var udeladt og Betingelsen blev: Sort trokker og Hvid gjor Mat i 2 (3) Trick. Dette
kan opnaasg ved som i Nr, 27 at stillo Brikkerne op saaledes, at det
"for Hvid blot kommer an paa al tvinge Sort til at trckke, men herved taber Problemet riglignok meget af sin Fangstkarakter og pgaar
over til at blive en Trektvangsopgave,. Fangstideen kan optrade mere
eller 'mindre' fremtricdende 'i Forbindelse med andre Themaer.
Ofte

er Figuren alleréde fanget, saaledes at Laseren kun ser Handlingens.
sidste Akt, det gjelder då for Forfatteren om ved et eller andet , trick"
at gjore denne san interessant som muligt. (Nr, 28.)
28. Drtiina.
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- Mat i 3 Tvek/
1 De, Tra KT”
fil Slat maa det blot vare

;

"Mat i 3 Trek,
1 e8($), dö 2'S6.
mig tilladt at fremkomme med
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gende: Det er ikke for al sige noget nyt, at jeg har skrevet ovenstaaende; men det er, fordi jeg har troct, at Sammenstillingen af on
hel Del Mansteropgaver til Belysning af et eler andet Punkt indonfor Problemomraadet, sanaledes söm J. Jesperson i sin udmirkodo Af- handling 'om Kongetrick allerede tidligere här glort det, i sig selv hår
stor Vardi baado för Problemforfatteren og Laseren, Paa Forfatteren
vil det virke befragtende, suggestionere ny Ideer eller ny ejendomme

lige Variationer over det gamle Emme, Eos Leseren vil det skarp rp
Dammekraften og give et samlet Överblik over dot, som ellers tilegnes :

spredt og stykkevis. Tlangt hajere Grad end hidtil burde de problemkyndige”
gjohnem Specialstudier gjere deres Kundskaber frugtbringende, saa al der -

kunde blive samlet Stof til en fremtidig Texe om det Skjooné
"problemet,
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