
Den danske problemlösaren
vid ekvatorn år 1908

I februari-, mars- och aprilhäftena av Tidskrift för Schack 1908 bidrog den tyske
komponisten Wolgang August Eduard Hundsdorfer från München med tre ”studier”,
samtliga utgörande ’lösningstäflingar’ för tidskriftens läsare. Hundsdorfer föddes i
München 27.11 1879 och avled i Freising 16.1 1951. Uppgifterna var egentligen
problem med matt i fem, fyra respektive två drag. De tre priserna varje månad bestod
av idag ytterst begärliga problemböcker, t.ex. Das Indische Problem, Zur Kenntnis
des Schachproblems och 101 Ausgewählte Schachprobleme av Kohtz & Kockelkorn,
?achové ?lohy (Dobrusky), Das Schachproblem av Berger, Schachprobleme av Klett
eller någon av A.C. Whites Les Mille et un Mats Inverses (del 1+2), Les Tours de
Force eller Zweihundert Bauernumwandlungsaufgaben.

Samtliga tre ”studier” inleds med ett en passant-slag. Att begreppet studie an-
vändes beror säkert på att lösaren måste kunna bevisa att e.p.-slaget är den enda
möjliga lösningen. I marshäftet av TfS 1908 (sid 75-81) finns för övrigt en artikel av
A.C. White: Femtioårsjubileet av e.p. slaget som inledningsdrag.

En av schackvännerna 1908 som försökte lösa Hundsdorfers ”studier” var den
danske juristen Holger Gutsen Moth-Børglum, som föddes i Tversted i Horns Herred
på Nordjylland den 22 maj 1878. Vid 24 års ålder (27.6 1902) blev han juris kandidat

Var det här Holger Gutson Moth-Børglum hade sitt kontor i Coquilhatville?
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(cand. jur.) och redan året därpå (13.6 1903) ekonomie kandidat (cand. polit.).
Från januari 1904 till april 1909 var Moth-Børglum var stationerad i fristaten Kongo
som domare. Underställd överåklagaren i Léopoldville gjorde han 1904-05 en utredn-
ing där han rapporterade om de jesuitiska missionärernas övergrepp och förtryck i
Lemfu. Ett hundra år senare har rapporten ifrågasatts av den belgiske teologen
och historikern dr Wim François i nr 3-4/2006 av tidskriften Revue belge d’Histoire
contemporaine. I sin artikel ställer dr François frågan om det verkligen rörde sig om
förtryck eller bara tragikomiska omständigheter.

Moth-Børglum var uppenbarligen schack-
intresserad och hans exemplar av TfS kom
tydligen fram till Kongo. En vykortshandla-
re på Tradera försåg mig för en kort tid
sedan med ett brevkort som Moth-Børglum
skickade från Coquilhatville (beläget exakt
vid ekvatorn) till TfS:s expedition på Drott-
ninggatan 40 i Stockholm 23.5 1908. Kortet
är ankomststämplat 14.7 1908, så det tog
52 dagar för att nå fram. På baksidan har
Moth-Børglum i prydlig men minimal pikt-
ur präntat sin lösning på Hundsdorfers ”stu-
die” i marshäftet, som han benämner ”Et
vidunderligt Problem!”
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Moth-Børglums brevkort kom uppenbarligen fram efter det att lösning och pristag-
arna presenterats i TfS:s junihäfte. Tio riktiga lösningar hade kommit in i tid och
H. von Düben (Landskrona), K. L. Sjöstrand (Vaxholm) och H. C. Christoffersen
(Drammen) var lyckosamma i lottdragningen om prisböckerna. Man kan dock konsta-
tera att Moth-Børglums omfattande lösning inte var komplett, då han inte angav vad
som händer i varianten 1...Ke6.
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Efter vistelsen i Kongo återvände Moth-Børglum våren 1909 till Köpenhamn och
blev direktör för Københavns Oplysnings-, Incasso- og Lånebureau. Enligt en passa-
gerarlista på den år 1913 byggda atlantångaren SS Bergensfjord åkte Moth-Børglum
från Kristiania (Oslo) över Atlanten och anlände New York den 25 september 1918.
Holger var då 40 år gammal och med på resan var också 19-åriga Agnete Sidsel
Købke (Mathiasen?), född den 3 januari 1899 i Köpenhamn. Kanske var det deras
bröllopsresa?

Holger hade varit gift en gång tidigare med Margrethe Selma Jørgensen, som avled
år 1930. I Köpen-hamnspolisens registerblad kan man utläsa att Holger och Agnete
flyttade in på Anker Heegaardsgade 1 den 6 april 1922 – inte långt från Glyptoteket
i centrala Köpenhamn. Men paret utvandrade snart till U.S.A. och Holger ska ha
avlidit år 1942.
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Större delen av underlaget för denna artikel har dels googlats fram på nätet. Jag
vill speciellt tacka Cristina Angela Gulisano, som släktforskat och varit vänlig att
lämna en del personfakta om Holger Gutsen Moth-Børglum. Hennes svärfars farfar
var kusin med Holger, och de båda var också kusiner till den kände konstnären Gutzon
Borglum (25.3 1867 – 6.3 1941), som tillsammans med sin son Lincoln högg ut de
berömda skulpturerna av presidenterna Washington, Jefferson, Roosevelt och Lincoln
i Mount Rushmore!

Gutzon Borglum Borglums skulpturer i Mount Rushmore, Syd-Dakota

Holgers kusin Gutzon Borglum föddes i St. Charles, Idaho, och var son till dansken
Jens Møller Haugaard Børglum, som efter det han utvandrat tog sig namnet James
Miller Borglum. James var för övrigt mormon och höll sig vid tiden för Gutzons
födelse med två fruar (systrar).

Calle Erlandsson
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