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I förrra numret av Schackkultur kunde vi rap-
portera om en bok som Peter Holmgren lokali-
serat i den nu bortgångne Rolf Littorins fan-
tastiska schackbokssamling. Ytterligare ett så-
dant intressant verk är en bok betitlad ”Narrak-
tigheter, fixa idéer och ytterligheter, tecknade
av Eduard Maria Oettinger” och som titelbladet
(se nedan) anger är det översättning. Vem över-
sättaren är framgår inte och originalets titel an-
ges inte heller. Däremot anges att detta är an-
dra upplagan där den första hade titeln: ”Nar-
rarne. Humoristisk Kalender”. Ett porträtt av
författaren från Wikipedia ses t.h.

Denna bok (t.h.), utgiven 1850, hos J.J. Flodin
och tryckt hos Thimgren och Hultman (Stock-
holm), mäter 165 mm * 105 mm och har den
store schackboksamlaren Börje Börjessons exlib-
ris. Boken omfattar 192 sidor plus titelblad och
innehållsförteckning (se nedan).

Bokens förlaga verkar komma från ett verk
som Oettinger gav ut under titeln ’Narren-Alme-
nach”. I 17:e och sista kapitlet av ”Narren-Alme-
nach für 1843, Erster Band” inleds samma text
som finns översatt i den här aktuella svenska
översättningen. Kapitlet ifråga bär titeln ”Narren-
Gallerie”.

Eduard Maria Oettinger var en mycket pro-
duktiv skribent. Han föddes den 19 november
1808 i Breslau, Polen och avled den 26 juni 1872
i Blasewitz, Tyskland. Han hade judiska föräl-
drar, men övergick sedermera till katolicismen.
Enligt Wikipedia var han ”en litterär mass-

10



tillverkare med esprit och sinne för det nyfikenhetsretande”. Han gav ut åtskilliga
satiriska skämttidningar, som t.o.m. utsattes för censur, men han skrev också seriösa
verk såsom ”Geschichte des dänischen Hofes. Von Christian II. bis Friedrich VII”, i
åtta band.
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Innehållsförteckningen listar de nio narr-kategorierna och redan i förordet avhand-
las en del om ”kläd-narren”. Avsnittet om Schackspelsnarren upptar sidorna 80-117.
Fåfängan illustreras inledningsvis med den klassiska sägnen om den indiske härskaren
och uppfinningen av schackspelet. Kapitlet fortsätter med en olika nedslag i schack-
spelets historia. Vi citerar ur texten: ”I början av elfte århundradet förde Saracenerna
spelet till Spanien. I trettonde århundradet grep i synnerhet i Frankrike raseriet att
spela schack till den grad omkring sig, att Eudus af Sully, biskop af Paris, år 1206
förbjöd alla andlige att spela schack.”

Syracusaren Boys vandring kring Europas olika hov under 1500-talet tas också
upp liksom anekdoter om Philidor och hans kontakter med storheter som Voltaire.
Naturligtvis får även Napoleons schackintresse en del utrymme.

Det tidiga 1800-talets litteratur tas upp med lite anekdoter om bl.a. William
Kenny och Labourdonnaie. Kapitlet avslutas med anekdoter kring matchen mellan
Labourdonnaie och Macdonnel, där det som slutfras konstateras att ”Ej långt därefter
dog Macdonnel af gallfeber.”
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