
Nr. 1 Februar 19S2 10. lrg.

ebruarmødet
r blevet ændret til mandag den 25. fe

bruar kl. 20 (Industriforeningen, indgang
Veslerbrogade 1), idet lokalet er optaget
om tirsdagen. Forhåbentlig betyder æn
dringen ikke noget afbræk i mødets del
tagerantal; men det ville være rart en gang
at se nogle flere medlemmer til møde.
Hr. K. Hannemann har lovet denne aften

at holde foredrag om >Fællesvirkninger og
pendulopgavere, og så kan medlemmern
jo spekulere på, hvad denne titel omfatter.

Januarmødet
burde have haft flere deltagere. Hr. V.

Røpke fortalte underholdende om den
nylig afdøde T. R. Dawson, der blev 62 år
og formodentlig har præsteret 6-7000 op
gaver, hvoraf de fleste er på Iantasiskak
kens område. Blandt de ting, Dawson be
skæftigede sig med, var bl. a. maksimum
af græshoppematter, ikke alene på det al
mindelige skakbrædt, men p3 alle andre
former for skakbrædt, og ikke blot med
græshopperne i een bestemt afstand fra
den sorte konge, men på alle tænkelige må
der. Opgave nr. 347 viser en prøve på dette
tema. Dawson gennemarbejdede på denne
måde mange ideer og har opnået resultater
som ingen anden problemforfatter. Fore
dragsholderen påviste, at nr. 349 måtte
være uløselig, idet den sorte natrytter b3
kunne slå Sh6, hvorefter det var ham umu
ligt at finde nogen løsning. Opgaverne nr.
348 og 349 viser iØvrigt Grishaw-skæriugs
punkt mellem T, Log N. Omstående opga
ver er kun et ganske lille udpluk af de
mange opgaver, med hvilke hr. Repke illu-
trerede sit interessante foredrag.

i anfører løsningerne til opgaverne
her; men dem har man jo lov til at lade
være med at kigge på og så først prøve selv
at knække nødderne.

347. 1. e4. 348. 1. Nf1. 349. 1. Lf3. 350.
1. Sb7, Da3. 2. Sc5-b7-c5. 1. -, Tf7. 2.
Sc5-b3-c5. 1. -, S-. 2. Sd4-d5-d4. 1.
-, e2. 2. Sc7-d6-c7 evig skak. 351. 1.
g7-f5, Ke8. 2. Sh6, Kf8. 3. Se-f5, Ke8.

4. Kb3, Kd8. 5. Se7, Ke8. 6. a4, Kf8. 7. Se
f5, Ke8. 8. La3. 10. Lc1. 12. Ld2. 14. Le1.
15. Se-f5, Ke8. 16. Lh4, Kf8. 17. Le7, Ke8.
18. Sg7 mal 352. 1. l{g5, h5. 2. Kh4, c5.
3. g3, c4. 3. Dg5, Th2 mat. 1.-, h6. 2. Kh5,
c5. 3. g4, c4. 4. Dg6, Th2 mat. 1. -, c5.
2. Kh6, c4. 3. g4, c3. 4. g5, Th2 mat. 353.
Hvid retraherer h2-h4 og spiller: 1. h2-
h4! Pli denne snilde måde beviser forfat
teren, at h4 har været det sidste træk,
hvorefter sort må slå en passant!

British Chess Problem Society
har valgt den aldrende komponist G.

Heathcote til præsident. Heathcote er født
20. juli 1870, og han begyndte at komponere
allerede da han var 16 år. I 1918 udkom et
udvalg af hans opgaver i Alain White jule
serie under titlen >Chcss Idyllse.

I. P. B.
Den ellers energiske sekretær for det in

ternationale problemforbund E. Shahaf
(tidligere Feigin), Israel, har trukket sig
tilbage fra denne post, der endnu ikke er
blevet besat. Som det måske er bekendt, er
det C. S. Kipping, der er præsident.

Matchen med Wiirzburg.
I skrivende stund har vi endnu ikke

hørt fra alle de københavnske problemfor
fattere, der kunne tænkes at være med i
den tidligere omtalte match med Wiirz
burg. Et par har givet tilsagn, nemlig Wal
ther Jørgensen og Henry Rasmussen, men
vi skal jo. have 4-5 deltagere. Forhåbent
lig melder der sig tilstrækkeligt, så vi kan
gå i gang med forberedelserne og aftale de
nærmere betingelser.



347. T. R. Dawson
L'Eclai re ur du Soir 1927

·~
'I ~

~Vh·~<',W//J■

348. T. R. Dawson
Chess Arnnte nr 1928

349. T. R. Dawson
Chess Amaleur 1928

~ ~

Mat I 2 lræk Mat i 2 træk Mat i 2 træk

352. T. R. Dawson

33J. T. R. Dawson
Chess Amnt e u r 1920

355. Walther Jørgensen &
354. Wlllther Jørgensen . O. Thomas
6. hædr. oml. Schwnlbenring l~'so li 1. pr Slrnkblndet 1949
- ~,.,,,,. .,,,,,.,,,,, , . .,ø,,,, ;,,,,.,,;, vu/JM ,,;,:,;,,;

t.DXc7

358. Lars Larsen
I. pr. Schach-ålugusln 1950 -

t. La2 Mut I 2 træk

357. Wulther jøriensen

1. Db! Mal I :! lræk?,1111 I 3 træk

Aosvl. for dette Nr.: J. P. Toft. Eksped.: J. P. Toft, Broagergude 8, København V.
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Nr. 2 MartJ 19S2 10. lrg.

Næste møde i Problemklubben
vil finde sled !i Industriforeningen (ind

gang Vesterbrogade 1) tirsdag den 8. april
kl. 20. Der er ikke anmeldt nogen fore
dragsholder, hvilket ikke betyder, at man
behøver at holde si~ tilbage, hvis man har
et eller andet på hjerte. Iøvrigt er der al
mindelig problemsnak.

Generalforsamlingen
skal ifølge lovene afholdes i april; men

i de sidste år er det næsten blevet tradi
tion, at den udskydes til maj . Dette bliver
også tilfældet i år, idet den er fastsat Ul
tirsdan den 6. maj kl. 20. Som sædvanlig
i Industriforeningen. Dagsordenen er. den
sædvanlige: 1. Beretning. 2. Regnskab. 3.
Valg. 4. Eventuelt. Hvis nogen •har spe
cielle forslag til geherallorsarnlingen, be
des de indsendt til bestyrelsen senest 8
dage før.

Sidste møde
blev ændret til den 25. februar, hvilket

bevirkede frafald i deltagernes antal af
forskellige grunde. De, der blev borte, er
gået glip ar et interessant foredrag af K.
Hannemann om »Iællesvirknlnger og pen
dulopgaver. Men vi kan måske her henvis
til >Skakbladet«, som i marts-numret be
gyndte offentliggørelsen af Hannemann
foredrag.

To dødsfald.
Den internationale problemverden har

atter mistet to af sine store navne.
Den spanske studie.forfatter Henri

Rinck, Barcelona, døde den 18. februar
1952. Han var født 10. januar 1870 og blev
således 82 Ar. Hans fødested var Lyon, og
han tog eksamen som ingeniør i Miin
chen. I 1900 bosatte han sig i Barcelona.
Rinck var en umådelig flittig studiefor
fatter, som bar .gennemarbejdet et stort
materiale på dette område. Han har vel
komponeret op imod 2000 studier, og han
har udgivet flere samlinger af sine ge
digne arbejder, ligesom han har hjemført

adskillige præmier i turneringer rundt i
hele verden.

Den amerikanske problemforfatter 0.
Wurzburg er ded i oktober 1951. Han var
født 1875. Han har komponeret ca. 1200
opgaver gennem en periode af 60 Ar. Han
var en nevø af W. A. Shinkman, der vel
må regnes som nr. 2 blandt Amerikas pro-'
bl cmister (Loyd er naturligvis nr. 1), Olf
\Vurzburg var en smuk nr. 3, måske 1
konkurrence med F. Gamage. Hans force
var 3-trækkere, og han har her- skabt
mange smukke og værdifulde ting. Hans
opgaver var altid meget Økonomiske, og
dette forstod han at give udtryk for i sine
fine miniaturer.

Turneringer.
Italien har påny fået sit specielle pro

blemblad hvilket det ikke har bart, sidensn Problemae ophørte. Det hedder >Il
ue Mossee, 2-trækkeren, og det har inter

national turnering med 2000, 1500 og 1000
lire i præmie. Adresse: Via Clelia 35, Rom.
,Ajcdrcz Espaiiolc har turnering for 2-

og 3-trækkere i 1952. Præmier: Skakbøger.
Adresse: J. Peris, San Vicente 51, 3°, Va
lencia, Spanien.
sSchache, 2- og 3-trækkere, flerlrækkere,

elvmatter, hjælpematter og maximumcre.
Adresse: Herbert Grasemann, Berlin N 65,
Mnlplaquetstrasse 9, Berlin.

Melbourne Chess Club. 2-trækkero. -
Adresse: :M. C.C., 109, Flinders Lane, Mel
bourne, Australien.

Melbourne Weekly Times. 3-trækkere.
drcsse: >Gambit«, Weekly Times, Flin

ders St., Melbourne, Australien.
Lippische Landes-Zeitung. 3-4-trækkere.

Adresse: L. L., Detmold, Paulinenstrasse
14, Tyskland.

Kllp af Deutsche Schacbblll.tter.
Den amerikanske Altmeister Eduard

Lasker har som julegave udsendt sin bog
>Chess for Fun and Chess for Bloodc, der
udkom i 1941 og nu har nået sit 5. oplag.
Ved siden af kapitler med skakunderhold-



ning (samt nogle anekdoter) over skak
spillets forhold til videnskab og kunst og
over den psykologiske side ved turnerings-
kak indeholder den af kunstnerhånd illu

strerede bog også rent belærende artikler.
Vi gengiver derfra den som nr. 363 gen
givne slutsptlstudie.
Dette slutspil viser en fantastisk kombi

nation, som er forlenet med en god dosis
humor. Hvid begynder med 1. Sf4. Der
truer mat ved Dd3 eller Sd5. Efter 1. -,
DXg3t fortsætter han med 2. Sg2t, hvil
ket fremtvinger 2. -, Ke4. Xu følger et
træk, som vist ingen i de vildeste drømme
har tænkt sig: 3. DXa4!! Hvis sort slår
dronningen, er hvid pat! Derfor vil sort
prøve at ophæve denne pat, idet han ofrer
sin egen dronning, hvorefter han stadig
har materiale nok til gevinsten. Men efter
3, -, Dh2t slår hvid ikke dronningen. Han
svarer 4. Kf2 og- er påny pat, hvis sort slår
den hvide dronning. Sort prøver igen 4. -,
Dgtt. 5. Kg31 Df2t. 6. Kh2! - og finder

den ærgerlige situation uforandret. Han
kan ikke gøre andet end holde remis ved
evig skak og jage den hvide konge rundt
om springeren.

Match·~n med: Wiirzburg--•---~
har vi desværre måttet opgive. Det bar

ikke været muligt at skabe interesse om
den, så vi har meddelt de tyske problemi
ster, at- vi ikke i Øjeblikket· kan modtage
udfordringen. - Det går tilbage for gamle
Danmark I

Knsserereu
vil gerne høre fra forskellige medlemmer:'

Vedlagt dette blad vil man måske finde en
giro-blanket, som er kassererens hilsen til
de medlemmer, der eventuelt har glemt at
sende penge til klubben. Kassereren ser
meget gerne denne giro-blanket indbetalt·
i den nærmeste fremtid. Iøvrlgt er hans
adresse: Buntmager E. Uldaler, Vesterbro
gade 38, København V. Postgiro 38 67.

359. O. Wursburg 360. Henri Rlnck 361. O. Wurzliurg
1. pr. Densmnre memorlol 1918 I. pr. Rev. Romona do Snh 1949-50 1. pr. Loyd-memorlill 191'4 ·

I. Tb5-e5 Hvid vinder.
J. f7, Kft. 2, Kh2, sra, s. Kg3.
Se◄t. 4. Kf4, Sc5l 5. b7.

362. 0. Wursburg 363. O. M. Kasparfan, U. S. S. R. 364. Lars Larsen
1. pr. Good Compunlon XII 1921 2. pr. Schllchmaty 1935 2, hædr. omt. Nynorsk Vekeblad 1951

r.i<~ wh111 Ø$/{æ "'

r.c J. P. Toft- Eksped.: J. P. Toft, Broogergade 8, Hoben.havn
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Nr. 3 August 1952 10. årg·

Generalforsamlingen
den G. maj var ikke særlig godt besøgt.

V. Røpke valgtes til dirigent, og K. Hanne
mann protesterede kraftigt imod, at gene
ralforsamlingen som fastsat i lovene ikk
blev afholdt i april måned. :\fan enedes dog
om at betragte den som lovlig - på trods
af lovene I Formanden H. Boas aflagde en
kort, summarisk beretning, og derefter
fulgte en livlig diskussion, hvorunder
Rasch Nielsen bl. a. kritiserede, at der ikke
var gjort noget i retning af propaganda
for at skaffe nye medlemmer. Det oplystes,
at klubbens medlemstal for tiden var 46.
Kassereren E. Uldaler oplæste regnskabet,
der så således ud:

rndtægt : Beholdning 4-5-1951 : 322,69;
kontingenter: aktive 345,30, passive 120,00;
salg af årsskrifter 73,35; lotteri 58,25; di
verse 30,00; renter 2,62, ialt kr. 952,21. Ud
gift: Tryksager 570,00; porto og giro 35,71;
foredrag, portner 31,40; forsikring 2,00;
Skakbladet 36,00; blomster, div.•51,85; be
holdning 4-5-1952 225,25, ialt kr. 952,21.
Regnskabet var i den ene revisors fravæ
relse revideret af B. Rasmussen og J. P.
Toft. Regnskabet godkendtes enstemmigt.
Kassereren oplyste, at klubben tillige lig
ger med et lager af årsskrif'tcr' og enkelte
eksemplarer af ,Skakopgaven«.
I(. Hanuemann havde krævet en drøf

telse af klubbens fremtid med dens even
tuelle opløsning for Øje; men del viste sig
snart, at der ikke var nogen stemning for
at opløse klubben, selv om det var lidt småt
med dens virksomhed. '.\fan enedes om at
gøre et forsøg på at puste nyt liv i klubben
i vinterens løb, og der var almindelig enig
hed om, at del var bedre at have en lidt
vagelig klub end slet ingen, for ikke at
tale om vanskelighederne ved at starte
påny efter en eventuel opløsning.
Da formanden H. Boas skulle rejse fra

København for at bosætte sig på Samsø,
valgtes som ny formand P. Rasch Nielsen.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer genvalg
tes: kassereren E. Uldaler, sekretæren
J. P. Toft og endvidere V. Røpke og J. P.
Jensen. Rasch Nielsen bragte den afgåede
formand en tak for den beredvillighed,
hvormed denne i sin tid var trådt til, da
ingen andre ville påtage sig hvervet.

Klubbens næste møde
finder sted tirsdag den 9. september kl.

20 i Industriforeningen (indgang Vester
brogadø 1). Der lægges ud med cl populært
kvarter ved formanden Rasch Nielsen, og
aftenens foredragsholder er J. P. Jensen.
Hvis der er interesse for det, sluttes der
med en løserturnering. Medlemmerne op
fordres til at møde op til dette og de kom
mende måneders møder og helst tage en
bekendt eller interesseret med og i det hele
laget prøve at gøre lidt agitation for klub
ben, så den kan få nogle nye medlemmer.

Løserturnering.
Vi prøver nu igen med en Iøserturnertng,

hvor alle medlemmerne kan deltage. Om
stående vil man finde (i opgaver - lette og
svære mellem hinanden. Forfatternavnene
gemmer vi til løsningens offentliggørelse.
Vi udsætter som sædvanlig to bogpræmicr
lil de heldige løsere, eventuelt kan man
fremsætte ønsker om specielle præmier.

Dødsfald i problemverdenen.
Godfrey Heathcote, født 20.-7.-1870 i

:\lanchester, dØ<l 20.-4.1952. Hcathcole var
nogle måneder før valgt til formand i Bri
tish Chess Problem Society. IJeathcote
hørte til den gamle bøhmiske skole og be
vægede sig helst indenfor de ortodokse
problemers rammer. Kun en enkelt gang
forsøgte han sig på sclvmatterncs område,
hvilket hjembragte ham de tre første præ
mier i Norwich Mercury turnering 1908-
10. Han debuterede i 1886 og har kompo
neret omkring 500 problemer, af hvilke ad
skillige er placeret.

Dr. John James O'Keefe, født 5.-1.-
1873, død 26.-2.-1952 i Australien. Hørte til
ustraliens ældste problemgarde og var
n flittig medarbejder ved alverdens skak

blade. Han yndede mest 3-trækkere, selv
m han har komponeret adskillige 2-træk

kere, Iler-trækkere og selvmalter.

En middelalderlig forgænger.
pgave nr. 365 er sikkert kendt af hele

verden; men-vist de færreste kender den
middelalderlige forgænger nr. 366. Løbe
ren på h2 er en Alfil, og den dækker altså
feltet f4, men bar ingen virkekraft derud
over.



365, W. A. Shlnkman.
St. Loui~ Globe Dernocrat t8R5
i ~ W'Æ

Mul i 8 lrLCI<

368.

)lal i 2 træk

371.

366. Manuskr. f. Casatensa blbl,
I llom 701.

~lul I (l trmk (11lfll pi\ h2J

369. -~,,,.•.
~ ~
~P.

il',.,
I'--~.

i~■• L-~-~,
~'■

372.

367. I. O. Pedersen.
1. pr, Sknkbludet 11151 I.

Mut i 3 rræk,

370.

Mal i 2 lrruk

373.

l, llg7

Jul i a træk Hvtd gor rem I• J

Ausv), for dette Nr.: J. JJ. Toft. Eks1lecl.: J. P. Toft, Broagergude 8, liøbenhu,·n V.
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Nr. 4 Oktober 1952 10. lrg·

Næste møde
finder sted tirsdag den 14. oktober kl. 20

i Industritorenlngen (indgang Vesterbro
gade 1). Foruden del indledende populære
kvarter, hvor der bliver tale om gennem
gang ar problemkunstens elementære ting,
og hvor der altid er lejlighed Lil al rette
Iorespørgsfcr om ting, man ikke helt fur
star eller gerne vil have en mere indgå
ende forklaring på, bliver der foredrag ar
Walther Jørgensen. Desuden er der almin
deligt Irlkvurtcr med problemsnak, og hvis
der er stemning derfor, sluttes der af med
en lettere løserturnering. Som altid er gæ
ster hjertelig velkommen til vore møder.

eptember-modet
havde besøg af 4-5 nye gæster, og vi

håber i den kommende Lid at se disse
probleminteresserede igen sammen med
liere nye. Formanden, P. Rasch Nielsen,
indledede med det populære kvarter, og
derefter holdt J. P. Jensen el udmærket og
meget interessant foredrag om den forny
lig ophørte franske skakspalte »Parallcle
50« og de mange udmærkede opgaver,
denne Iremrngende spalte har bragt gen
nem årene. Der var - som foredragshol
deren bemærkede - stof til adskillige af
teners Ioredrnz, og skønt del var første
gang, vi rigtig så hr. J. P. Jensen foran
drmonslrationsbrællel, synes vi, han kla
rede opgaven med bravour. Vi håber i
hvert fald ikke, del bliver sidste gang, vi
har fornøjelsen at se J. P. Jensen som
Ioredrugsholder. Det kan være forfriskende
af og til at se lidt på opgavekunsten fra
en løsers synspunkt. Det ligger jo ofte i et
andet plan end problerntor lattcrnes. Med
klædelig beskedenhed mente J. P. Jen-en,
at begyndere ved dcmonstratlonsbræuet
altid er sikker på al dumme sig overfor
eksperterne: men del var der absolut ikke
tale om her. Blot 1111,1re af vore mest in
teresserede medlemmer også ville gøre

terseget. Vi bringer et par ar illustratio
nerne til foredraget som nr. 374 og 375.
lem ikke skinspillet i 374.

Løsninger.
365. W. A. Shinkman: 1. 0-0-0. 2. Td8.

3. Td7 etc. Iflg. Wiener Schachzeitung III
1929 har opgaven en biløsnina: 1. Kd2, KX
a7. 2. Te!, KXa6. 3. Te7, KXn5. 4. Te6,
KXa f, 5. Te5, KXa3. 6. Kc3, KXa2. 7. Tel,
I<a3. 8. Tal mat; 2. -, Ka8. 3. Te8t, Ka7.
4. J<c3, Ka6. 5. Te7, Ka5. 6. Te6, Ka4. 7.
Te5, J<a3. 8. Ta5 mat; 2 -, Kb8. 3. resr.
Kc7. 4. a7. 5. a8D og let mat i 8 træk. 366,
I. Sb3. 2. Ta8. 3. Ta7 etc.

Løserturner! ugen
i det sidste nr. ikke Iaaet nogen tidsfrist.
tle dage efter modtagelsen ar dette num

mer kan man derfor endnu indsende løs
ninger på opgaverne. Ellers kan man i
fremtiden regne med, at der er en måneds
løserfrist fra den dag, man modtager
bladet.
\'i har til delle nummer fundet nogle

ikke for svære opgaver frem og håber
derfor at se nogle flere løsere deltage.

For dolhu-shungreude i
Del amerikanske blad »The Argonaut«

(redaktør Dr. J. H. Ralston) udsætter hver
måned lo præmier på henholdsvis 10 og
5 dollars for det bedste originale bidrag
til hans spalte. Del kan være 2-trækkere,
d-trækkere, studier, parti-analyse eller en
kakhistorie. Adresse: 5-14 Mai kel Street,
·an Francisco 4, Californien, U. S. A.

Ol:rm11ladeturneringe11.
Som bekendt udskrev Finland til olym

piaden en problemturnering, og kort før
sin død beklagede A. Hinds i et brev til
redaktøren, at der ikke havde meldt sig
en eneste dansk deltager. De1· blev i hver



afdeling uddelt en guldmedalje, en sølv· Heinonen, Finland. 3-trækkere: 1. V. Pacn
medalje og en bronzemedalje, ganske som man, Czekoslovakiet. 2 A. Fossum, Norge.
i Olympiadens andre discipliner. Resulta- 3. J. Wenda, Czekoslovakiet. Sludirr: 1.
tet blev: 2-Lrækkere: 1. H. L ..Musante, Ar- C. A. Peronace, Argentina. 2. Nyeviczkey,
gentina. 2. A. Ellerman, Argentina. 3. E. Ungarn. 3. P. Farago, Rumænien.

374. J. Bucbwald.
1. Pr. Pnrollele 50 '/, 1950 I.

377.

380.

Mut I !I træk

375. P. Hladlk
3. pr. Pnrollrlo 50 '/, 1950 I.

381. 382.

Mat i 3 tra•l< (I) ., hvide bonrter
kan også trre k k o bug læus).

Ans vi. for <lette Nr.: J. P. Toft, Eksped.: J. P. Toft, Brongergade 8, l{øbcuhu,•n V.
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Nr. S November 1952 10. lrg·

Klubbens næste møde
finder sted torsdag den 20. november kl.

20 i Industriforeningen (indgang Vester
brogade 1). Der indledes- med populært
kvarter, og derefter vil 0. G. Lauritzen
holde foredrag. Gæster er som altid hjer
telig velkomne.

Oktober-mødet
kunne have været bedre besøgt; men de,

der ikke kom, snød sig selv for et interes
sant foredrag af Walther Jørgensen. Han
viste nogle eksempler på hvide batterier
med springer. som batteribrik, hvor denne
brik selv sætter mat i andet træk, Især den
tyske problemforfatter Th. 'Siers har be
arbejdet dette emne, om hvilket han bl. a.
har udgivet en" bog med titlen »Rossel
sprung im Schachprobleme, Walther Jør
gensen viste til slut med nogle originalop
gaver, hvorledes denne batterimekanisme
er velegnet til at overføre 2-trækstemaer
til 3-træksform. Vi anbefaler et nærmere
studium af opgaverne nr. 383 og 384. Den
sidste viser fortsat angreb.

Åndsarbejdets ret. - Hvordan med
skakproblemet?

Vi har fra den norske problemforfatter
David Hjelle, Volda, modtaget følgende:
- Lov om åndsværker af 6. juni 1930 gi

ver i Norge forfattere og kunstnere deres
beskyttelse. Mens den gamle lov opregnede,
hvilke arter af værker, som kunne gøre
krav på retsværn, siger den nye lov bl. a.:
Enhver frembringelse på det litterære,
kunstneriske og videnskabelige område er
et åndsværk, etc. Tidligere måtte enhver
ny kunstform presses ind under en af de
kategorier, som loven udtrykkelig nævnte,
for at nyde retsværn. Nu er alle kunstarter
og -forrner taget med, så sandt de virkelig
repræsenterer en original indsats.

Ophavsmanden har altså efter § 7 eneret
til at mangfoldiggøre værket i hvilken som
helst skikkelse og gøre det tilgængeligt for
offentligheden på en hvilken som helst
måde. Det er med andre ord forbudt uden
videre at benytte en andens åndsværk en
ten det er med forretning for øje eller ikke.
Eittm@«:Je.n_kan derimod ved en kontrakt

overdrage udgivelses- eller reproduktions
retten, men heller ikke da står den, som
har overtaget reproduktiousretten, frit
overfor f. eks. at ændre værket. (Af dette
vil fremgå, at man ved denne lov også er
beskyttet mod bevidst plagiering).

Det skulle være en selvfølge, at også
et skakproblem og dets forfatter (her i
Norge) er beskyttet af denne lov. Selv om
ikke alle skakproblemer kan siges at være
kunstneriske ydelser, må det her præcise
res, at et skakproblem høror bJ@ttiftllJ i å@t
kunstneriske plan og således båf krav på
retsværn.

Så vidt vides har Danmark også fået sin
lov om værn af åndsværker, men hvordan
praktiseres den? Gør vore venner pro
blemisterne krav på deres ret? Eller lader
de - som de norske .,... deres problemer
sejle sin egen sø, således at·f. eks. et hvil
ket som helst bureau kan reproducere de
res skakproblemer til distribuering til di
verse inden- og udenlandske skakspalter?

David Hjelle.
- - -
Redaktøren er desværre ikke så lovkyn

dig, at han er i stand til at besvare David
Hjelles spørgsmål, men måske et af klub
bens medlemmer er i stand til det. Det er
i hvert fald et interessant problem, som
her rejses, og vi nærer berettiget ængstelse
for, at ikke alle landets skakspalteredaktø
rer behandler de forskellige problemfor
fatteres værker med den fornødne respekt.
Vi har i hvert fald truffet eksempler på,
at man uden videre har reproduceret op
gaver under falske navne, ligesom det er
en meget almindelig forsyndelse at bringe
opgaverne uden angivelse af den originale
kilde.

Løserturneringen.
Nr. 368. A. Gulajev (Sahmati i USSR VI

1952): 1. Db3. Nr. 369. 0. Stocchi (4. pr.
Sahovski Vjesnik 1950): 1. Lg3. Nr. 370.
T. R. Dawson (Eclaireur du Soir 1928):
1. Ka4, Gd8/f3, Gc8, Gh3, Ge4/h5. 2. Tb3,
Tb4, Tb5, TXa2=1=. Nr. 371. L. Knotek
(While's Album 1922): 1. TXa4, truer 2.
Db8, truer 3. De5:.:1=:. En stor _opgave med
mange fine varianter. Men - der skal være
konstateret en biløsning ved 1. s0_~~1, og



denne har ingen af løserne fundet. Nr. 372.
M. Havet (3.-4. pr. ex æquo Schachrnaty
1929 II): 1. Tc4 truer 2. DXd4=l=. Den svæ
reste, men også den smukkeste, er løserne
enige om. Nr. 373. H. Hinck (Brit. Ches
Magazine VI 1916): 1. Tgl-el, Dd2t(g3i').
2. Khl, Kg3(h3). 3. Tc3, DXc3. 4. Te3t,
DXe3 pat. 3. -, Kf2. 4. Te3.
Desværre er deltagelsen i løserturnerin

gen ikke videre stor, ja, den er faktisk så
ringe, at det må tages som et tegn på, at der
ikke er nogen interesse for den. Vi kan
ikke forsvare at uddele mere end en enkelt
præmie, og denne tilfalder hr. Hans Dahl,
som har alle løsninger rigtige, minus bi
Iøsningen, som altså ingen har fundet.
Nr. 377. N. A. Bonavia-Hunt (Chess Pro-

blem Pamphlet XI 1951): 1. Sb3. Nr. 37'7.
0. Stocchi (1. pr. Parallele Hassberg-tema
turn. 1948): 1. TXe4. Nr. 379. L. I. Zago
rujko (Magyar Sakkelet VII 1951): 1. Sf5.
Nr. 380. N. Høeg (ikke tidl. off.?): 1. DM,
Ke5/e4. 2. Df2. Nr. 381. M. Havel (Ceskosl.
Sach I 1937): Skinspil. 1. -, Sg5. 2. Ke8,
eXd8I;>=l=. Løsning: 1. Tf8, Sc5t. 2. Ke8,
eXf8D=l=. Nr. 382. T. R. Dawson (Wiener
Schachzeit. II-III 1912): 1. Sg3, Sd7. 2.
c4t~ 1. -, Sd3. 2. e6t. 1. -, c2. 2. Sf5. 1. -.
truer 2. Sf5. 3. e4/e6*.
Som eneste konkurrerentlc løser får

li. Boas præmien for oktober. De to præ
mietagere bedes venligst meddele, om de
har specielle ønsker i retning af litteratur.

Og så må vi vel holde op med den spøgt
---- -

383. Th. Siers, Tyskland 386. I. 0. Pedersen
2 hn-d r, oml. oue Fu•~-turn. 1012 J. hwctr. oml. Sknkblndel 195\

'·

M1tt I 3 1rwk 1. b6. Mal I 4 træk

387. I. O. Pedersen
2. pr. Skokblnclet 1115\

1. Tll7,

~• .•,,,,1~ ■:I
1. 'res. 1\1111 I s træk

384. Walther Jørgensen, Kbhvn.
Orlglnul.

--.---., ---,,a,.,.,..,,...--,ffil=.ø
ø, - - ~!%,'"' ■.i~<1>-ft'\~ 1'1-:■. ~.(f■~j- ••~•'2)~---

1. ~til- l\l a t I 3 lr:ck

385. Lars Larsen.
1.-S. pr. ex æquo Colun 1951 I.

Mat I 2 1111:k

388. Poul Hage
l. pr. Miigaslnel 10 ·o li.

-•■--1'fefi!,.
!i~.

1. 'leS•

.\osvl. for dette Nr.: J. P. 1"oft. Eksped.: J. P. To{l, Brougergude 8, København V.
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Nr. 6 December 1952 10. lrg.

Klubbens julemøde
finder sted i Industriforeningen (ind

gang Vesterbrogade 1) fredag den 19. de
cember kl. 20. Desværre har det været
umuligt at få nogen anden og bedre dag
i den pågældende uge; men forhåbentlig
er det ikke så tæt op mod jul, at det skal
afholde nogen fra at komme til mødet. De •
fleste juleforberedelser bør jo være over
stået til denne lid, og så kan det jo kun
være dejligt at slappe af ved vort jule
møde, som plejer at være både fornøjeligt
og underholdende. Der er ikke fastsat
noget foredrag denne aften; men der vil
blive indledet med et populært kvarter, og
derefter har enhver af medlemmerne lov
til at give sit bidrag til underholdningen
ved at vise en eller anden opgave. Der bli
ver som altid julelotteri, og det henstilles
i al venskabelighed til medlemmerne at
lage en eller flere pakker med til lodtræk
ningen. Vi plejer at have en samling af
gode ting til dette lotteri, og ethvert bi
drag er velkommenL Og man.kan som sæd
vanlig tage gæster med.

November-mødet
omfattede flertallet af klubbens fast

stab af mødedeltagere. Aftenens foredrags
holder var O. G. Lauritzen, som viste en
række interessante 3-trækkere med træk
pligt. Vi bringer nogle af eksemplerne som

nr. 389-391. Nr. 391 er tillige en tvilling
med den hvide konge på b7. Det betaler sig
at studere opgaverne nærmere.

Olympiaden 1952.
Den finske problemklub har nu udsendt

et hefte med alle opgaverne fra Olympiade
turneringen. Vi bringer omstående nogle
af opgaverne. Dommerne var for 2-træk
kere: H. Ahues, Bi. Blikeng og A. Chicco,
for 3-trækkere H. Hultberg, Lars Larsen
og M. Wrobel og for studier A. Dunder,
A. Hinds og V. Kivi. Som bekendt uddeltes
der i hver afdeling en guld-, en sølv- og
en bronzeme<laille. Vi anfører 2. og 3. præ
mierne i notation: 2. pr. A. Ellerman, Ar
gentina: Kh8, Df8, Tc4, g2, Lb1, h4, Sd7, g7,
Bd2, e2, h3; Kf4, Da3, Tft, La8, as, Sd6, e4,
Bb2, b3, b5, f2, f7, g6, b5. Mat i 2 træk. 3. pr.·
Erkki Heinonen, Finland: Kh6, Dh7, Ta6,rs, Lal, g8, Se2, g6, Bb3, d3, f6, g2, g7, h5;
Kf5, Sb6, Ba7, b4, c3. Mat i 2 træk. 2. pr.

. Fossum, Norge: Ka8, Ld8, e6, Sb6, h6,
8e7; Ke8, Lcl, e2, Se5, Bb4, b5, c5, c6, d6,
g5, g6. Mat i 3 træk. 3. pr. J. Wenda, Czeko
slovakiet: Kc6, De5, rn, Lf7, Bf6; Kh8,
Lal, c2, S<l6, h7, Bb3, c7, d4, eS, e4, f5, g3,
g4. Mat i 3 træk. 2. pr. L. Nyeviczkey, Un
garn: Kh6, Sb4, Ba7, g3, g5, h5; Kd8, Lf3,
Bb2, b5, c7, d7, f5, g4. Remis. 3. pr. P. Fa
rngo, Rumænien: Kc5, Tbl!,_ rs, Ba5; Kg5,
Ta6, Lh4, Bb3, b4, b5, f2 . Remis. Der var
ingen danske opgaver med i turneringen.

1. Kb7.

381. T. R. Dawson
Gazette-Ttmes 12-11-1915

I. Set. \\fat i 2 træk (tvllll1111)

~
1j

•... W-1·~~•

390. J. Obermann
18111

I. Le5. Mut I 3 træk

389. J. Juchll

?olol i S træk



Mut i 2 tru.:k

395. Lars Larsen

398. Lars Larsen

1, Tc.15. ~lal i 3 træk

396. Lars Larsen

1. Sc8. lllut i 2 lru.:k

399, Lars Larsen

Mat IS træk

39·4, C. A. Peronace
I. pr. Otymntnd en 1~52

1. ligU. li vid vinder

397. Lars Larsen

1. SgO. Mul i 3 træk

1. DcS. Mut i 3 træk

1. Tc8t

1. Te7.

1. e4.

400. Lars Larsen
4. hwdr. omt. Hev. n. cle Sah 19
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