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Kort beretning om Regionsmødet i Næstved
den 16. november 2013
af Arne Øland
Egentlig plejer John Valeur at arrangere regionsmøde i VUC’s lokaler i Køge, men i år havde han en anden idé. Medlem Hanne Rasmussen, Næstved,
havde nemlig tidligere tilbudt at afholde et arrangement enten i sommerhuset i Sverige eller i hjemmet i Næstved. Og selvom John og jeg var lidt sent
ude, kunne dette heldigvis lade sig gøre i Næstved. Tusind tak for det Hanne!
Selvom der kom flere afbud, deltog
en snes medlemmer, flest fra generationen af krigsbørn (KB), men også
flere fra den efterfølgende generation af krigsbørnebørn (KBB).
DKBF’s kasserer, Thomas, der er et
KBB og bekvemt nok også bor i
Næstved, deltog naturligvis, og han luftede den ide at oprette en ungdomsafdeling. Antallet af KBB fylder jo efterhånden en del i medlems-skaren;
hvor mange har vi endnu ikke oversigt over, men det vil Thomas, der fører
medlems-kartoteket, prøve at gøre op. Lad høre fra jer, I unge krigsbørnebørn, hvis I har lyst til at bakke op om ideen!
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Hanne havde arrangeret en pragtfuld menu (for kun 100 kr. per næse, øl og
snaps inklusive). Det blev en tidlig, men dejlig start på julefrokosterne, så
tiden fløj afsted ved de veldækkede borde og i hyggeligt selskab med skæbnefæller, der kunne udveksle historier. Jeg var så heldig at komme til at sidde overfor en af Hannes ældre familiemedlemmer, der fortalte, så det var en
fornøjelse. Da selskabet var fordelt ved flere borde, ville jeg ønske at jeg
havde haft min afdøde svigermors usædvanlige evne til at følge med i, hvad
der blev sagt ved samtlige kuverter! Med den egenskab er jeg desværre ikke
begunstiget, men jeg fornemmede, at alle var vel tilpas og følte sig godt
underholdt.

Da jeg i sommeren og efteråret havde haft det fantastiske held omsider at få
fastslået min fars identitet - efter næsten 20 års forgæves søgen - og fået
forbindelse med fjerne slægtninge i Tyskland, og med nærmere slægtninge i
Kroatien, men stadig er i gang med at lede efter mine to søstre i Canada,
kunne jeg ikke bare mig for at holde et lille foredrag med lysbilleder (Power
Point) om dette. Det foregik under kaffe-traktementet! Bagefter gik snakken
atter lystigt.
Tak til Hanne, John og Thomas for hjælp ved arrangementet!
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Regionsmøde i Frederikshavn
Af Hans Sønderborg
Lørdag den 16.november mødtes vi her på matriklen til regionsmøde for den
nordjyske del af Dansk Krigsbørns Forening.
Mødet var indkaldt i god tid. I hvert fald dukkede der i alt 17 inclusive ledsagere op og med værtsparret, blev det til i alt 19 personer.
Der var stor gensynsglæde, da der var mange gengangere fra tidligere møder, og det er jo altid dejligt at møde ligesindede. Også nye medlemmer
havde fundet vej til vores møde. Her tænker jeg især på Eugen og Rosa, som
var med for første gang.
5

Det vil være dejligt om vore regionsmøder kan afstedkomme, at både gamle
og nye medlemmer vil følge trop til kommende møder og ikke mindst til det
årlige landsmøde.
Det plejer jo at være sådan, at når DKBF’er mødes, så starter snakken, næsten før man har fået lagt overtøjet, og denne gang var ingen undtagelse.
Og det blev ikke mindre efter, at vi var blevet bænket rundtenom i køkken
og stue. På et tidspunkt måtte Henny opløfte sin milde røst, for at få ørenlyd,
da hun ville fortælle lidt om sin og Arne Ølands tur til Berlin i oktober og
sidste nyheder fra BOW i.n.
Poul fra Frejlev fortalte om sine kontakter med sin fundne halvsøster i USAligeledes som Eugen fortalte om sine bestræbelser for at finde sine rødder.
Det var nu lykkedes at finde hans far i live!
Ligeledes fortalte jeg om de sidste ting, jeg havde fundet ud af om min biologiske far og om mine eftersøgninger om at finde familie - dog stadig uden
held.
Merethe sluttede af med at fortælle lidt om sin tyske familie. Og så var vi
nået hen omkring 17.00 og det var tid til at bryde op.
Jeg og Lis vil gerne sige tak til alle jer, der ville bruge en lørdag eftermiddag
på at køre til Frederikshavn. Ingen nævnt ingen glemt.
Til slut - husk landsmødet i marts.
_____________________________________________________________

Brev fra Dienstelle (WASt) af Arne Øland
I sommer og efteråret sendte jeg adskillige rykkerskrivelser til WASt i
Berlin – både på egne og medlemmers vegne. Midt i november modtog jeg
så en generel skrivelse fra dem, hvor de beder om at undlade flere rykkere –
blandt andet begrundet i en strøm af henvendelser som følge af filmen
”Unsere Mütter – unsere Väter”. Brevet gengives i original og i min oversættelse på de to følgende sider.
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Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen
von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht
Kære Hr. Øland,
11.11.2013
Vi anerkender modtagelsen af Deres anmodning.
Siden begyndelsen af 2013, har Deutsche Dienststelle (WAST) modtaget et støt
stigende antal henvendelser. Interessen for Dienststelles arbejde er stadig meget
stor. Udsendelsen af ZDF’s trilogi "Vore mødre, vore fædre" i slutningen af
marts 2013 - om livet for unge tyskere under Anden Verdenskrig - resulterede i
en ekstra stor strøm af ansøgninger i kølvandet på den omfattende mediebevågenhed dette emne fik. Meget er i denne sammenhæng også blevet ytret om det
arbejde Deutsche Dienststelle (WASt) formår at kunne være behjælpelig med,
ved besvarelsen af spørgsmål fra de kommende generationer. Der er fokus på
spørgsmål som: Hvad har min bedstefar oplevet under krigen? Hvor gjorde han
tjeneste? Blev han såret? I hvor lang tid var han ved fronten? Endte han i krigsfangenskab?
Havde den tidligere generation det stadig svært med at stille disse spørgsmål
eller at få svar på dem, så er dette nu ikke længere noget tabuemne i familierne.
Deutsche Dienst-stelle (WASt) giver også på dette område et vigtigt bidrag til
håndtering af fortiden. Vær her opmærksom på, at behandlingen af henvendelser vedrørende pårørendes militære karriere ganske vist også hører med til det
mangfoldige spektrum af opgaver Dienststelle skal løse, men blot udgør en lille
del af tjenestestedets arbejde. For for en meget stor del af henvendelserne tårner
bl.a. beviselighed af et lovformeligt krav og belægget for vor medvirken sig op
og skygger for selve tilvejebringelsen af oplysninger - disse spørgsmål har naturligvis krav på først at blive bearbejdet.
Vi kan forsikre Dem om, at vi også forsøger at behandle Deres sag så hurtigt
som muligt.
Samtidig opfordrer vi Dem til at vise forståelse for, at sagsbehandlingstiden i
enkelte tilfælde endog kan vare ti måneder (ikke mindst på grund af personalenedskæringer i de seneste år).
Vi beder Dem derfor undlade rykkerskrivelser.
Med venlige hilsener
Hovedkontoret for Deutsche Dienststelle (WASt)
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Beretning om vores far og om vores tyske familie
Af Ulla Paarmann
Vores far hed Hermann Otto Paarmann og var tysker. Han blev født i 1912 i
Heidenau uden for Dresden. 18 år gammel blev han udlært som kobbersmed. Men da der på det tidspunkt var 8 millioner arbejdsløse i Tyskland,
tog han på valsen rundt i Europa i 3
år med en ven, der havde været musiker i Dresdner filharmonisk Orkester. Selv spillede han mandolin, og
de ernærede sig ved en lille fagforeningsunderstøttelse de kunne hæve
hver uge, overalt hvor de kom frem,
samt ved at spille til stumfilm i biograferne.
I 1933 kom han til Fredericia, hvor
han traf vores mor. De blev gift i
1936 og fik derefter 5 børn med ca.
halvandet års mellemrum.
Vores far havde fået opholdstilladelse, men ikke dansk indfødsret,
og blev ansat i min
Mor, far og Ulla, 3 år.
bedstefars porcelæns- og isenkrambutik i Fredericia, og fordi han var her i Danmark, blev han først indkaldt
som tysk soldat i januar 1942. Han blev først sendt til Frankrig og senere til
Norge. Han kom hjem på orlov i januar 1943 og sidste gang i december
1943. Her så han for første og sidste gang vores nyeste lillesøster der var
blevet født i oktober.
Jeg var på det tidspunkt blevet 7 år, men det eneste jeg husker, er at han
hængte sin jakke, hue og sit gevær op i entreen.
Vores mor har fortalt, at han efter krigen blev sendt til en lejr i Sydslesvig,
og at hun på alle måder prøvede at få ham tilbage til Danmark, men forgæves.
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At han selv prøvede at komme tilbage til Danmark
straks efter tyskernes kapitulation, fik vi senere at
vide, da der i en af hans bøger blev fundet den dom,
der blev fældet over ham. I den viste det sig at han
havde fået noget civilt tøj af nogle norske venner i
Stavanger, og at han i Kristiansand havde kontaktet
en dansk fiskeskipper, som godt ville tage ham med
til Danmark om aftenen. Men da han havde indskibet sig allerede den pågældende eftermiddag, kom
det norske politi, og da han ingen papirer havde,
overgav de ham til englænderne, der dog garanterede for hans liv selv om de overlod ham til tyskerne.
I dommen viser man forargelse over, at han nægtede
igen at iføre sig tysk uniform, og over at han havde
klamret sig til englænderne.
(I angst vel for en dødsdom. Han var jo deserteret).
Han fik ét års fængsel i den sydslesvigske lejr.
Som voksen tænkte jeg flere gange på at opsøge
ham, men spekulerede samtidig på, hvad jeg skulle Første skoledag
sige til ham, andet end at bebrejde ham at han
Ulla. April 1943
aldrig kontaktede os. Så det blev aldrig til noget.
Men lige efter pinse i 1993 skete der pludselig
noget: Vores mellemste søster, Karin ringede om
eftermiddagen og sagde: ”Der er sket noget!”.
Straks tænkte jeg på en ulykke eller sygdom, men
så fortsatte hun: ”Vi har en lillesøster, og hun står
her. Hun taler kun tysk – (pause) – Vil du snakke
med hende?” ”Nej, tak!” røg det ud af munden på
mig, mens jeg hurtigt tænkte at fransk kan jeg
klare, engelsk til husbehov, mens tysk var meget
langt væk – og så i telefonen!

Mor, Gustav, Karin
og mig.
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Det viste sig at vores far var død i
januar det år. Efter krigen kunne han
ikke komme tilbage til Danmark selv
om han have kone og 5 børn, på
grund af det voldsomme tyskerhad,
der var opstået efter krigen.
Jeg kan huske at min mor på et tidspunkt efter krigen fortalte at han ønskede, at vi alle sammen skulle
komme til Tyskland, og jeg var virkelig bange, fordi jeg i biografen
havde set de forfilm, der vel i dag
svarer til tv-avisen. De viste, hvordan
der ikke var sten på sten tilbage af
Berlin, Hamburg og Dresden.
Erika, Ulla og Horst.
Heldigvis ville mor ikke flytte til Tyskland, selv om vi alle var tyske statsborgere, fordi familiens statsborgerskab dengang afhang af faderens, hvor
børnenes statsborgerskab i dag afhænger af moderens. Hvert år måtte hun
forny vores opholdstilladelse hos politiet indtil 1956 hvor vi endelig blev
danske statsborgere. Da var jeg 19 år.
I 1951 ønskede vores mor at blive skilt – og blev det. Og fra da af, tror jeg,
gav han afkald på alt, hvad der havde med Danmark at gøre. Gennem Erika,
som vores nye lillesøster hed, fik vi at vide at vores far lidt senere giftede
sig med en ungdomsveninde, hvis mand var forsvundet under slaget ved
Stalingrad.
Erika blev født i 1957. Hun har hele sit liv vidst, at vi eksisterede, mens vi
ingenting vidste om hende, før den dag hun ringede på hos Karin i Nørresundby og stod med en plasticpose med billeder af os, da vi var små. Hun
fortalte, at hun tit havde prøvet at overtale sin far til at kontakte os, men det
havde han ikke villet.
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Så snart vi fik sommerferie i 1993, tog jeg med min yngste søster, der var
lærer ligesom jeg, til Rathmannsdorf syd for Dresden for at besøge Erika,
hendes mand, Horst og hendes datter, Sylvia på 17 år. Mens vi var der,
besøgte vi vores fætter, der var på alder med mig, og et par dage efter kom
en kusine fra Berlin. Da hun så os, stod hun med tårer i øjnene, og sagde at
hvis det ikke havde været for krigen, så ville meget have set anderledes ud.
Hun havde som 10-årig været med sin moster og onkel i Fredericia i 1939
for at fejre min brors barnedåb, men de måtte afbryde besøget, da tyskerne
gik ind i Polen i september. Hun sagde at hvis vores far havde fået dansk
indfødsret, ville han aldrig være blevet indkaldt, men det kostede dengang
10.000 kr. og så mange penge havde han ikke.
Vi deltog i adskillige
ture sammen med dem
alle sammen, bl.a. til
Tjekkiet. De boede jo
ikke langt fra den tjekkiske grænse. (se foto af
familien til højre)
I august samme år kom
Erika med sin mand til
Nørresundby og lige
derefter her til Bagsværd, hvor jeg bor.
Og siden har vi besøgt
dem alle hvert andet år
(med én enkelt undtagelse) og de har været
her i Danmark hvert
andet år. Desværre døde
vores kusine i 2002, og i
2004 døde Erika af
brystkræft, så hende
havde vi kun i 11 år.
Men vi holder stadig
kontakten med hendes
datter med mand og 3 dejlige piger ved et årligt besøg enten her eller i Tyskland, hvor vi så også besøger de andre familiemedlemmer.
12

Lebensborns sparekassebøger - en af denne forenings hidtil
ukendte og måske sidste hemmeligheder?
af Michael Sturm

Michael Sturm med Einar Bangsunds portræt på udstillingen
i Landesarchiv i Berlin, oktober 2013. Foto Arne Øland

I oktober 2012 blev jeg kontaktet af en redaktør ved en stor fransk avis, Hr.
Boris Thioley. Han spurgte om mit navn, fødselsdato og hvor jeg var født og om det måske var i et Lebensbornhjem, Bad Polzin, i Pommern?
Da jeg bekræftede dette, fortalte han mig, at han havde fundet 467 sparekassebøger hos den katolske ungdomsforsorg ved ærkebispedømmet i München, sparekassebøger for børn, der var blevet født i forskellige Lebensbornhjem.
Jeg reagerede meget afmålt på denne oplysning, men da han under et møde
for Lebensbornbørn åbnede sin laptop og viste mig den konkrete sparekassebog, der var udstedt til mig, troede jeg ikke mine egne øjne.
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Den 5. december 2012 blev dette fund offentliggjort i den franske avis
L’express sammen med historien om tre lebensbornbørn, man havde opsporet.
Dermed var der noget håndgribeligt at undersøge bagefter: hvad havde det
på sig med disse sparekassebøger?
Indtil da vidste man, at de allierede efter 1945 havde fundet disse eksemplarer i Steinhöring ved München, sammen med en liste med omkring 2000
navne på tyske Lebensbornbørn.
Disse lister samt fundne sparekassebøger blev af de amerikanske myndigheder overgivet til revisionsmæssig behandling hos advokatfirmaet Dr. Fendt i
München.
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Samtidig modtog ITS [International Tracing Sevice] i Bad Arolsen en kopi
af denne liste.
Adovokatfirmaet Dr. Fendt på sin side anbragte beløbet i Sparkasse München.
I kølvandet på valutareformen blev de anviste beløb så revurderet i forholdet
RM til DM = 1:10, og dertil forrentet med en minimal rentesats indtil 1977 i
Sparkasse München.
I 1977 erklærede man tilgodehavendet for bortfaldet, men lod beløbene stå,
og afleverede sparkassebøgerne til den katolske ungdomsforsorg ved ærkebispedømmet i München.
Her forsvandt disse; i n g e n gjorde sig den ulejlighed at søge alvorligt efter
de mennesker, til hvem disse sparekassebøger var blevet udstedt.
I den forbindelse er tyske forskere fremkommet med forskellige formodninger, men ingen om den katolske ungdomsforsorg i München.
På hvilken måde, med hvilken indiskretion eller obskure midler denne franske journalist har fundet dem, forbliver hans hemmelighed.
Faktum er imidlertid, at havde han ikke taget et sådant initiativ, ville ingen
til dato have kendt til eksistensen af sådanne sparekassebøger.
De tyske historikere befinder sig nu i en afklarings- og forskningsfase til
udredning af følgende tanker og nøglepunkter:
- hvorfor blev der ikke oprettet opsparingskonti til alle børn i Lebensborn?
- var sparekassebøgerne (kun) oprettet til dem, der havde modtaget SSdåben, de såkaldt privilegerede børn, der var tiltænkt en "særlig uddannelse"
i NS-systemet?
- hvorfor har disse sparekassebøger, der udelukkende blev forvaltet af Lebensborn, hemmelige numre?
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- hvordan er de meget forskellige beløb blevet til? I mit tilfælde blev sparekassebogen påbegyndt i 1942 med et beløb på 700 RM - det var således
ikke et børnebidrag, der som regel androg 45 højst 65 RM om måneden.
Der kan være andre spørgsmål som fx:
- hvorfor har ITS i Bad Arolsen og den
katolske ungdomsforsorg ikke sat nogen
effektiv offentlig eftersøgning i gang?
- hvorfor skjulte disse institutioner dette
med et slør af fortielse? Hvad blev der af
sparekassebøgernes samlede sum på omkring 50 000 DM efter revalueringen?
Hvor er disse penge?
- For tiden debatteres de mere end 400
sparekassebøger - med et samlet beløb på
mere end 40 000 € - hvor hver af sparekassebøgerne leder efter sin ejermand, og
som, bortset fra den personlige ejendomsret til den, engang blev udstedt i et
navn.
- Til sidst og helt klart:
uanset hvad, også selvom jeg nu har fået
dette personlige dokument med historisk betydning forærende, så giver dette
en e n d n u m e r e deprimerende erkendelse af, hvad dette system var i
stand til og med hvilken perfektion. Det er på en gang sørgeligt og beskæmmende i forhold til alle andre forurettede børn i ind- og udland. Hvor
mange skamfulde tårer skal endnu udgydes, før man har bragt alt frem i lyset og gjort det forståeligt for eftertiden? Men frem for alt andet dette: lad os
alle enes om et “Nie wieder”!
Michael Sturm, 20. november 2013
I 1944 stod der opført et beløb på 4000 RM på min sparekassebog, hvordan
blev dette beløb til?
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Referat 7. Kriegskinder Forum
26.10.2013 Deutsche Dienststelle (WASt) start kl. 10.00

Gesela Heidenreich,
Tyskland, forklarer
sig under formødet,
mens Thorleif Blatt,
Norge, og Henny
Granum, Danmark,
lytter.

Efter et anstrengende formøde morer man sig ud på aftenen; til venstre
Gisela Heidenreich og Barbara Papendorf, til højre Knut Papendorf, Chantal Lequentrec og Gerlinda Swillen.
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Mødeorganisator: Claudia Schmidt
Mødeleder: Gerlinda Swillen
Referent: Sarah Rehberg
Tilstedeværende: Wolfgang Remmers, Ludwig Norz, Gerlinda Swillen, Dr.
Dorothee Schmitz-Köster, Dr. Kerstin Muth, Einar Bangsund, Thorleif
Blatt, Elisabeth Blatt, Prof. Knut Papendorf, Barbara Papendorf, Ida Maria
Giesen, Gwendoline Cicottini, Chantal Lequentrec, Arne Øland, Gisela Heidenreich, Patric Lasch, Sarah Reberg, Henny Granum, Claudia Schmidt
Dagsorden:
 Velkomsttale, valg af referent samt godkendelse af dagsorden
 Kort præsentation af de tilstedeværende
 Krigsbørnsforeningernes og Fantom e.V.’s arbejdstiltag
 Beretninger om aktiviteter mht. krigsbørnsproblematik fra deltagere,
der ikke tilhører en forening
 Kl. 12.00 Frokostpause
 Foredrag ”Krigsbørn i internationale aftaler” ved Gerlinda Swillen
 Visning af en dansk film til temaet
 Afslutning
Mødeforløb:
1. Velkomsttale af Gerlinda Swillen, Wolfgang Remmers og Ludwig
Norz
2. Beretning fra Foreningerne
Ludwig Norz (Fantom e.V.)
- oplyste om Fantom e.V.´s omstrukturering, samt at han selv er udtrådt af
bestyrelsen
- der er kunstneriske projekter vedr. udstillinger, der interesserer et borgerligt publikum. Der er rigeligt materiale som f.eks tidligere fotografiprojekter (Einar Bangsund) og egne samlinger (Dorothe Schmitz-Köster)
Thorleif Blatt og Knut Papendorf (Krigsbarnforbundet Lebensborn, Norge)
- foreningsmøder såvel som møder i BOW i.n. i Klekken
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- Thorleif Blatt udgiver et medlems nyhedsbrev, som bliver positivt modtaget
- Oslo Bymuseum har pt. en udstilling ”Forelsket og Foraktet – norske
kvinner og tyske soldater” udarbejdet for skoleelever.
Chantal Lequentrec (Coeurs sans frontières, Frankrig)
- hovedindsatsen ligger på at hjælpe medlemmer med at søge efter deres
fædre
- indtil nu har der ikke været et samarbejde mellem de to eksisterende franske foreninger
Arne Øland og Henny Graum (Danske Krigsbørns Forening, Danmark)
- hovedindsatsen ligger på at hjælpe medlemmer med at søge efter deres
fædre
- foreningen udgiver et medlemsblad fire gange årligt
- der er arrangeres regionale medlemsmøder
- det er bemærkelsesværdigt som forespørgsel vedr. medlemskab stiger efter
nye oplysninger i pressen og medierne og ligeledes, at forespørgslerne fra
krigsbørnenes børnebørn er stigende.
Gisela Heidenreich (Lebensspuren e.V. Deutschland)
- årsmøde i Bad Arolsen: siden 2008 er det muligt at få aktindsigt i deres
arkiver
- i München har der - med temaet Lebensborn - fundet en række dybdeborende arrangementer sted over en seksugers periode. Disse arrangementer
gav stor genlyd i offentligheden
-en fransk journalist ved L’express har gjort foreningen opmærksom på, at
han ved research har fundet sparekassebøger, der var oprettet til Lebensbornbørn, hos den Katolske Ungdomsforsorg i München. Der forestår nu
yderligere research vedr. sparekassebøgerne og arbejdet med at finde de
pågældende ejere.
Gerlinda Swillen (BOW i.n., Belgien)
- det belgiske Kriegskinder-Verband har opløst sig selv pga. finansielle problemer
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- det vigtigste, som BOW i.n. har opnået i år, er opbygningen af den aktuelle
hjemmeside, som er en gave fra Danske KrigsBørns Forening. Hjemmesiden gør det lettere for interesserede at komme i kontakt med os.
Knud Papendorf beder om oplysninger om den finske forening, samt om
hvorfor den finske repræsentant er fraværende. Gerlinda Swillen svarer: Den
finske forening råder ikke over finansielle midler, der muliggør rejsen til
Berlin – et generelt finansielt problem for krigsbørns-foreninger. Desuden
viser det sig, at foreningsarbejdet i Finland er meget vanskeligt af flere
grunde. Bestyrelsen er interesseret i international networking, men desværre
er medlemmerne det ikke.
Patrick Lasch (næstformand i Lebensspuren e.V.) og Ida Maria Giesen
(tysk-hollandsk krigsbarn) præsenterer sig.
3. Beretninger om aktiviteter vedr. krigsbørnsproblematikker fra personer,
der ikke tilhører en af foreningerne.
- Dr. Kerstin Muth: forfatter til en bog om græske Værnemagtsbørn (2008)
- Dr. Dorothee Schmitz-Köster, forfatter til bogen Lebenslang Lebensborn.
20 portrætter
- Dr. Knut Papendorf: Forskning i politiets forhørsprotokoller fra interneringslejren Hovedøya1
- Gwendoline Cicotinni: Fransk studerende i et ERASMUS-projekt, planlægger en Masteropgave i ”Klippede kvinder i Frankrig”.
- Sarah Rehberg: Skriver for tiden om Lebensborn i det besatte Norge og
efterkrigs-Norges håndtering af krigsbørnsproblematikken.
4. Ekstra punkt: Gisela Heidenreich præsenterer den nye forening ”Geraubte
Kinder – Vergessene Kinder”. - Formand er Christoph Schwartz
- December 2012 indleverede foreningen en underskriftindsamling til Bundestag vedr. en ændring af forbundsloven om erstatning med henblik på en
lov om erstatning til røvede børn fra Polen, Tjekkoslovakiet og Jugoslavien i
forbindelse med det nationalsocialistiske ”Gemaniseringsprogram”: herun1

Statens interneringsleir for kvinner, Hovedøya. 1100 norske kvinder, der havde haft kontakt til fjenden f.x tyskerpiger var interneret der.
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der et krav om et grundigt forskningsprojekt vedr. røvede børn og udført af
udvalgte historikere.
-foreningen skal inviteres til næste Kriegskinder Forum og optages i det
internationale BORN OF WAR netværk, samt have lovning på støtte ved en
evt. ny underskriftindsamling.
5. Foredrag om ”Krigsbørn i internationale aftaler” ved Gerlinda Swillen .
- et kopi af foredraget forefindes
6. visning af en dansk film vedr. krigsbarnstemaet:” Bunkernes Børn”.

Oversættelse: Henny Granum

Tilføjelse af Arne Øland:
I det indledede planlægningsmøde fredag den 25.10. 2013 meddelte Gerlinda Swillen, at hun trak sig som talskvinde for BOW i.n. - Gerlinda begrundede dette med, at der ikke længere eksisterede nogen belgisk krigsbarnsforening, og at hun selv ikke havde tid af hensyn til sit igangværende doktorarbejde.

Den afgående talskvinde, Gerlinda Swillen, og franske Chantal Lequentrec
under formødet.
Med en så karismatisk talskvinde som Gerlinda Swillen, der taler tysk,
fransk og engelsk, var der ingen af vi andre medlemmer, der mente os i
stand til at kunne løfte opgaven som efterfølgende talsmand/talskvinde for
BOW i.n., og derfor var der ingen der tilbød sig.
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Vort netværk vaklede.
For at komme videre foreslog vi fra Danmark, at hvervet som talsmand
kunne gå på skift, således at hvert medlem påtager sig opgaven et år ad gangen. Og for at vise det gode eksempel foreslog jeg, at Danmark skulle påtage sig opgaven det første år, altså fra 1. november 2013 til 1. november
2014. Dette blev vedtaget.
Arne Øland er altså talsmand for BOW i.n. Indtil 1. november i år. Desuden
blev det vedtaget, at Henny Granum skal være en vedvarende sekretariatschef for netværket, uanset hvilket land der har talsmandsrollen. Henny varetager nemlig i forvejen BOW i.n.'s hjemmeside forbilledligt.
Af en eller anden uforklarlig grund er ovenstående faktuelle oplysninger
ikke kommet med i referatet.

Henny Granum med sin uundværlige IPad, Gisela Heidenreich,
Barbara og Knut Papendorf.
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»Provenienzforschung« af Arne Øland

En amerikansk soldat kigger på kunstværker fra Hermann Görings samling.
Hovedtemaet ved dette års Historikertreffen - nummer 18 i rækken, der foregik den 28. og 29. oktober 2013 i Landesarchiv i Berlin - var “Kunst og
Krig”. Her hørte jeg for første gang begrebet »Provenienzforschung« omtalt.
I invitationen til de annoncerede foredrag havde jeg allerede mærket mig
flere kunstrelaterede begreber, som jeg kendte i forvejen, fx “Reichkulturkammer”, “Entartete Kunst” og “Kunstraub”.
“Reichkulturkammer” 2, der blev grundlagt den 22. september 1933 af
Goebbels, var en institution og et redskab til ensretning af alle områder af
kulturlivet og til regulering af alle økonomiske og sociale forhold for kulturarbejdere i Nazityskland.
2

http://de.wikipedia.org/wiki/Reichskulturkammer
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“Entartete kunst” 3 - eller “degenereret kunst” for at bruge en oversættelse,
der associerer til nazisternes raceforestillinger - var nationalsocialisternes
betegnelse for al kunst, som de ikke brød sig om. Den berygtede kunstudstilling “Entartete Kunst” i München i 1937 gjorde begrebet verdenskendt, og
at fx den tyske kunstner med danske rødder, Emil Nolde, der egentlig hed
Hans Emil Hansen, ligefrem fik maleforbud, er kendt af de fleste herhjemme.
“Kunstraub” 4, eller tyveri af kunst og kulturgenstande, er bestemt ikke noget nyt fænomen og er formentlig kommet for at blive 5, men fænomenet
blev særligt kendt efter Anden Verdenskrig, da det kom frem i hvilket omfang nazisterne havde bemægtiget sig kunstværker, ikke alene fra deres jødiske ejere i og udenfor Tyskland, men også fra museer i de besatte territorier.
Efter Det Tredie Riges kollaps i maj 1945 fik de sejrrige nationer travlt med
at beslaglægge disse tusinder af tyvekoster, ofte yderst værdifulde objects
d’art spændende lige fra tegninger, akvareller og oliemalerier til gamle våben, gobeliner og store og små skulpturer. På denne måde havnede et ukendt
antal kunstværker på museer rundt om i hele verden 6, ligesom mange værker endnu beror hos private ejere i og udenfor Tyskland.
Og her er det at begrebet Provenienzforschung 7 kommer ind i billedet. Proveniens-forskning, drejer sig altså om den videnskabelige beskrivelse af herkomsten - proveniensen - for kunstværker, samt deres skiftende ejerforhold
og det samme for hele kultur-og arkivsamlinger hos museer, biblioteker og
kunst- og antikvitetshandlere.
På den ene side søger proveniensforskningen at fastslå et værks ophav.
Selvom der i maleriets ene hjørne står et navn og et årstal - fx Picasso 1920 eller der i et gammelt strygeinstrument - Amati, Guarneri, Stradivarius findes en mærkat med navnet, så kan det som bekendt dreje sig om en forfalskning.

3
http://de.wikipedia.org/wiki/Entartete_Kunst
4
http://de.wikipedia.org/wiki/Raubkunst
5
Herhjemme kan man blot nævne Guldhornene
http://da.wikipedia.org/wiki/Guldhornene og Det store bogtyveri
http://da.wikipedia.org/wiki/Det_store_bogtyveri
6
Læg mærke til, at dette link
http://www.lostart.de/Webs/DE/Start/Index.html kan læses på tysk, engelsk og russisk - og
at sitet har planer om at blive tilgængeligt på yderligere 5 sprog.
7
http://de.wikipedia.org/wiki/Provenienzforschung
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På den anden side kan værkets senere omskiftelige forhold hos flere forskellige ejere være med til at afgøre dets ægthed, som det var tilfældet med Gustave Courbets nærmest berygtede maleri, L’origine du Monde (Verdens
Oprindelse), der på forskellige måder har været gemt bort og skjult for alles
blikke. Netop dette maleri blev af en af de tidligere ejere, en antikvitetshandler, skjult bag en skydedør med et snedækket landskabsmaleri, og hos
en senere ejer, psykoanalytikeren Jacques Lacan, blev det ligeledes kamufleret i en dobbeltramme 8 og således forholdt alle andre end et særligt udvalgt
publikum, der skønnedes at kunne tåle synet af en nøgen, behåret kvindetorso. Det blev i 1966 omsider offentligt tilgængelig på Musée D’Orsay, en
8
http://da.wikipedia.org/wiki/Verdens_oprindelse - på dette link
http://www.lacan.com/courbet.htm vises Lacans dækkende træpanel, som forsvinder ved at
føre musen hen over det.
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tidligere jernbanestation i Paris, der blev indrettet til et fremragende museum. Man hævder, at maleriet stadig er bandlyst på facebook.
Proveniensforskningen i offentlige museer og samlinger fik enorm betydning efter at 44 lande i 1998 havde underskrevet Washington-erklæringen 9.
De underskrivende lande, herunder Tyskland, har bl.a. forpligtet sig til at
identificere de kunstværker i deres samlinger, der blev beslaglagt i nazitiden, og at eftersøge deres retmæssige ejere og finde rimelige og retfærdige
løsninger 10.
I Berlin kom jeg i snak med flere af disse tyske proveniensforskere, der ofte
var veluddannede kvindelige kunsthistorikere, som nu berettede om, hvordan de i ly af krigens lange skygge havde fundet fast beskæftigelse med
dette møjsommelige, men interessante arbejde i statens tjeneste 11.
Jeg kunne ikke lade være med at bemærke, at vi på en måde beskæftigede os
med beslægtede temaer: kunstdetektiverne med fokus på kunstværkers tilblivelseshistorie og senere omskiftelige ejerforhold, og jeg sammen med
nogle af mine passionerede ligesindede med opmærksomheden rettet mod
de uægte børn og især de, der havde en tvivlsom oprindelse som resultat af
en mesalliance, “tyskerungerne”, altså alle de børn, der i besættelsestiden
ikke var blevet undfanget af lykkelige par, som allerede var smedet i hymens
lænker til kirkeklokkernes bimlen.
Som med kunstværket kunne det være særdeles vanskeligt, for ikke at sige
umuligt, at identificere det uægte barns ophavsmand - ophavskvinden var
for det meste givet med jordemoderens underskrift. “Gravøren” efterlod sig
jo ikke tydelige, indgraverede initialer, selvom det genetiske fingeraftryk
langt senere kunne tydes som et sådant med brug af vor tids kabbalistiske
bogstavskombinatorik, dna. Ved at følge tyskerungens senere historie - i
varetægt hos moderen eller bestemoderen, hos pleje- eller adoptivforældre
eller på børnhjem - helt tilbage til fødslen i Danmark eller i Tyskland, og
finde dåbsattest og til sidst fiske en mere eller mindre akribisk ført faderskabssag ud af arkivernes helvede - kunne det måske lykkes at finde navn
og feltpostnummer på en tidligere tysk soldat, der kunne være faderen. Derefter fulgte så en odyssé i udlandet, før det måske lykkedes at finde den virkelige far, død eller levende.
9
http://de.wikipedia.org/wiki/Washingtoner_Erklärung
10
jævnfør den tyske stats sagsanlæg mod Cornelis Gurlitt
http://www.spiegel.de/international/germany/spiegel-interview-with-cornelius-gurlittabout-munich-art-find-a-933953.html og http://de.wikipedia.org/wiki/Hildebrand_Gurlitt
11
http://www.arbeitsstelle-provenienzforschung.de/
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Det ses, at der er mange ligheder mellem »Provenienzforschung« og »Vatersuche«, men hvor der for proveniensforskningens vedkommende foreligger en underskreven aftale nationerne imellem, Washington-traktaten fra
1998, er der ingen stater, der har bekymret sig om tusinder af europæiske
krigsbørns eftersøgninger af deres fædre, til trods for at der fra 1989 foreligger en konvention om barnets rettigheder. Hvad kulturgenstande angår tillader man sig frimodigt at dømme om begivenheder, der ligger snart 70 år
tilbage i tiden, men samme handlekraft ses ikke, hvor det drejer sig om
mennesker af kød og blod, selvom man her naturligvis også burde finde
»rimelige og retfærdige løsninger«.
Danske KrigsBørnsForening har adskillige gange overfor ministre og embedsmænd påpeget det urimelige i, at krigsbørnenes rettigheder blev tilsidesat efter kapitulationen. Allerede i sommeren 1945 besluttede man sig i
Justitsministeriet for en politisk løsning i stedet for bare at følge Børnelovene fra 1937. Det betød bl.a. at man henlagde tusinder af sager og i tusinder
af andre sager ikke stævnede de udenlandske fædre personligt, som man
ellers burde ifølge stævningsreglerne, men nøjedes med at sætte stævninger
i Statstidende - en praksis mange af datidens dommere og jurister også kritiserede. Og i 1960‘erne - da de første henvendelser fra de nu myndige krigsbørn indløb vedrørende indsyn i faderskabs-sagerne - indførtes en administrativ praksis, der gjorde dokumentationen utilgængelig i 80 til 100 år,
selvom dette var en undsigelse af retsplejeloven. I 1999 ændrede arkiverne
omsider praksis efter i tre år at have lagt øre til kritik fra vores forening, så
det fremover blev muligt at få aktindsigt. Det ændrer imidlertid ikke ved det
faktum, at den danske stat havde diskrimineret de uægte børn i 50 år, og
bare vendt det døve øre til krigsbørnenes ønske om en eller anden form for
forklaring eller udredning, ligesom de såkaldt »faderløse grønlændere« fik.
I december 2013 deltog jeg i en international workshop i Cambridge 12 vedrørende Children Born of War. Blandt deltagerne var psykiatere, psykologer,
antropologer, historikere og social- og sundhedsforskere som beskæftigede
sig med krigsbørn rundt om i verden, i Vietnam, Korea, Uganda, Congo og
nu også i Tyskland. I Europa har det hidtil kun været i Norge, England og
Tyskland, at man har bevilget forskningsmidler til at undersøge forholdene
12
Workshoppen var arrangeret af professorerne Ingvill D. Mochmann,
Gesis Köln, og Sabine Lee, University of Birmingham, og foregik på Wolfson College.
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for krigsbørn, men vel at mærke krigsbørn langt væk fra ens eget nationale
territorie, bortset fra i Norge og Tyskland. Og det er så vidt jeg ved kun i
Norge, at man har givet krigsbørn en form for erstatning, ligsom man yder
dem tilskud til deres foreninger.

Workshop vedr. Children born of War, Wolfson College, Cambridge 13.-14. december 2013. Fra venstre: Jocelyn Kelly (USA), Thorleif Blatt (Norge), Arne
Øland (Danmark), Philipp Kuwert (Tyskland), Ute Baur-Timmerbrink (Tyskland),
Heide Glaesmer (Tyskland), Susan Bartels (Canada), Robert McKelvay (USA),
Maria Kaiser (Tyskland), Sabine Lee (England), Ingvill Mochmann (Tyskland),
Elizabeth Bramley (England), Eunice Apio (Uganda), Allen Kiconco (Uganda),
Matthias Timmerbrink (Tyskland)

De europæiske lande har måske nok vilje til at rette lyset mod urimelige
Forhold i fjerne og eksotiske lande, men har det ikke let med at rette lyset
mod deres egen fortid.
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Fortsættelse af artiklen “Dansk skak under hagekorsets tegn” af
Arne Øland i Rødder nr. 2&3 2013, der er baseret på en gennemgang af Dansk Skakunions (DSU) medlemsblad “Skakbladet”
indtil 1945.
Det er først med Skakbladet Nr. 2 1942 - Poul Hages lille artikel om Aljechins
perfide antisemitisme, der følger umiddelbart efter drøftelsen af tyskernes forslag om at oprette et Europaskakforbund under tysk ledelse - at der ses tegn på
protest mod nazismen:
»Europaskakforbund?
Under Skakturneringen i München i September 1941, hvor Danmark var repræsenteret ved Danmarksmesteren, Hr. Bjørn Nielsen, Herning, blev der paa det
tyske Skakforbunds Initiativ afholdt et Møde med Turneringsdeltagerne og af
disse vedtaget en Resolution, der opfordrer til Dannelse af et Europaskakforbund. Foranlediget heraf har Dansk Skak Union modtaget den nedenfor gengivne Henvendelse fra det Stortyske Skakforbund: Af de i Europaturneringen i
München deltagende 16 Skakmestre fra 11 Lande blev, efter indgaaende Drøftelser,
følgende Resolution enstemmigt vedtaget og undertegnet:
»De i München til Europaturneringen forsamlede Skakmestre ønsker en Sammenslutning af Skaklandene til et Europaforbund, der i fortsat Gentagelse skal
gennemføre Europamesterskaberne. De forpligter sig til at gaa ind for denne
Plan i deres Land. De tager med Tak til Efterretning, at Grossdeutscher Schachbund paany har indbudt Landene til en Europaturnering i München til September
1942. De anmoder Forretningsføreren for Grossdeutscher Schachbund, Hr. Ehrhardt Post, om at knytte de til planens Gennemførelse nødvendige Forbindelser
og tage de forberedende Skridt til Oprettelse af et Europaskakforbund.
München 9. September 1941.«
I Opfyldelsen af det mig paalagte Hverv, indbyder jeg alle europæiske Skakforbund til at slutte sig til det planlagte Europaskakforbund.
Formaalet skal være gennem et virkeligt Samarbejde af alle Lande at bringe
Skakspillet til en hidtil ukendt Højde. Vejene dertil er:
1. Som Fællesarrangement skal med regelmæssig Tilbagevenden Europamester29

skabet og Landenes Holdmesterskab udkæmpes.
2. Ved Landenes Storarrangementer ydes der gensidig Understøttelse.
3. Der skabes en ensartet Ordning for Besættelsen og Gennemførelsen af Mesterskabsturneringerne.
4. Alle Landes Regeringer skal vindes for Skakspillets Pleje og Fremme.
Ad 1. erklærer Grossdeutscher Schachbund sig rede til for 1942 for egen
Regning at paatage sig Arrangementet af det første Europamesterskab og paa
samme Maade ogsaa for 1943 at gennemføre det første Holdmesterskab - den
europæiske Skakolympiade - i Formen fra München 1936, hvis ikke noget andet
Land overtager dette Arrangement.
Ad 2. vil for den første Tid en Udveksling af Spillere fra de forskellige Lande først
og fremmest være at tilstræbe.
Ad 3. skal ethvert Land i mest muligt jævnbyrdige Udvalgskampe ordne Besættelsen til de europæiske Konkurrencekampe.
Ad 4. tilbyder Grossdeutscher Schachbund gennem et ledende, officielt Organ
at indvirke paa alle Landes Regeringer.
Jeg anmoder om Overvejelse af denne foreløbige Plan og om Kommentarer
dertil. For hurtigt at naa til praktisk Arbejde, anmoder jeg om en snarest mulig
Erklæring om, at Deres Forbund tager Del i Oprettelsen af et Europaskakforbund, samt om, at De er indforstaaet med, at Grossdeutscher Schachbund's
undertegnede Forretningsfører fører de forberende Forhandlinger. Valg af
Bestyrelse vil efter Medlemskabernes Fastsættelse kunne ske ved Afstemning.
Denne Henvendelse er behandlet af Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse, og
paa Forslag af Forretnings-udvalget vedtog et Flertal indenfor Hovedbestyrelsen at give Tanken sin Tilslutning, hvorefter der er givet det stortyske
Skakforbund følgende Svar paa Henvendelsen:
»Under Henvisning til det ærede Skakforbunds Skrivelse af 13. Oktober d.A.
vedrørende Dannelsen af et Europaskakforbund, skal vi meddele, at Dansk Skak
Union giver Tanken sin Tilslutning ligesom vi er indforstaaet med, at Forretningsføreren for det stortyske Skakforbund, Hr. Ehrhardt Post, fører de forberedende
Forhandlinger«.
Hvorvidt den her givne Tilslutning vil resultere i Dansk Skak Unions Indmeldelse
i Europaskakforbundet, hvis Dannelsen af dette bliver en Kendsgerning, vil det
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blive det kommende Delegeretmøde - Paasken 1942 - der skal træffe bestemmelse
herom, idet Forretningsudvalget er af den Opfattelse, at Sagen er af saa
stor Betydning, at det rettelig bør være Dansk Skak Unions højeste Myndighed, der
træffer den endelige Afgørelse.
P. F. V. - F. K. Villumsen.«
Direkte herefter følger i samme nummer af skakbladet følgende, pragtfuld
modige lille klumme af Poul Hage:
»Verdensmesteren paa Krigsstien
I en Artikelserie i »Pariser Zeitung« [13], senere gengivet i »Deutsche Schachzeitung« (April-Juni 1941) anstiller Verdensmesteren, Dr. Aljechin, en Række
Betragtninger over »Jødisk og arisk Skak«, idet han benytter Lejligheden til at
fremsætte personlige Angreb paa afdøde og nulevende ikke-ariske Skakkolleger.
Ledetraaden i Verdensmesterens Artikler er Fremhævelsen af de ariske Skakkoryfæers Vovemod og Angrebslyst paa Bekostning af de jødiske Skakmestres
frygtsomme Forsvarsspil og lave Stræben efter materiel Gevinst. Stillet over for
den haabløse opgave det er at føre Bevis for sine Paastande, gør Aljechin sig
skyldig i en mangel paa Konsekvens, som er lidet flatterende for en Verdensmester;
og ikke uden komiske momenter er det at følge de fortvivlede Anstrengelser, han
gør for at reducere Steinitz' og Laskers strategiske Indsats eller Nimzovitsch' og
Retis nyromantiske Ideer, og absolut fornøjeligt er det at iagttage de sære Krumspring, der gøres for at bortforklare det Faktum, at Skakhistorien i Janowski,
Mieses og Spielmann har haft 3 af sine mest geniale og dumdristige Angrebsspillere. Nu er imidlertid den jødiske Races skaklige Indsats gennem
Tiderne saa anerkendt, at end ikke Verdensmesterens Autoritet kan rokke ved
den, og noget Defensorat er paa ingen Maade nødvendigt; naar disse Linier
fremkommer, er Aarsagen udelukkende den, at afdøde Stormester Nimzowitsch,
til hvem dansk Skakliv er i en ubetalelig Gæld, er at finde blandt Ofrene for
Aljechins utiltalende Angreb. Verdensmesterens nedsættende Omtale af Nimzowitsch’ skaklige Livsværk, skal ikke nærmere kommenteres, thi denne er – som

13

http://de.wikipedia.org/wiki/Pariser_Zeitung
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Hartvig Nielsen fortjenstfuldt fremdrager i »Schachvärlden«s
Oktobernummer [14] - ved Skæbnens
lunefulde Spil allerede gendrevet
saa at sige Punkt for Punkt i en
Artikel i Skakbladet skrevet af Ajechin selv ved Nimzowitsch’ Død i
1935.
Derimod bør der alvorligt protesteres mod Aljechins Paastand om, at
Nimzowitsch gik i Graven efterladende sig »faa Tilhængere og færre
Venner (med Undtagelse af nogle
racefæller)«.

En SS-Unterscharführer læser »Pariser
Zeitung« sommeren 1944; Foto Manke.
Nimzowitsch havde sine Særheder, det skal indrømmes, men hans retsindige hjælpsomme Karakter skaffede ham her i hans andet Fædreland en talrig Venneskare,
ikke alene blandt hans talrige Racefæller, men ogsaa blandt de »Arier«, der udgør
14

Hartvig Nielsen tvivlede på, at Aljechin var ophavsmand til artiklen: »... Nimzowitsch er
død, og Indholdet af en Artikel i en paa tysk udkommende Avis i Holland 6 Aar efter, kommer ikke til hans Kundskab. I denne Artikel skal Alechin 6 Aar efter om sin danske Kollega
bl.a. have skrevet...«, »Schachvärden« Nr. 10, 1941 - Det fransksprogede Wikipedia-opslag
udtrykker også en vis skepsis (min oversættelse): »Alekhines kone, Grace Alekhine, som
var en amerikansk jødinde, forblev i sit slot nær Dieppe for at redde [sin og sin mands]
skakmesterens besiddelser. For at udstede et visum til Alekhine og for at beskytte hans
kone, som var jødisk, bad de tyske myndigheder Alekhine om at skrive flere artikler om skak
for den tyske avis »Pariser Zeitung«, og de dukkede op under hans navn i marts 1941«.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alexandre_Alekhine
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99 % af danske Skakspillere. I de talrige Turneringer, Nimzowitsch deltog i herhjemme var han stedse en fair Modstander, og aldrig har han vist saa meget som
Tilløb til en usportslig Optræden som den, Aljechin udviste overfor Erik Andersen
i Warszawa i 1935 [15]
Den Følelse, som først og fremmest bemægtiger sig Læseren af Verdensmesterens Artikelserie, er Forbavselse, og man fristes til at tro, at hans ellers skarpe
Dømmekraft ved Affattelsen har været midlertidigt sløret; skulde dette ikke være
Tilfældet kan man kun nære den dybeste Foragt for de Motiver, der ligger til
Grund for hans usmagelige Skriverier.
Poul Hage«
Der er blevet sat spørgsmålstegn ved, om Aljechin virkelig selv skrev denne artikel,
men det er en diskussion der ligger udenfor denne lille artikels rammer 16.
Skakbladet Nr. 5 1942:
På Dansk Skak unions Delegeretmøde 1942 vedtoges bl.a. følgende:
»Vedrørende Dansk Skak Unions Stilling til det paatænkte Europaskakforbund
stilledes der Forslag om Vedtagelse af følgende resolution:
»Delegeretmødet i Dansk Skak Union vedtager, at Spørgsmaalet om Dansk Skak
Unions Tilslutning til det paatænkte Europaskakforbund stilles i Bero indtil videre«.
Resolutionen vedtoges enstemmigt.«

15

Jens Enevoldsen beskriver episoden i »30 år ved skakbrættet« (1952): »Der er en begivenhed under turneringen, der skal opfriskes her. Det var episoden omkring partiet Aljechin-Erik Andersen. Erik stod klart til gevinst. Der var spillet først den normale tid, derefter var partiet blevet afbrudt normalt og genoptaget som hængeparti. Da spilletiden for
hængepartier var forbi, forlangte Aljechin spilletiden forlænget, hvilket spillekomitéen gik
med til. Det er klart at dette er utilstedeligt. Vi burde have protesteret og truet med alt
muligt. Men vi var for sagtmodige, og Erik måtte spille videre. Han sad som på nåle, da
han havde en aftale til senere, så han havde travlt. Det kostede et point. Han trak for hurtigt og Aljechin opførte sig skandaløst. Han forsøgte med alle midler at forstyrre modstanderen, han tog i uret, spurgte Erik om han havde lavet så og så mange træk osv. osv.«
16

Aljechin var iøvrigt selv gift med en velhavende amerikansk jødinde. Se
http://en.wikipedia.org/wiki/Grace_Alekhine
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Skakbladet Nr. 4 1943 tillader sig over to en halv side at hylde den geniale polskjødiske skakspiller, Akiba Rubinstein, i anledning af dennes 60 års fødselsdag.
Det kan undre, at Rubinstein hyldes i aprilnummeret, eftersom han angiveligt
blev født den 12. oktober 1882 eller 12. december 1882 17. Da man ikke kender
hans fødselsdata med sikkerhed, kan det naturligvis være lige meget. Jeg tillader
mig at opfatte hyldesten som demonstration mod den nazistiske antisemitisme.
Det er bemærkelsesværdigt, at Skakbladet Nr. 2 1944 i sin oversigt over 1. Hovedkreds - de københavnske klubber - medtager »Jødisk Skakklub, Korsgade 49,
spilleaften torsdag, 30 medlemmer, formand Max Majew«.
I begyndelsen af oktober 1943 blev de danske jøder som bekendt »taget« eller
»forsøgt taget«. Man kan vanskeligt opfatte notitsen som andet end en »tavs
demonstration«, for en ren forglemmelse eller kopi af notitsen fra året før var der
ikke tale, da oplysningerne fra Skakbladet Nr. 2 1944 lød: »Jødisk Skakklub, Konditoriet Østerg. 15, spilleaften torsdag, 33 medlemmer, formand prokurist
A. Rothstein«.
Hvis formanden i 1944, Max Majew, stadig befandt sig i København, var det en
ubehagelig afsløring.

17

Det tyske og det engelske Wikipediaopslag giver hver sin dato
http://de.wikipedia.org/wiki/Akiba_Rubinstein og
http://en.wikipedia.org/wiki/Akiba_Rubinstein
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Skakbladet Nr. 2 1945
»Klubfortegnelsen. Dette Nummer af Skakbladet skulde normalt have bragt
Klubfortegnelsen, naar denne i Aar er udeladt er grunden, at vi længst muligt vil
undgaa at beskære det egentlige Skakstof. Hvorvidt vi fortsat hver Maaned kan udsende Skakbladet paa 16 Sider er i Øjeblikket uvist, da det vil afhænge af, om vi
fra anden Side kan fremskaffe det nødvendige Papir.
Klubfortegnelsen vil fremkomme i Særtryk - Skakbladets Format - og tilsendes alle
Amtskreds- og Klubformænd, ligesom andre særligt interesserede - saa længe
Oplag haves - vil kunne få Klubfortegnelsen tilsendt ved Henvendelse til Skakbladet Ekspedition.
F.K. Villumsen.«
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Denne forklaring virker ikke særlig troværdig, så meget mere som Skakbladet
Nr. 11 og Nr. 12 1944 bragte et glimrende essay »Skakspillere« af Frans G. Bengtsson som føljeton over samlet 8 sider. Som »det egentlige skakstof« ville
jeg først og fremmest forstå turneringsreferater og partier. Ganske vist kan man
hævde, at Røde Orm’s forfatter med sin fremhævelse og lobhudling af en række
fremragende, jødiske skakspillere følger op på Poul Hages pamflet. Men essayet
er først og fremmest litterært. Og en og anden kunne måske finde på at insinuere,
at essayet i virkeligheden var et hvidvaskningsforsøg eller et holdningsskift kort før
kapitulationen, da Frans G. Bengtsson tidligere havde udtrykt »antidemokratiske
og racistiske synspunkter« 18.
Majnummeret af Skakbladet 1945 findes ikke. Der udkom kun 11 numre i 1945.
Skakbladet Nr. 5 1945 (Juni)
»Danmark atter frit! Meddelelsen om Danmarks Frihed var Ord saa skønne, saa
der uvilkaarligt spurgtes: »Er det Virkelighed?« Det var Virkelighed, Danmark
havde - efter i over 5 Aar at have været under Besættelsesmagtens Aag – atter
faaet sin Frihed tilbage.
Som saa ofte før gik ogsaa nu vore Tanker til Danmarks Konge, der gennem de
trange Aar trofast holdt ud blandt sit Folk, og ogsaa Dansk Skak Union var blandt
de, der den 5. Maj lykønskede og hyldede Hans Majestæt Kongen.
I Glæden over Danmarks Befrielse blandede sig Sorgen over, at Norge ikke var
med, men da Meddelelser 2 Dage senere kundgjorde, at ogsaa Norge var frit, var
Glæden fuldkommen.
Dansk Skakliv kan nu atter rette Blikket udad, og naturligt rettes det i første Omgang mod Nord. Muligheden for at faa afholdt nordisk Turnering med Dansk Skak
Union som Indbyder er nu til Stede, og det, der i den Anledning skal foretages, vil
blive behandlet paa et Hovedbestyrelsesmøde, der afholdes i Begyndelsen af juni
Maaned.
Medens Dansk Skak Union under Besættelsen har faaet Lov at have sin Organisation uden Indblanding fra Besættelsesmagtens Side, har det samme ikke været
Tilfældet for Norges Vedkommende, idet hele Norsk Skakforbunds Bestyrelse kort
efter Norges Besættelse blev afsat, og nye Folk sat paa deres Plads. At disse nye
18

http://sv.wikipedia.org/wiki/Frans_G._Bengtsson - se afsnittet Politisk hållning

36

Folk er forsvundet samtidig med, at Norge atter fik sin Frihed, maa anses for en
Selvfølge, og vi ønsker vore norske Venner Held og Lykke med Genopbygningen
af det gamle NORSK SKAKFORBUND.
Dansk Skak Union har siden jødeforfølgelserne i Efteraaret 1943 været uden
Føling med jødisk Skakklub og siden 19. September 1944 udadtil tillige med
Politiets Skakforening. Hovedbestyrelsen har i sin Tid bestemt, at disse 2 Klubber
fortsat skulde betragtes som værende Medlem. Vi glæder os nu til atter at gense
dem, og vi byder dem hjertelig velkommen tilbage.
I hele Krigsperioden har Dansk Skak Union haft en betydelig Fremgang i Medlemstallet, det er vor Tro, at denne Fremgang ikke er en direkte Følge af de krigerske
Begivenheder, men at Fremgangen vil fortsætte i de kommende Fredens
Dage.
F. K. Villumsen.«
Bortset fra en radiolandskamp mod Norge kom det internationale samarbejde
først i gang igen i august 1946 hvor Nordisk Turnering blev afholdt i København
med 65 deltagere fra Danmark, 3 fra Finland, 7 fra (den siden 1944 nye nation)
Island, 21 fra Norge og 14 fra Sverige. Nordenmester blev finnen Osmo Ilmari
Kaila. Politiets Skakforening optræder atter i DBU’s medlemsoversigt for 1.
Hoved-kreds i Skakbladet Nr. 3 1946, men ikke Jødisk Skakklub.
Konklusion:
Der fandt et vist skakligt samkvem sted mellem Danmark og Tyskland indtil
slutningen af 1941. DSU tilsluttede sig ikke det tyske forslag om et Europaskakforbund.
Man kan måske tolke flere pro-semitiske eller anti-antisemitiske artikler i skakbladet som modstand mod nazismen - først og fremmest Poul Hages artikel, men
også artiklen om Rubinstein samt ikke mindst den nøgterne konstatering, at
Jødisk Skakklub endnu i februar 1944 var registreret som fuldgyldigt medlem af
DSU, en provokation DSU åbenbart ikke vovede året efter.
Hvor mange eller hvor få danske skakspillere, der var tilknyttet modstands-
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bevægelsen vides ikke. Tre personer kendes dog, nemlig brødrene Enevoldsen 19.
Den ældste, Jens Enevoldsen (1907-1980), og den yngste, Harald Enevoldsen
(1911-2005), var kendte ansigter i dansk skakliv. Den næstældste, Palle Enevoldsen (1909-1946), overlevede halvandet år i tysk kz-lejr, men tog sit eget
liv i begyndelsen af 1946.
_______________________________________________________________

Støt Danske Krigsbørns Forening
økonomisk!
af Arne Øland
Ved at købe samtlige 17 årgange af Rødder på cd
hjælper du foreningen økonomisk.
Danske Krigsbørns Forening må klare sig med de
midler, som medlemmernes kontingent indbringer - DKBF er ikke begunstiget af statsstøtte, som vore søsterforeninger i Norge.
Til en pris af 300 kr. incl. forsendelse får du 2800 sider i A5-format!! Hør
her hvad 75-årige Rune Sckerl skrev, da han havde modtaget CDʼen: (mail
fra 9. januar 2014):

»Hej Arne Øland, tak for tilsendte CD med "Rødder" - jeg har overført
pengene til jeres konto.
På en eller anden måde må jeg have "sovet i timen", så at jeg ikke vidste,
at der fandtes noget som dette blad - gad nok vide, om det stadig i det
omliggende samfund er så meget tys tys, at det ganske er gået hen over
mit gamle hoved - det er jo vildt spændende, jeg har endnu kun skimmet
lidt rundt omkring i det materiale du har sendt ... Jeg glæder mig virkelig
til at læse alle bladene, jeg må nok tage mig sammen og printe dem ud
pø om pø, selv om det er uhyrlig mange sider - at sidde og læse på en
computer er ikke lige det, jeg er helt vild med - en bog eller et blad i
hånden ved man, hvad er.
Endnu engang tak for CD'en og de bedste hilsner Rune Sckerl«

19

Harald Enevoldsen Af en skakstympers skriftemål (1992)
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Arbejder Skak 1936-1946
af Arne Øland
Med henblik på at vurdere det skaklige samarbejde mellem Danmark og Tyskland i perioden 1936-45 har jeg gennemgået “Arbejder Skak - Organ for Danske og Norske Arbejder-skakklubber” (udgivet af Dansk ArbejderSkakforbund) for nævnte periode.
En iøjnefaldende forskel på de to medlemsblade - henholdsvis »Skakbladet« fra
Dansk Skakunion (DSU) og »Arbejder Skak« fra Dansk Arbejder-Skakforbund
(DAS) - er valget af protektorer. For DSU’s vedkommende er disse altid repræsentanter fra kongehuset, mens det for DAS’s vedkommede er repæsentanter
hentet i arbejderbevægelsen, hyppigt Statsminister Th. Stauning.

Fra Arbejder skak 1937, 3
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Da DAS stort set udelukkende deltog i internationale turneringer, der var arrangeret af arbejder-skak-forbund, var turneringstilbudene ikke så omfattende som
for medlemmer af DSU. Forholdene kompliceres dog noget af, at man i Danmark udmærket kunne være medlem af klubber fra de to forskellige forbund på
en gang - selvom spørgsmålet hyppigt blev diskuteret. Uanset hvem disse turneringer blev arrangeret af refererede Arbejderskak-bladene imidlertid frit fra
store internationale turneringer. Under hele besættelsen modtog man skakblade
fra udlandet via Sverige.
Det er det rent organisatoriske i det internationale samarbejde, der mest omtales
i Arbejder-Skak. På grund af ensretningen i Tyskland efter 1933 - en ensretning
der i allerhøjeste grad også omfattede sport og skak - var det ikke muligt for
arbejderskak at organisere sig i Tyskland.
I Arbejder Skak nr. 1 1936 [AS 1936,1] meddeler ansvarshavende redaktør
Louis Poulsen følgende:
»Under mit Ophold i Göteborg ved det store internationale Skakstævne sidste
Efteraar fremsatte jeg overfor de norske Repræsentanter Tanken om at indføre,
,Arbejder-Skak« som Organ for de norske Arbejder-Skakspillere - ogsaa Sverrig blev tilbudt en lignende Ordning, der ikke skulde være permanent, men af
midlertidig Karakter indtil eventuel Oprettelse af eget Medlemsblad i Norge og
Sverrig. - Vort Forbunds Hovedbestyrelse er samlet gaaet ind for Tanken, der
har Fordele for alle Parter. Vi faar økonomisk Fordel ved et forøget Antal
Abonnenter og vore Frænder et Skakorgan, der i nogen Grad kan afbøde Mangelen af deres eget Medlemsblad. Af Betydning er endvidere det nærliggende,
at en saadan Ordning skaber gode Betingelser for gensidig større Kendskab
blandt Medlemmerne til Arbejder-Skaklivet i de skandinaviske Lande.
Anledningen til ovenstaaende Linier er, at der nu er indløbet Meddelelse fra
Arbeidernes Idreetsforbund i Norge (Landsutvalget for Sjakk) med Bestilling
paa 150 Eksemplarer. - En betydningsfuld Indledning til skandinavisk Samarbejde!
Det nye Aar synes saaledes at skulle blive af stor Betydning for den danske
Arbejder-Skakbevægelse og for den skandinaviske, jævnfør ovenstaaende; men
ogsaa internationalt indebærer det nye Aar store Muligheder, idet Paaskestævnet ogsaa omfatter et Møde med Forhandlinger om Oprettelse af en ArbejderSkak-Internationale. I en senere Artikel skal vi behandle dette interessante Emne.
I Haab om, at Aaret 1936 vil indfri de Forventninger, som det imødeses med,
ønsker jeg samtlige Forbundsmedlemmer, Abonnenter i Ind- og Udland og øvrige Læsere et glædeligt nytår!
Louis Poulsen«
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I AS 1936, 2 annonceres et internationalt påskestævne: AS 1936, 3
»ARBEJDER-SKAK-INTERNATIONALE
I Programmet for Dansk Arbejder-Skakforbunds internationale Paasketurnering er der et Punkt, som hedder: “Forhandlinger over Arbejder-SkakInternationale”. Og til disse Forhandlinger er der udsendt Indbydelse til alle
europæiske Arbejder-Skakorganisationer.
Hvor stor Deltagelsen bliver, ved man ikke endnu - de økonomiske Vanskeligheder, som vi kender saa godt fra vore egne Forhold, er jo lige saa typiske
for Verdens andre Arbejder-Skakorganisationer; men vi har dog Grund til at
tro, at der ved Konferencen i Glostrup vil være en virkelig alsidig Repræsentation af europæiske Arbejder-Skakspillere til Stede.
”Arbejder-Skak-Internationale!” Det klinger som en Fanfare. Hvad ligger til
Grund derfor? Og hvad kan der opnaas? Til Belysning af disse Spørgsmaal vil
det sikkert være af stor Interesse at undersøge, hvad der tidligere har været
udrettet paa dette Felt, og jeg skal i det følgende forsøge at give en Skildring af
det 1. Arbejder-Skak-Internationale og dets Skæbne.

l 1922 stillede de berlinske Arbejder-Skakklubber paa det tyske ArbejderSkakforbunds Kongres et Forslag om Oprettelse af et internationalt ArbejderSkakforbund, og Aaret efter samledes i Berlin Deltagere fra Schweiz, Østrig,
Tchekoslovakiet og Danmark med Tyskerne til Stiftelse af Arbejder-SkakInternationale -- i Forbindelse med den første internationale ArbejderSkakturnering.
Retningslinierne for Forbundet blev trukket op. Tyskerne, som paa daværende
Tidspunkt var de eneste, der havde et nationalt Arbejder-Skakforbund, fik overladt den provisoriske Ledelse og skulde udarbejde Forslag til Statutter for
Sammenslutning til Forelæggelse paa den næste Forbundsdag i Hamburg
1924. Der gik dog 3 Aar, inden man havde al Ting klar til den endelige Befæstelse af Arbejder-Skak-Internationale. Blandt andet havde Vanskelighederne
ved at komme i Forbindelse med Russerne, som man absolut mente at maatte
have med, Gang paa Gang udskudt den endelige Stiftelse. I Mellemtiden havde
man saavel i Østrig og Schweiz som i Danmark faaet oprettet nationale Arbej41

der-Skakforbund, og ved en Konference i Jena 1926 kunde man da endelig betragte Arbejder-Skak-Internationale som en Kendsgerning med Tilslutning af
Tyskland, Østrig, Schweiz og U. S. S. R.
De danske Klubber, der ikke paa daværende Tidspunkt vilde bryde Forbindelsen med Dansk Skak Union, kunde ifølge Statutterne, der forbød alt Samkvem
med de borgerlige Skakorganisationer, ikke optages i Forbundet. Det danske
Arbejder-Skak-forbunds Levetid var jo iøvrigt kun kort; vore Klubbers nære
Forhold til D. S. U. og Mangelen af et Medlems-blad bevirkede, at Interessen
ikke rigtigt kunde samles om Forbundet, og efter godt to Aars Forløb besluttede
de 3 Klubber (København, Roskilde og Randers), der dannede Sammenslutningen, at ophæve denne.
I Arbejder-Skak-Internationale blev Ledelsen stadig paa tyske Hænder, og man
gjorde fra den Side et energisk Arbejde for at udvide Interessen for og Tilslutningen til Forbundet. Allerede i 1927 indbød man til den 2. internationale Arbejder-Skakturnering, der blev afholdt i Berlin i Paasken samme Aar med Deltagelse fra Tyskland, U. S. S. R., Østrig, Ungarn og Danmark - nærmere betegnet København.
Ved en Konference drøftede man Mulighederne for Optagelse af de udenfor
Forbundet staaende Lande, uden dog at opnaa yderligere Resultater, idet Danskerne stadig ikke var til Sinds at opgive Samarbejdet med de borgerlige Skakforeninger, og Ungarerne, der iøvrigt blev mødt med særlig Sympati, ikke turde
paa Grund af den politiske Forfølgelse, de udsatte sig for i deres Hjemland.
Saaledes laa Forholdene til 1928, da Forbundet slog den første Revne. Den
altfor nære Tilknytning af Politik til en Bevægelse, hvis Evne til at samle Proselytter først og fremmest ligger i det rent selskabelige Samvær mellem Folk, der
ønsker at udvikle deres aandelige Evner gennem Dyrkelse af Spillet, bevirkede,
at Stor-Berlin og Halles Skakklubber blev udelukkede af det tyske Forbund paa
Grund af kommunistisk Propaganda. Berlinerne startede deres eget Medlemsblad og bragte gennem en voldsom Propaganda over hele Tyskland i Løbet af 4
Aar deres særlige Forbund op til et Medlemsantal af ca. 6000.
At Russerne ved samme Lejlighed gik ud af Forbundet siger sig selv. Og endelig kom Hitler i 1933 og slog -- ved Ophævelsen af alle tyske ArbejderOrganisationer -- den sidste Rest af Arbejder-Skak-Internationale i Stykker.
Naar vi nu staar overfor Forhandlinger om en fornyet Oprettelse af ArbejderSkak lnternationale, melder sig uvægerlig Spørgsmaalet, paa hvilket Grundlag
saadanne Forhandlinger skal føres. Det har i hvert Fald vist sig, at Sentensen:
“paa den proletariske Klassekamps Grund” ikke har ført nogen særlig Lykke
med sig for Arbejder-Skak-lnternationale, og jeg ser heller ikke Nytten for os
Arbejdere, der saa godt som alle - gennem vore faglige og politiske Organisationer - deltager i Kampen for Arbejderklassens Frigørelse, af at bringe disse
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Spørgsmaal med ind i en Sammenslutning, der udelukkende skulde tjene til at
hæve vor aandelige Kultur.
At Arbejderne helst kommer, hvor de træffer ligestillede, er en Kendsgerning,
og vil man udbrede Skakkulturen blandt Arbejderne, maa man gøre det i særlige Arbejderklubber; men derfra og til at nægte at omgaas Mennesker af andre
Samfundslag, er dog et betydeligt Spring.
Vi bekæmper det kapitalistiske System; men at saa Had til de Mennesker, som
opretholder det, er en Dumhed, som - det afgiver Tyskland et slaaende Bevis
for - hævner sig. At vi slet ikke, hvis vi vil højne Spillestandarden indenfor vor
egne Rammer, kan undvære den Skaklitteratur, som helt og holdent skyldes det
borgerlige Samfund, synes mig ogsaa at tale til Fordel for et Samkvem, der til
syvende og sidst kun kan være medvirkende til at skabe Forstaaelse for Arbejderen og hans Kaar i andre Samfundsklasser.
Men hvilke Synspunkter og hvilke Meninger, der end vil blive gjort gældende
paa den kommende Konference, saa rækker vi broderligt vore udenlandske
Skakfæller Haanden til Velkomst i Glostrup med de bedste Ønsker for et kommende Arbejder-Skak-lnternationale.
Tom.«
AS 1936, 4 annoncerer:
Syv lande deltager i Glostrup med arbejder-skakspillere fra Norge, Sverrig,
Holland, Schweiz, Tjekoslovakiet, U.S.S.R. og Danmark.
As 1936, 5 - Syv minus to Lande = 5 Lande deltog:
Det internationale stævne i Glostrup blev en stor Succes ... Af de 175 anmeldte
deltagere startede 162 - nogle Udeblivelser kommer der altid - mest beklagelse
vakte Russernes og Hollændernes Udeblivelse.
AS 1936,6
MÜNCHEN - PRAG - BARCELONA. SKAK-OLYMPIADEN, som Tyskland
afholder fra 16. August - 3. September i München er lagt stort an. Til Bestridelse af Udgifterne har Byen München bevilliget 200.000 Mark. Alle Deltagerne
faar Rejseudgifterne dækket, gratis Ophold, og der er udsat pragtfulde Præmier, men til Trods herfor faar Skak-Olympiaden vel næppe en Tilslutning, der
svarer til Forventningerne herom i Tyskland, idet bl. a. U. S. A., Polen, Tjekoslovakiet og Holland ikke ønsker at deltage. Til Dato er anmeldt Brasilien, Bulgarien, Danmark (ved Dansk Skak Union), Estland, Frankrig, Italien, Letland,
Litauen, Norge, Rumænien, Sverige, Ungarn og Østrig. For Norges Vedkommende er Spørgsmaalet om Deltagelse dog ikke helt klart, idet mange af Norsk
Skakforbunds Medlemmer er imod, at Norge deltager, hvorfor den kommende
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Kongres skal afgøre Sagen. Vort Forbunds Indstilling overfor MünchenSkakolympiaden kan der vel ikke herske Tvivl om. Som ved F. I. D. E.s Turneringer er det ogsaa her Dansk Skak Union, der repræsenterer Danmark, og vi
skal ikke blande os i D. S. U.s Beslutning om at deltage, selv om den vel nok er
faldet nogle Unionsmedlemmer for Brystet. Spørgsmaalet har saaledes kun
Interesse for os i det Tilfælde, at der paa det udtagne Hold findes “Dobbeltmedlemmer”, d. v. s. Skakspillere, som er Medlem baade af Dansk Skak Union
og Dansk Arbejder- Skakforbund. I Modsætning til saa godt som alle andre
Lande er det i Danmark tilladt at være Medlem af to Organisationer, hvilket vel
i nogen Grad skyldes, at Klassemodsætningen i Danmark er mindre skarp, men
i det væsentlige skyldes en lige fra Forbundets Start bevidst fulgt Linie. Det kan
saaledes tænkes, at der paa det danske Hold findes Spillere, der ogsaa er Medlem af Forbundet; men i saa Fald maa man anstændigvis træffe sit Valg: Enten
renoncere paa Deltagelse eller udmelde sig af Forbundet!
I Dagene 1.- 9. August afholdes i Prag et intern. Folkesports-Stævne, hvortil er
knyttet en omfattende Skakturnering. I Betragtning af den økonomiske Anspændelse, der forestaar, naar vi til næste Paaske skal spille Landskamp i Bern mod
Schweiz, er det vel tvivlsomt, om vi magter ogsaa at sende Deltagere til Prag.
I Forbindelse med Stævnet afholdes en international Konference i Fortsættelse
af Mødet i Glostrup.
Barcelona bliver i Dagene 19.- 26. juli Centrum for en storstilet FolkeOlympiade, og vort Forbund er indbudt til at deltage i en 5-Mands Holdturnering og en Enkeltmandsturnering, inddelt i Klasser. Der er stillet et Rejsetilskud i Udsigt, og før nærmere indløber, kan det ikke siges, om det bliver muligt
at sende Deltagere. Norges A. I. F. sender en stærk Trup Sportsfolk, og den nye
franske Regering har bevilliget en halv Million Frc. til Frankrigs Deltagelse.
Louis Poulsen.

AS 1936, 8
Der berettes meget spændende om de danske skakspilleres deltagelse i Barcelona, hvor turneingen ikke blev til noget på grund af udbruddet af “Revolutionen”
dvs. den spanske borgerkrig.
AS 1936,11
44

International turnering i Norge med deltagelse af repræsentanter fra USA,
Tjekkoslovakiet, Danmark og Norge.
AS 1936, 12
Den 25. november udkæmpedes den halvårlige match mellem Malmø Arbetares
Schackklubb og Arbejdernes skakforening, København.
AS 1937, 4 og 5
Den internationale turnering i Bern i påsken 1937
Fire nationer deltog Frankrig, Tjekoslovakiet, Schweiz og Danmark. Danmark
vandt.
Majnummeret af Arbejder-skak bragte en lidt bredere beretning om hele turen;
her bringes beskrivelsen af opholdet undervejs i Berlin:
»I øsende regn ankom de københavnske Deltagere i Schweizerturneringen,
suppleret med Svenskerne Bäcklin, Nylen og Veslin samt J. P. Pedersen, Aarhus, Tirsdag Formiddag til Berlin. Efter en billig Frokost i en af de mange
Aschinger-Restauranter 20, der findes overalt i Berlin, spadserede vi til Unter
den Linden, hvor vi opsøgte Vejledningskontoret for Udlændinge. Det var Meningen at faa lagt en Plan for Udnyttelsen af 12 Timers Ventetid. - Regnen var
imidlertid slaaet om til Sne og Slud, et rigtigt modbydeligt Vejr, vaadt fra oven
og Sjap og Søle for neden, lige igennem Saalerne. Leon Jørgensen fulgte mig
derop.
Hvor var hun nydelig, den unge, friske Pige, der tog imod os, mit gamle Hjerte
banker endnu uroligt ved Tanken om denne Hitlers bedaarende Repræsentant;
jeg tror næsten, jeg kunde lade mig nazificere for hendes Skyld, saa sød, saa
venlig, saa smilende, saa . . . hov, stop!
Hun bød os indenfor i en stor- og hyggelig, tæppebelagt Salon, hvor vi forelagde vort Ærinde. Mangt og meget foreslog hun os, men enten var Vejret eller
ogsaa var Pengepungen til Hinder for de forskellige Planers Udførelse, saa da
vi endelig kom ned til de andre igen, var vi i Grunden ikke blevet stort klogere,
end da vi gik derop; men hvor var hun vidunderlig!
--- Naa, det blev til en Spadseretur ad Unter den Linden, gennem Brandenburger Tor til den genopførte Rigsdagsbygning 21, videre ad Sieges Alle til Potsdamer Platz, men saa gik den ikke længere. Flertallet af det efterhaanden godt
gennemblødte Selskab nedlagde bestemt Protest mod at se mere af Berlin, og
Resten af Eftermiddagen tilbragte vi i jernbanerestauranten i et efter Omstæn20
21

Se http://de.wikipedia.org/wiki/Aschinger
Efter Rigsdagsbranden, se http://da.wikipedia.org/wiki/Rigsdagsbranden
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dighederne hyggeligt og muntert Samvær over eet, respektive flere Glas Øl,
Punsch, Cakao mm., alt efter de forskelliges Natur og Trang.
Et ejendommeligt Folkelivsbillede tegnede sig iøvrigt for os paa samme Banegaardsrestaurant, Masser af Mennesker, navnlig Soldater paa Paaskeorlov,
ganske unge Mennesker i 16-18 Aars Alderen; men ikke som vi ser vore hjemlige Jenser i muntert og løssluppent Humør, nej, roligt næsten værdigt indtog de
deres Pladser, nød deres Fortæring enten læsende et Blad eller i stilfærdig
tilsyneladende alvorlig Samtale. Der var næsten noget forstemmende over at se
unge Mennesker, Livsglædens naturlige Formidlere, opføre sig saa stilfærdigt.
Aftenen tilbragte vi i en Biograf i Friedrichsstrasse. Vi saa en Soldaterfarce,
den skulde være morsom; men jeg tror aldrig, jeg har set noget mere smagløst
end de Morsomheder, der blev serveret der. Selv vore danske Films, der jo ellers bliver slemt tilredt af den hjemlige kritik, maa siges at være høj kunst ved
Siden af det, der her blev præsteret. Men Berlinerne morede sig kosteligt.«
[Uddrag skrevet af C. Thomas]
I forbindelse med Skakturneringen i Bern afholdt man også en konference vedrørende oprettele af et Arbejder-Skak-Internationale:
»Den internationale Konference
Som det vil erindres blev paa det internationale Møde i Glostrup oprettet et
Bureau med Sæde i Prag til Undersøgelse af Mulighederne for et kommende
Arbejder-Skak-internationale og for at udarbejde Statutter dertil. I naturlig
Fortsættelse af dette Møde afholdtes Paaskedag den internationale Konference
i Bern.
Til Stede var som Repræsentanter for
Schweiz: Max Winiger og Willy Stube,
Tjekoslovakiet: Trefil, Thelen og Dr. Kolisch,
Frankrig: Hesse,
Sverrig: l. Bäcklin
og Danmark: C. Thomas og Leon Jørgensen.
Winiger overtog Ledelsen af Mødet. Thelen redegjorde for det af Bureauet i
Aarets Løb udførte Arbejde, og forelagde et meget udførligt Lovforslag for en
kommende “International Skakunion”.
Winiger kritiserede, at Forslaget, der iøvrigt var en betydelig Omarbejdelse af
et tidligere til de forskellige Landsforbund udsendt Forslag, først var kommet
de delegerede i Hænde den foregaaende Aften. Det var umuligt for de forskellige Landes Repræsentanter at tiltræde et saadant Forslag, før det havde været
behandlet i de enkelte Landes repræsentative Forsamlinger. Han saa heri en
beklagelig Udskydelse af Dannelsen af A. S. I. og foreslog, da han ansaa det for
meningsløst at drøfte de enkelte Paragrafer i det foreliggende Lovforslag, at
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man med dette som Grundlag gik over til at drøfte Retningslinierne for en fremtidig Sammenslutning. - Dette vandt almindeligt Bifald.
Forbundets Navn gav Anledning til en længere Diskussion. Tjekkerne havde
ønsket at kalde det “International SkakUnion” ud fra den Betragtning, at man
ved at undlade Ordet “Arbejder” i Navnet vilde have Muligheder for en langt
videre Tilslutning, end det ellers vilde være Tilfældet. Saavel fra schweizisk
som fra dansk Side gav man Udtryk for, at man ikke vilde være med til nogen
Art af camuflerende Betegnelse for Forbundet, og sluttelig enedes man om
Navnet
”International Arbejder Skak Union".
Efter at en Række grundsætlige Spørgsmaal saasom:
1. I. A. S. U.s Formaal,
2. Repræsentation,
3. Kontingent,
var bragt til en tilfredsstillende Løsning, enedes man om, efter Forslag af Thomas, at overflytte det internationale Sekretariat til Schweiz. Derfra skal saa,
efter det paa Mødet vedtagne Grundlag, de endelige Regler udarbejdes og forelægges de forskellige Landsforbund til Behandling og endelig Vedtagelse.
Man drøftede endnu Spørgsmaalet om, hvor ofte I. A. S. U. skulde afholde Turneringer. Thelen foreslog en Gang aarlig, skiftevis som Enkeltmands- og
Landsholdsturnering; men saavel fra schweizisk som fra dansk Side fremhævede man, at det paa Grund af økonomiske Vanskeligheder vilde være ugørligt
oftere end hver andet eller hver tredie Aar at gennemføre saa bekostelige Arrangementer.
Frankrigs Repræsentant, Hesse, meddelte, at det franske Broderforbund havde
til Hensigt indenfor Verdensudstillingens Rammer at arrangere en international Arbejder-Skak-turnering i Paris til September. Den franske Indenrigsminister havde givet Tilsagn om financiel Støtte, og der vilde blive ydet Deltagerne
gratis Ophold og Forplejning samt fri Rejse indenfor den franske Grænse.
Meddelelsen hilstes med Bifald, og man enedes om, at en eventuel Indbydelse
skulde stiles til det internationale Sekretariat, og derfra videresendes de forskellige Landsforbund.
Sluttelig hævede Max Winiger Mødet med en Tak til de udenlandske Skakfæller
for deres Arbejde og Besvær og udtrykte Haabet om, at “lnternational Arbejder
Skak Union" indenfor en overskuelig Fremtid vilde træde frem af Taagen.
Tom.«
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AS 1937, 12
Et uddrag af en artikel fra “Schweizer Arbeiter Schach” :
»Interessantest er en Artikel om den schweiziske Arbejder-Skakbevægelse,
skrevet af G. Reusser. Schweiz Arbejder-Skakforbund blev stiftet i Aaret 1922
af 5 Klubber med ca. 100 Medlemmer. I 1923 tilsluttede det sig det i Berlin
stiftede »Arbeiter-Schach-Internationale«, som det trofast støttede indtil »Internationale«s bratte Sammenbrud i 1933, da Diktaturerne tog Magten i Tyskland
og Østrig. »Internationale« var i Forvejen svækket ved indre politiske Stridigheder, samt ved det store russiske Skakforbunds Udmeldelse, men Hitler splittede de sidste Rester. Nu er en »International Skakunion« under Opsejling, og
Schweiz Arb.-Skakforbund har faaet overdraget det ærefulde Hverv at lede og
fuldføre den endelige Sammenslutning af Arbejder-Skakspillere i et nyt »Internationale«. Fra 5 Klubber med ca. 100 Medlemmer ved Starten, er Forbundet
nu naaet op paa ca. 40 Klubber med over 1000 Medlemmer, og Medlemsbladet,
som første Gang udkom i januar 1930, er stadig gaaet frem i Størrelse og Kvalitet. Til Slut hylder G. Reusser de Mænd, der som Forkæmpere og som Forbundsformænd har gjort et stort Arbejde for Arbejder-Skaksagen i Schweiz.
I en Slutbemærkning omtales med Stolthed Schweizernes ArbejderSkakkalender, som i Aar udkommer for 3. Gang, og som »intet andet Broderforbund kan opvise Magen til«.
L. J.«
I 1938 deltog DAS overhovedet ikke i nogen international turnering. Men i AS
1938, 7 er der en lille rubrik med titlen »Hvad der hænder og sker ... «, hvor
ensretningen i Tyskland og Østrig forsigtigt nævnes; her er et lille uddrag:
»Det svenske Skaktidsskrift “Schackvärlden”, der altid er godt informeret om
Skak-Nyhedsstoffet og bruges som Kilde af mange Skaktidsskrifter (heri indbefattet “Arbejder-Skak”!), omtaler i sit Juni-Nr en længere Artikel i “ArbetarTidningen”, Göteborg, vedrørende Skak-Matchen Norden-Stortyskland og
dermed sammenhægende Spørgsmaal. Artiklen, der har en politisk Karakter,
harcelerer over, at det svenske Skakforbund har medvirket i dette Samarbejde
mellem Norden og Stortyskland, og den Maade, hvorpaa det officielle svenske Skakorgan “Tidsskrift för Schack” har omtalt en Brevveksling mellem
det tyske og det østrigske Skakforbund i Anledning af det sidstnævnte Forbunds Optagelse i Stortysklands Skakforbund.
Vi skal afholde os fra alle Kommentarer; thi dansk Arbejder-Skakspillere
kan vel kun have én Indstilling i det Spørgsmaal. Men det, som interesserer
os mest i den omtalte Artikel, er, at “Arbetar-Tidningen” efter en Omtale af
Arbejder-Skak-bevægelsen i Danmark og Norge kommer til det resultat, at
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der i Sverrig savnes en lignende Landsorganisation, da en saadan sikkert vil
have en stor Opgave at tage op. --- Hertil kan vi i Danmark fuldt ud tilslutte
os, og det vilde her vække Opmærksomhed og Tilfredshed, om Tanken kunde
gennemføres; thi et nordisk Samarbejde indenfor Arbejder-Skak vilde være
en god Løftestang for større udbredelse af Kendskabet til Skakspillet bland
skandinaviske Arbejdere ...«
Og i AS 1938, 12 tages der initiativ til en nordisk turnering mellem Norge,
Sverige og Danmark, nemlig i form af en korrespondanceskakturnering med
10 udvalgte spillere fra hver af landene:
»Nordisk Samarbejde Det internationale Samarbejde, der blev paabegyndt
i Göteborg 1935 og siden er blevet fortsat i Glostrup 1936 og i Bern 1937,
har, selv om der stadig arbejdes paa det, endnu ikke taget fast Form i et
internationalt Arbejder-Skakforbund. I Schweiz, hvor Bureauet for Forarbejdet har Sæde, bliver der dog arbejdet kraftigt for Sagen, men de sidste
Tiders internationale Begivenheder har jo ikke gavnet Arbejdet, saa hvornaar der foreligger et resultat, er endnu uvist. Mange af os har sikkert i de
sidste Maaneder sendt mangen en Tanke syd paa til Tjekoslovakerne, der
maatte se deres Land blive sønderdelt af den nazistiske Jernnæve. En anden
Aarsag til, at vi ikke er naaet videre i Dag, er sikkert ogsaa, at dette Samarbejde aldrig kan komme i Gang i større Grad paa Grund af de uforholdsmæssigt store Udgifter, der er forbundet dermed. Vender vi os derimod mod
vore Nabolande, Norge og Sverige, kommer vi her ind paa Afstande, som er
betydelig lettere overkommelige for os, og naar vi desuden tager i Betragtning, at Sprogvanskelighederne her er meget mindre, maa det vel siges, at
det i høj Grad vilde være paa sin Plads at udvide dette Samarbejde, ja maaske endog gaa til Oprettelsen af et nordisk Arbejder-Skakforbund til Gavn
for Arbejder-Skakken i Norden.
For at komme til en Begyndelse har Forbundet taget Initiativet til den 1.
skandinaviske Korrespondance-match, og jeg vil gerne benytte Iejligheden
her til at byde saavel de norske, svenske som danske Spillere velkommen til
denne Match, idet jeg udtaler Haabet om, at den vil være medvirkende til at
knytte stærke Baand mellem de nordiske Arbejder-Skakforbund, saa disse
ved fælles Hjælp kan vokse sig større og stærkere, saa de kan blive en afgørende Faktor i nordisk Skakliv.
Velkommen til Matchen! A. Skaade. «
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I AS1939, 3 skrives i rubrikken »Hvad der hænder og sker ... « bl.a. følgende:
»Desværre har vi i de sidste Aar mistet Forbindelsen til vore tyske og tjekkiske Skakkammerater, med hvem vi tidligere har haft en livlig Forbindelse,
men nu lader det til, at vi snart skal indlede et nærmere Samarbejde med det
engelske Arbejder-Skakforbund. I Forbundets Medlemsblad “Time and
Space” omtales bl.a. at der er Bestræbelser i Gang for en Korrespondancematch mellem England og Danmark.«
I AS 1939, 11 omtales krigens udbrud således:
»For første Gang i vort Forbunds Historie indleder vi Landsturneringen i
en Krigstid, hvor det unægteligt er Stormestrene Chamberlains og Hitlers
Skakspil, der i betydelig højere Grad lægger Beslag paa vore Interesser end
vort lille Spil paa de 64 Felter. Dette gigantiske og frygtelige Spil, der her
er sluppet løs, kan sikkert ikke undgaa at faa Indflydelse paa Vinterens
Skakliv, og dermed heller ikke paa vor Landsturnering.
Har der derfor ikke før været Grund til at mane til Samarbejde, saa er der
det i allerhøjeste Grad i disse Tider, hvor mange af vore Medlemmer mer
eller mindre føleligt bliver ramt af de bestaaende Forhold, og dermed igen
Klubberne. Der maa derfor arbejdes dobbelt kraftigt nu fra de forskellige
Klubbestyrelsers Side, saa vi kan gaa styrket gennem denne alvorlige Situation. Det er ogsaa værd at erindre, at Skakspillet maaske netop i disse Tider
har sin store Opgave i at sprede de mørke Tanker, der beskæftiger os til
daglig, og omend kun for en kortere Tid give os andre Problemer at spekulere paa ...
A. Skaade.«
I de følgende fire år, fra 1940 til 1944, nævnes besættelsen ikke med et ord;
man kan sige at DAS bøjer sig 100 procent for censuren og går i flyverskjul
bortset fra i omtalen af visse vanskelige trafikale forhold.

AS 1940, 1 skriver fx:
»Atter er et Aar henrundet, og som Traditionen byder det, kaster vi et Blik
tilbage paa Aaret, der gik, og tænker lidt over, hvad det bragte os af ondt og
godt. Heldigvis var der mest af det sidste. Først og fremmest er Jubilæumsaarets støtte Fremgang blevet fortsat. Der er stadig Grøde i Skaklivet herhjemme, enten det nu skyldes Forholdene, der forhindrer en større Udfol50

delse af aandløst Tidsfordriv, eller trangen til intellektuel Underholdning
virkelig er vaagnet. Hvad end Grunden kan være, er der altsaa stadig
Fremgang i Medlems-tallet, saa vi i nær Fremtid kan regne med at runde
Tallet 2500. Beskedenhed har altid været en af Dansk Arbejder-Skaks Dyder, og vi er glade for denne fremgang, der vel nok kan siges at være beskeden. Men hellere en lille Tilgang af en Flok svorne Tilhængere end et Run af
døgnfluer, der kun betyder Udgifter og Tidsspilde for Klubberne.
Aarets store skaklige Begivenhed - Paaskestævnet i Middelfart - blev gennemført planmæssigt, selv om det virkelig en Overgang saa ud til, at det
skulde blive et lokalt Opgør mellem Fynboere og Jyder. Trafikvanskelighederne var det Spøgelse, som nær havde væltet hele Arrangementet. Vanskelighederne blev overvundne, og de Vanskeligheder, der senere opstod under
selve Stævnet, har vi nu glemt. Vi mindes kun Kammeraternes Anstrengelser
for at skabe saa godt et Paaskestævne som muligt.
AS 1944, 1
Begivenhederne omkring den 29. August kunde naturligvis ikke undlade at
sætte sine mærkbare Spor paa Skaklivet. Men Skakkammeraterne mødte
igen trofast op i Klubberne, da Tilstandene gjorde det muligt, og de urolige
Forhold siden da - med Udgangsforbud og Spærretider, som skiftevis ophævedes og sattes i Kraft - har heldigvis ikke kunnet ødelægge Klublivet eller
faa Medlemmerne til at svigte. Om ikke andet, saa møder man i hvert Fald i
Klubben een Gang om Maaneden - for at klare sit Kontingent!
De københavnske Klubber har haft - og har det stadig! - værst under det
vedvarende Udgangsforbud. Men her klarer man sig ved at tage Søndagen
til Hjælp, og skulde det gaa saa galt, at man ikke er i Stand til at spille nogen regulær Vinterturnering i denne Sæson, saa overlever man vel ogsaa
det. Hovedsagen er, at man engang imellem mødes i Klubben og opfrisker
Kundskaberne, mens man spiller en rask lille Lynturnering eller saa meget
af et alvorligt Parti, som der nu kan blive Tid til i et Par Formiddagstimer«.
AS 1944 3 bringer i rubrikken »Den Brogede Side« dette interessant indlæg
af A.J. - måske bestyrelsesmedlem Anders Jensen - der øjensynlig har været
tysklandsarbejder indtil 1943 eller 1944:
»Et Rejseminde. Foraaret i Berlin 1942 var vinterligt, alt var snehvidt,
klingrende Frost og høje Snedriver laa endnu overalt i Byens Gader. Det
hektiske, pulserende Folkeliv i Byens Hovedgader, der karakteriserede Byen
i Fredens Tid, var forsvundet. Nu var der kun mennesketomme Gader med
tomme Butikker. Krigen havde mærket Byen. Jeg besluttede mig for en Tur i
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Tiergarten; var den ogsaa forandret? Ak ja! De brandenburgske MarmorMarkfyrster var væk. Sejrs-Alléen var væk, faldet for den nye Syd-NordByggeplan, Sejrssøjlen var ogsaa flyttet og stod nu dybt inde i Tiergarten i
det store Vejkryds, camoufleret, saa den mere mindede om vor hjemlige
Frihedsstøtte. Alleerne var overdækket med et Loft af Traadvæv, der hængte
i de høje Lysmaster. Traadvævet var “beplantet”, saa det fra Iuften sikkert
har lignet en Plantage eller lignende. Jeg gik tilbage igen, gennem Brandenburger Tor med sin kendte Sejrsgruppe, over Pariser Platz til Kaiserhof.
Jeg vilde se Skak. I Kaiserhof mødtes tidligere hver Eftermiddag ved Stambordene alt, hvad der betød noget i Skak. Her er kæmpet mangen en drabelig Kamp, og næsten alle Stormestre har under deres Besøg i Berlin været
Gæster her. Tartakover, Nimzowitsch, Spielmann, Sämisch, Bogoljubow,
Euwe osv. er kommen her, og skakinteresserede Berlinere har i Spænding
fulgt Kæmperne gennem Slagenes Gang. Nu var her stille. Stormestrene var
væk. Nogle var døde, andre midlertidig forsvundne, Sämisch rejst til Soldaterne ved Fronten i Øst osv., og med Stormestrene var Skakken og Berlinerne ligeledes forsvundet fra Kaiserhof. Plydsmøblerne var falmede og trætte,
syntes jeg. Marmorbordene kolde og triste, og Krystal-kronerne gad ligefrem ikke lyse mere. Her var ikke hyggeligt.
Jeg gik derfor videre, af Friederichsstrasse forbi Kanzler-Ecke over Unter
den Linden til Café Victoria, hvor den store Berliner-Skakklub havde Lokaler paa 1ste Sal. For Tiden blev der netop kæmpet om BerlinerMesterskabet, men i en tilstødende “Skaksal” mødtes her hver Eftermiddag
Sagførere, Grosserere, Officerer og Menige af Værnemagten, Kommissionærer, skakspillende Damer, Arbejdere og Tjenestemænd, alle
stærkt skakinteresserede, og alle var aabenbart kendt med alle. Her fik jeg
min Gang, saa vidt Tiden tillod mig det. Om Søndagene kunde vi være et
Hundrede Mennesker, alle lige rødhovede og kampivrige.
Jeg blev kaldt “den tavse Dansker”, og Aarsagen var ganske naturlig, dels
siger jeg aldrig meget under Skakspillet, en Vane, jeg altid har haft, og dels
voldte Sproget ogsaa nogen Vanskelighed. Den derværende Tjener fik vist
Interesse for mig, thi en Dag fortalte han mig glædestraalende, at der vilde
komme en Herre, som talte “skandinavisk”, og saa kunde jeg maaske faa
gjort et Bekendtskab, der kunde blive fornøjeligt for begge Parter. Bekendtskabet blev gjort, og det blev virkelig ogsaa fornøjeligt, i hvert Fald for mig,
om end paa en anden Maade, end Tjeneren havde tænkt sig. Det viste sig
nemlig, at vedkommende Tysker havde besøgt Malmø under den baltiske
Udstilling i 1914 og ved Besøget tilegnet sig nogle faa Gloser, som han
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imidlertid ikke selv forstod. Da vi blev præsenteret for hinanden, sagde han
straks højt og paa fejlfrit Dansk:
”Rend mig i R....” Hilsenen virkede jo straks lidt forbløffende, men da han
gentog den med stor alvor, blev jeg klar over Situationen og kom til at le.
Tjeneren blev glad, da han saa den oplivende Virkning “Samtalen” havde
paa mig. Fra den dag hilste vi paa hinanden med denne djærve Hilsen,
tværs over Salen om det var nødvendigt, og naar hans brune, trofaste Øjne
mødte mine, glædede jeg mig ved min muntre Hemmelighed, og heldigvis
kom der ingen andre Danske i min Tid. Men jeg tænker tit med Smil paa den
skandinaviske Tysker. Hvor mon han er nu? A.J.«
AS 1944 12 skriver følgende under rubrikken »Partiafdelingen«22, der normalt redigeredes af P. Toft:
»Paa Grund af indtrufne Omstændigheder bedes alt Stof til Partiafdelingen
indtil anden Meddelelse fremkommer her i Bladet sendt til Forbundsformanden, Louis Poulsen, Frederikssundsvej 166, Brønshøj.«
Og senere i samme nummer 12 under rubrikken »Hvad der hænder og sker«:
»Som omtalt andetsteds i Bladet er vor udmærkede Forbundssekretær,
P.Toft, paa Grund af indtrufne Omstændigheder blevet forhindret i at varetage sine mange Hverv indenfor Skakbevægelsen. Det er først naar vi maa
undvære ham, at vi rigtig mærker, hvor stor en Arbejdskraft han er. De københavnske Medlemmer, som havde Lejlighed til paa nærmeste Hold at følge P. Toft i hans Arbejde for Skaksagen forstod at værdsætte hans Indsats,
men ogsaa ude over Landet er Toft kendt af mange Medlemmer, der sikkert
alle ligesom hans mange Venner i Hovedstaden haaber, at vi snart atter
maa have ham iblandt os til Gavn for Forbundet og Glæde for ham selv; thi
han kunde lide Arbejdet og glæde sig hver Gang det gav Resultat i Form af
et nyt Fremstød for Dansk Arbejder-Skakforbund.«
For datidens læsere har det naturligvis været indlysende, at »indtrufne Omstændigheder« betød, at P. Toft var blevet arresteret af tyskerne.
AS 1945 1:
»Aarets sidste Maaneder bragte os uforudsete Forstyrrelser i administrationsarbejdet, idet - som nævnt i sidste Nummer - Toft og senere A. Skaade
blev - forhaabentlig midlertidigt - forhindrede i at varetage deres Gerning
22

»Partiafdelingen« har overhovedet ikke har noget med politiske partier at gøre, men er
simpelthen den faste rubrik, der bringer skakpartier fra ind- og udland.
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indenfor vor Skakorganisation. Vi har dog forsøgt at tilpasse os efter Forholdene og haaber snart at se vore Kammerater i fuld Aktivitet igen.«
Dansk Arbejderskaks traditionsrige påskestævne, der skulle forgå i Næstved, blev aflyst.
Dansk Skakunions medlemsblad Skakbladet udkom ikke i maj 1945, men
det gjorde Arbejder-Skak. Men først i Juni-nummeret er der noget, der er
værd at referere:
AS 1945 6:
»En ny Tid begynder ... Det er helt underligt at kunne skrive igen som det
passer En, men det er ligesom man først skal vænne sig lidt til den nye Tingenes Tilstand - 5 Aars Besættelse har præget os alle, og der vil sikkert gaa
mange Aar, førend denne onde Tid fortrænges i vort Sind af lysere Tanker
og Tro paa en fredelig og lykkelig Tilværelse for Menneskene. Vi er i hvert
Fald nu sluppet ud af den tyske Nazismes Klør, og Glæden over Befrielsen
var meget stor. Derfor blev den 5. Maj en Festdag for det ganske Land, hvor
vi atter kunde aande frit og hengav os i jublende Glæde over, at Frihedstimen nu var inde.
Som store Kredse i den danske Befolkning deltog aktivt i Modstandsbevægelsen overfor vore Undertrykkere, var ogsaa mange af vore Medlemmer
aktivt med i Kampen - hvor mange er slet ikke til at sige i Dag - og blandt
dem den unge Student G. Christiansen fra Aarhus, der frygtløs og uden at
skaane sig selv var fremme i første række blandt de unge Landsmænd, der
bekæmpede Tyskerne. Han blev henrettet af Tyskerne, men lever videre i
vore tanker, og vi er stolte over den Indsats, han har gjort i Befrielsesarbejdet. Som det vel staar klart for de fleste, var Aarsagen til Forbundskasserer
A. S k a a d e s og Forbundssekretær P. T o f t s pludselige Fravær den, at
Gestapo arresterede dem. T o f t blev taget i Oktober samme Dag som Formanden for Storkøbenhavns Arbejder-Skak-klubber, A. M i k k e l s e n, medens S k a a d e blev hentet først i December og straks kom under Tortur og
to Dage efter sendtes til Neuengamme, hvor man som bekendt ikke just blev
blidt behandlet. T o f t og M i k k e l s e n kom efter et Par Maaneders Ophold i Vestre Fængsel til Frøslev, hvor de havde det relativt godt. Her traf
de flere andre Skakspillere, især fra Jylland, der havde lidt samme Skæbne.
Et Medlem fra Sundby AS. i København, C hr. N i e l s e n, har ogsaa været
i Gestapos Klør. Han var ude for frygtelig Mishandling ved Anholdelsen og
var næsten ukendelig for hans Kammerater længe efter Løsladelsen. Der
forestaar ham endnu en pinefuld Behandling, inden hans misdannede Ansigt
bliver normalt igen. Ja, der er mange flere, som har gaaet en Del igennem,
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og der vil efterhaanden komme endnu mere frem om tysk Brutalitet, der har
sat en uaftvættelig Plet paa den tyske Nation, men udover en Omtale af vore
Kammeraters Skæbne falder det uden for vort Blads Rammer at beskæftige
sig hermed. Vi hilser jer, som overlevede Rædslerne, velkommen tilbage og
takker jer for den Indsats, I har gjort, ligesom vi takker de mange, der - i
Sagens Natur ukendt - har været med til Landets Befrielse, men lykkeligt har
undgaet Fængsel og Koncentrationslejr med Tortur, Sult og Savn.
Skaklivet har under Besættelsen været hæmmet og ude for mange Besværligheder, men nu er Freden kommen, og en ny Tid begynder. Lad os haabe,
at den stigende Interesse for Skakspillet, som har kunnet spores i Krigsaarene, maa kunne bevares og forøges i den kommende Tid. Det er en stor
Ogave at bringe alt paa Fode, som er slaaet i Stykker under Krigen, men det
var egentlig først nu i Krigens sidste Face, at vore Arrangementer ikke kunde gennemføres, og da hele vor Organisation er intakt, kan det sikkert ikke
vare længe, før et normalt Skakliv genopstaar. Det er dog klart, at saalænge
de nuværende Restriktioner bestaar, kan det ikke nytte at tænke paa en
Genoptagelse af Landsturneringen eller større Arrangementer af landsomfattende Karakter, men naar Tiden er moden dertil, tager vi fat igen. Det
skal blive dejligt, naar vi igen kan samles fra By og Land til et stort Stævne
med den mere fredelige Kamp ved det tavlede Bræt og det kammeratlige og
fornøjelige Samvær i Pauserne mellem Slagene.
I Anledning af Befrielsen har Sveriges Skakforbund sendt Dansk Arbejder
Skakforbund følgende Telegram:
“Sveriges Schackförbund framför genom sin styrelse hjärtliga lyckönskningar till schackspelarna i det befriade Danmark och uttalar sin
förhoppning om ett snart återupptagande av det schackliga samarbetet i
Norden. OLSSON * ROGARD * CARLEN * ANDERSSON.”
Grænsespærringen har desværre medført, at vi ikke er kendt med Adressen
paa vore svenske Skakfæller, hvorfor vi ikke ved, om vort Svartelegram er
kommet dem i Hænde, men vi haaber, at vort Blad naar frem til Styrelsen af
Sveriges Skakforbund, og vi sender derfor ad denne Vej en hjertelig Tak og
Hilsen. Vi er lykkelige over Befrielsen og glæder os til et snarligt Samarbejde ogsaa paa Skakkens Omraade med Sverige og det øvrige Norden. Louis
Poulsen.«

55

AS 1945 7
»GEORG CHRISTIANSEN
IN MEMORIAM
Efter et grusomt Fængselsophold, der
strakte sig over næsten 3 Maaneder, blev
Georg Christiansen den 2. December
1943 henrettet af Tyskerne. Det dybe
Indtryk, denne Begivenhed gjorde paa
den aarhusianske Befolkning, er nu
traadt noget i Baggrunden, idet Tiden,
der er gaaet siden da, har givet os saa
meget andet at tænke paa. Men blandt
Studenter og Skakspillere i Aarhus, hvor
hans Personlighed havde præget sig fast
gennem selvbevidst og selvstændig Tænken og Virken, vil man med Stolthed tænke tilbage paa, at man i Rækkerne havde
en Kammerat, der gav sit Liv for et nyt
og bedre Danmark.
Georg Christiansen var født deri 14.
September 1921 og blev Student fra Aarhus Katedralskole i 1940. Ved Aarhus
Universitet valgte han det økonomiske Studium; det økonomiske Livs Organisation havde hans levende Interesse, som den Samfundsetiker han var. Hans rige
Evner lovede ham en Plads blandt de førende Skakmestre; trods sin unge Alder
naaede han at blive Nummer 2 i den sidste Aarhusturnering, han deltog i. Han
havde naaet at skabe sig Ry som en yderst farlig Modstander; Angrebsspillet
var hans Speciale, og hans Dristighed grænsede til det forvovne; man vil ikke
undre sig over, at netop han blev en af Jernbanesabotagens Pionerer. Efter at
have modtaget sin Dødsdom holdt han en Tale paa Tysk for den tyske Krigsret,
og efter Tilhørernes Udsagn gjorde den et dybt Indtryk, idet Georg var helt
frigjort og ganske uimponeret af Dødsdommen. Det var et Sammenspil af Tilfældigheder, der førte til, at Georg blev paagrebet, og det var en Tilfældighed,
at hans Lig efter Krigen blev fundet, saa at vi paa Vestre Kirkegaard kunde
samles til Begravelse. Af en af de mange Taler, der blev holdt ved Graven, skal
jeg citere følgende lille Brudstykke: “En inderlig Tak, fordi det lykkedes dig at
undgaa at opgive saa meget som blot een eneste af dine Kammerater.” Den,
der har Kendskab til Gestapos Forhørsmetoder, forstaar hvilken Aandspræsta56

tion, der ligger til Grund herfor, og vi kan af den Grund være dobbelt stolte
over at være med til at ære hans Minde.«
AS 1945 7
»Hvad der hænder og sker. I Frøslevlejren spilledes der overordentlig meget
Skak, og der var en Turnering i hver eneste Barak, ligesom der spilledes mellem Barakkerne. Der var mange organiserede Skakspillere i Lejren, og Dansk
Arbejder-Skak-forbund var særlig godt repræsenteret. A. Skaades Broder, Poul
B. Thomsen, som er Medlem af A.S., København, havde saaledes været i Lejren
siden dens Oprettelse, og han gjorde et meget stort Arbejde ved at give Undervisning og arrangere Turneringer. Poul Thomsen boede i Barak 12, og det faldt
ganske naturligt, at A. Mikkelsen, Sundby, og P. Toft flyttede ind i denne, da de
ankom til Lejren. Senere fik Barakken Tilgang af flere gode Spillere, bl. a.
Hans Fr. Rasmussen, Roskilde, A.S. Christiansen, Randers, og flere andre, saa
det vist ikke er overdrevent at sige, at Barakken vilde have kunnet klare sig mod
et Hold fra den øvrige Lejr. I en af de andre Barakker boede en tidligere VejleMester, Christensen-Bach, i en anden Frode Thomsen, Aarhus, Willum, Odense, Politibetjenten Orla Hansen, København o. s. v
I Barak 12 i Frøslevlejren boede ogsaa den kendte FodboIdtræner Arne Kleven, der var saa ivrig Skakspiller, at man kunde nære alvorlig Ængstelse for, at
han skulde lægge Fodbolden paa Hylden. Kleven var forøvrigt en af Lejrens
mest optagne “Häftlinge”, skønt han ikke var paa noget Arbejdshold - i Realiteten altsaa. Han havde nemlig travlt med at skrive de daglige Rapporter fra
England, som han tog paa Stue 12's Kortbølge-modtager, hvorefter han valfartede til de særlig indviede med Nyhederne.
Ogsaa et Skakblad blev der udsendt i Frøslevlejren. Et Par Spillere fra Barak
8, hvor der var særlig stor Interesse for Skakturneringen, syntes der skulde
gøres noget mere for at stimulere, hvorfor de fik den Idé at skrive et Skakblad
paa et 4-sidet Folioark. Men noget Begreb om, hvad der skulde staa i Bladet,
havde de ikke, hvorfor de kom til Poul Thomsen og P. Toft, der saa maatte gøre
Arbejdet. Kammeraten, der skulde tegne det op, naaede lige at faa Bladet færdigt paa nær et Par Diagrammer, da han blev løsladt. Bladet gik rundt paa
Stuerne i Barakken og læstes med Interesse. Forhaabentlig har det bevirket
Tilgang af mange nye Proselytter.
...
Ogsaa paa Långholmen, Sveriges mest kendte Tugthus, dyrkes Skakspillet, og
Fangerne faar endog Lov til at spille Turneringer. Det seneste Mesterskab blev
vundet af Nr. 297 med Nr. 197 og Nr. 504 som Nr. 2 og 3. Det er ganske kendte
Navne, som skjuler sig under Numrene. Spilles der mon Skak i Horsens Tugthus?
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Besættelsesaarene bragte en Grøde i dansk Skakliv som aldrig set før, og der er
ikke Tegn paa, at den vakte Interesse er i Dalen. Men noget sikkert om dette
kan man jo ikke vide, før vi er sluppet af med alle Restriktioner, saa de sædvanlige Underholdninger kan gøre deres Indflydelse gældende. Vi tror imidlertid
paa, at Skakspillet vil faa Lov at beholde de fleste af de mange nye Interesserede, og at der vil komme endnu flere til, naar Klubberne er i Stand til atter at
gøre deres normale Arbejde.
Hvornaar begynder Skolerne i Danmark at interessere sig for Skakspillet? Erfaringerne fra Tyskland og Rusland, navnlig det sidste, har jo tydeligt vist, at
Spillet har sin store Betydning i Oplæringen af Ungdommen. Der maa altid paa
Skoleplanen kunne blive Tid til at lære Børnene de elementære Skakregler, og
med Hensyn til Materialet saa kan et Sæt enkle Brikker og et Brædt let laves i
Sløjdtimerne. Mon Skolemyndighederne ikke burde tænke lidt alvorligt over
Sagen? ... «
AS 1945 8
»Det internationale Skaksamarbejde skulde gerne snart komme i Gang igen;
men det tager aabenbart sin Tid, inden Grænserne bliver aabnet for saadanne
Rejser. Forhaabentlig varer det dog ikke saa længe, før vi ser svenske Skakspillere i København. Arbejdernes Skakforening har nemlig indbudt Malmö almänna Schackklub til en Match Søndag den 19. August. Svenskerne regner bestemt
med, at det kan lykkes dem at opnaa Visum til 15-20 Mand, og i saa Fald bliver
det altsaa den første internationale Match efter Befrielsen.
Matchen vil antagelig finde Sted i ”Foreningen af 1860”, Nørrevold 90, hvor
Deltagerne mødes ved den medbragte Frokost, inden Dysten Begynder.
Ved denne Lejlighed vil A.S. sikkert drøfte Genoptagelsen af Pokalmatchen med
Malm öalm. Schackklub. Den løbende Pokal, som er udsat af Bladet ”Arbetet”,
Malmö, beror i Øjeblikket hos Svenskerne.
Malmös Skakspillere nærer iøvrigt for Øjeblikket Planer om at samle københavnske Skakspillere til en Venskabsmatch i Malmö. Det er “Sydsvenska Dagbladet”, der vil arrangere Matchen; men noget nærmere foreligger endnu ikke.
Det er maaske dog ogsaa tvivlsomt, om nogen af de paatænkte Matcher bliver
til Virkelighed lige i Øjeblikket. Saa vidt vi har kunnet faa oplyst, er Forbindelsen mellem Malmö og København endnu ikke særlig god. Der gaar saaledes
ingen Færger om Søndagen, hvorfor man skal bruge 3 Dage til Turen, og det er
der vel næppe mange Skakspillere, der kan tillade sig.
...
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Arbejdernes Skakforening, København, havde forleden Aften Besøg af en polsk
Krigsfange, der hørte hjemme i Kattowitz, hvor han spiller i en stedlig Skakklub. Han spillede to Partier mod John Tornerup, og selv om han fortalte, at
han ikke havde spillet Skak i tre Aar, viste det sig dog, at han ikke helt havde
glemt Trækkenes Rækkefølge, idet han fik Remis i begge Partierne ...«
AS 1945 9
» ... Vore norske Skakvenner aander atter befriede og glæder sig til at genoptage Skakspillet paa normal Vis. Mens vi her i Danmark fik lov at beholde vore
Skakorganisationer intakte, var man ikke saa heldige i Norge. Der blev overalt
sat Quislinger ind i Ledelsen, ligesom norske Nazister blev sat ind som Skakspalte-Redaktører ved Aviserne Landet over ...«
AS 1945 12
»Selv om Postgangen mellem Landene nu skulde være nogenlunde god, er det
svært at komme i Forbindelse med selv vore Nabolande. Vi kan saaledes anføre, at Redaktionen ikke har modtaget det svenske Blad Schackvärlden siden et
enkelt Nummer i Juli, og et Par Breve til Gøteborgs-redaktionen maa aabenbart være gaaet tabt. I hvert Fald faar vi stadig intet Blad.«
Heller ikke i 1946 er der nogen beretninger om skaksamkvem mellem danske
og udenlandske arbejder-skakspillere.
Man må konkludere, at DAS havde et langt mindre internationalt skaksamkvem
end DSU, både før og under besættelsen. En af grundene var naturligvis, at
medlemmerne af DAS var langt dårligere økonomisk stillet end medlemmerne i
DSU. De mere velstillede DSU-medlemmer havde råd til at rejse og være væk
fra deres arbejde for at dyrke deres kæpheste i internationale turneringer. Derfor
var det også i højere grad dem, der sidenhen kunne kritiseres for at have spillet
skak med fjenden, som fx Bjørn Nielsen. Til gengæld kan man ikke påstå, at
Arbejder-Skak viste nogen som helst “opsætsighed” med hensyn til besættelsen, som Poul Hage gjorde i sin anti-antisemitiske artikel i Skakbladet februar
1942 I Arbejderskak findes der ikke antydningen af nogen som helst protest fx i
forbindelse med arrestationen af kommunisterne i 1941 eller jødeaktionen i
1943. Jeg har svært ved at se A.J.s rejseminde fra marts 1944 som andet end en
typisk, harmløs dansk vittighed fra besættelsestiden, hvor man frygtsomt grinede bag ryggen af besættelsesmagten. Først så sent som i december 1944 vovede
man at antyde, at en af redaktørerne, P. Toft, var blevet arresteret.

59

Kontaktpersoner i DKBF
Område
Nordjylland

Navn
Maria Niebur
Bjarne Schmidt

Midtjylland

Inge Komoch

Syddanmark

Yrsa Thane
Thomsen
Wilhelm Jonas
John Valeur

Sjælland

Hovedstaden/ Bente Fritzen
Bornholm
Preben Vadstrup

Adresse
Vesterbro 42
Pilekrogen
4A
Græsvangen
26C
Hessvej 5
Arnbjergvej 8
Barupvejen
13, Arnøje
Sauntevej 105
Tulipanvej 25

INDHOLD:
Regionsmøde i Næstved
Regionsmøde i Frederikshavn
Brev fra WASt
Beretning om vores far
Lebenborns sparekassebøger
Referat fra 7. Krigskinder Forum
Tilføjelse
Provenienzforschung
Dansk skak under besættelsen
Støt DKBF – køb en CD
Arbejder skak

7900 Nykøbing
Mors
9230 Svenstrup
8381 Mundelstrup

Telefon
51742127
98381079
86240328

7120 Vejle

75815130

6430 Nordborg
St. Heddinge

22932252
56501449
21901302
49702895
56974189

3100 Hornbæk
3720 Aakirkeby

Arne Øland
Hans Sønderborg
Arne Øland
Ulla Paarmann
Michael Sturm
Henny Granum
Arne Øland
Arne Øland
Arne Øland
Arne Øland
Arne Øland

side 3
side 5
side 6
side 8
side 13
side 17
side 21
side 23
side 29
side 38
side 39

Du kan betale kontingent via homebanking
Foreningens konto er: Reg. Nr. 9213 Kontonummer: 4560322777
Husk registrering af indbetaler, evt. Medlemsnummer.
Adresseændring. Husk at meddele adresseændring til kassereren ved flytning.
Mailadresse: kasserer@krigsboern.dk eller ring til Thomas på tlf. 53 17 07 75
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