
Nr. 1 Januar 1953

lllt

11. årg.

Klubbens næste møde
finder sted i lndustriforenin11:cn (indgang Vcs

Lerbrogade I) tirsdag den 27. pnuar kl. 20, og
g;l'ster er som altid hjertelig velkomne. Forhå
bentlig ser vi nogle nve ansigter, s:\ formanden
P. Rasch Nielsen kan (i\ lejlighed !il at holde sit
populære kvarter. Af aftenens begivenheder skal
vi nu-vne, at V. RØpke vil Iort.rlle 0111 »dronning
kors-. over hvilket tema der i tiden, løb er skabt
mange fortr,dfelige opgaver. Og ellers er der al
mindelig problemsnak.

Julemødet
fik det sn-dvanligc festlige forløb, idel adskil

lige a[ de mødte bidrog til underholdningen.
Loueriet bød p!\ en række gode gevinster, og end
ikke det traditiouclle maleri al' K. A. K. Larsen
savnedes. Vi lakker både ham og alle de andre
hidragydcre.

Dansk Skak Union
fejrer. som det måske er sivet ud, sit 50 års [u

bilæum til april. I den anledning beder Skak
bladet, opgaveredaktør P. Rosch Nielsen alle de
danske Iorfaucre, som eventuelt vil ha-dre I.ni
onen med en opgave, om at sende disse til ham
inden I. marts. Adressen er: Da111h11s lloulevard
37, Valb)'.

To all fricnds of ihe Danish Chcss Union!
l'leasel Send a dcdication-problcm Lo the Unions
jubilee in april. But onlv good problems! Adrcss:
I'. Rasch Xielscn. Damhus Boulevard 3i, Valby.
Ucfore March I.

Trykfejl
er det vanskeligt at gardere sig imod, men

det plejer da heller ikke al være slemt her i bla
det. December-numret kunne dog opvise nogle
stykker. Op~avcn nr. 391 er s/lle<!cs en 3-u,ckker,
mens III'. 11!1., er e11 2-tr.ckker. Og I nr. 3!H var den
hvide løber forsvundet fra sin plads, som skal
v.r-ic rl , Elle.-~ har Hvid alt for let ved at vinde.

Etlerman 60 (Ir
Den 12 januar fyldte en af verdens mest kend

le pioblcnrforfauere 60 1\r. Del var Arnoldo
Ellerman. der vil være mest bekendt som en
fre111ragende ng fremragende produktiv 2-Lnt>ks
forla11c1. I anledning af fødselsdagen modtog
alle hans forbindelser omkring nytår et 4-sidet
blad med billede og en origtuulopgavc al' Eller-
111a11. llladet oplyste tillige, at han har kompo
neret 39115 opgaver, af hvilke 748 har fået præ-
111ie eller udem.r rkelse. Han har f1'let 261 præ-
111ie1 (he1af er 84 I. præmier), 310 hædrende om
rater og 177 omtaler iøvrigt. Den første præmie
fik Elleruran i 191j, og han begyndte sin virk
somhed i 1912. Selv om det er et stort antal opga
vcr, Ellerman i tidens løb har præsteret (og han
producerer jo suidig flittigt). er det ingenlunde
rekord, lllade1 oplyser, al den for nogen tid siden
afd9;de T. R. Dawson nåede op på 7000 opgaver.
Vi hringcr Ellcrmans opgave so111 nr. 401. De11 er
va-rd at kigge lidt nærmere pil.

Ruchlis eller Mari
1-.n hcm:nkning i Arbejcler-Skaks juni-num

mer I il en opga\'e med det .åkaldtc Ruchlis-tema

401. A. Ellerman

Mat i 2 tr:ck

402. A. Mari
L'l•:chiquier VT 1928

403. A. Mari
L'Echiquier VI

I. Dg5. Mat i 2 træk I. Lc6.



i hvilket <let pointeresele, al E. Ruddis var den
første, som bevidst har fremstillet delle tema (en
teori. der iøvrigt er fremsat andre steder), har
fåel. H. Albrecht Lil i Schwalbe at behandle dette
tema i en artikel om 2-Lra·kl-.erncs dekadence. I
aritklen hævder han, al den fi~rste bcvidst e frem
s1 illiing skyldes holl.euderue E. Visserman og
.1. J. Burl?acl~ i »De Schaarkwcrcld- 1912. Men nu
har den italienske forfauer A. Chicco sendt os et
brev, i hvilket han gengiver en artikel Lil »Die
Schwalbe-. l denne artikel ha-vdcr Chicco, at
den rette opfinder er A. Mar i, Italien, i nogle
npga\'er i -L'Echiquicr« i 1928.
Når de lærde ikke kan blive enige 0111 det, er

det jo undskyldetigt , al • •\ 1 bcjdcr-Skak- begår
n fejl. Det er sikkert klogt i Iicnu iden at benæv
ne temaet • Parade, el.~ling•, ,0111 l lolln-ndcruc

jo o~il har indfør1. Men derfor kan <let jo godt
have interesse ror historikerne at konstatere,
hvem der har førs1e /'riori1eten.

Vi bringer cl par a · Maris opgaver som nr. 4()',!
o~ 403. Man kan s~ selv overbevise sig 0111, al ile
virkelig indeholder ,R11chlis•.

Litteratur
De ungarske komponister er som bekendt

meget aktive, og Dr. G. l'aros og T. Kardus har
Iornv lig udsendt cl hefte med l.",3 ungarsl.e opga
vcr (1a årene 19-1:,-l!l'i0. Samlidig har man gi\c1
opg-J,eme point~ fm al finde de bedste forfat
tcrc. Det er blevet for studier: L. Nveviczkey, for
2-lr:t•l.1.ere F. Fleck. for 3-t ra-kkere 6. Nagy o~ for
hja-Ipeman cr l>r. (,. l'arn,.

Mal i ~ i ra-k

405. A. Ellerman 40(i. A. Ellerman
l. pr. Nedcrl.-lnd. Skak forb. 1926 3. pr. L'Jtatia Scacchisuca 1948

I, Td2.

,io7, F. Fleck
· tårshilscn 19-18

408. o. Nagy
'l'ijdschrift V 19-li

I. f!i . li [a-Ipcma: i 3 træk I. Lg7.

Ansvl. for delle nr.: J. P. Toft. Eksped" J. P. Toft, Broogergode B, K■benhovn V.



Nr. 2 Februar 1 953

lllt

11. årg.

Februarmødet
finder sted i Industriforeningen (indgang

Vesterbrogadc 1) torsdug den 26. februur kl.
20. Lektor J. V. Lind vil bl.a. indlede en dis
kussion om »hensigtsrenhed«, og med lektor
Linds indlæg på de sidste møder i erindring
kan ,,i love en underholdende arten. Forhå
bentllg møder medlemmerne talstærk op og
glemmer ikke al tage en gæst med. Man er
altid hjertelig velkommen, hvis man ønsker
at stifte lidt nærmere bekendtskub med pro
blemkunstens mysterier, ligesom det popu
lære kvarter sikkert vil skærpe appelilen. Vi
gør opmærksom på ændringen af den sæd
vanlige mødedag.
Mødet i junuur

var godt besøgt og blev underholdende,
først og fremmest lakket være V. Røpke, der
viste nogle af de gode, gamle 2-lrækkere med
dronningkors. Opgaven nr. 410 var den første,
og i denne opgave er for oversigtens skyld
indtegnet »dronningkorset«. Den sorte konge
kan anbringes hvorsomhetst indr-nf'or dette
kors - med undtagelse af felterne e2 og e7
-, og den hvide dronning får lejlighed til at
give 12 forskellige malter. Mens der er træk
lvang i nr. 410, viser 411 truscl, som første
gang fremstilledes i 1907. Nr. 412 viser ende
lig 12 forskellige skakker med sort dronning.
Lektor Und demonstrerede derefter en Wurz
burg-Plachutta og fremsatte sin opfattelse af
dette tema, som adskilte sig en del fra den
almindelige, hvilket resulterede i en under
holdende debat mellem eksperterne af den
nytyske skole.

ltuchlis-1\-lausfield.
»The Prohlem ist e , medlemshladel for Bri

t ish Chess Problem Sociely, bringer i sil ja
nuar-nummer opgaven nr. 413, der på en over
bevisende måde illustrerer det efter Ruchlis
opkaldte lernn. Som del fremgår af kilden,
var Mansfield allerede i 1918 inde på delle
tema. Altså adskillige år før både Ruchlis,
\'isserman. Burbach og Mari. Som H. 1-lull
herg skriver i »Sprtngnrcn«: Xbenhart er del
nu på ticlc at give en Mansuba-f'orsker ordet.
Den engelske probtemklub har iøvrigl. 260

medlemmer, som ganske vist er fordelt over
del meste af jordkloden, dog med de 200 i
Storbrttuunicn.

Det [ngnstavlske blad »Problem«
optræder i sil december-nummer med titlen

•official organ of the International Problem
Board«. Bladet har international løser- og
problemlurnering hvert halve år for 2-, 3- og
f'lert rækkere sa m I Feskak. Adressen er: Ing.
~- Petrovic, Marutlcev lrg 15, Zagreb I, Jugo
slavien. Præsidenten for I PB C. S. Ripping,
England. og sekretæren E. Shahaff, Israel, of
fentliggør en problem-nomenklatur, som for
moclcmllig kun er en begyndelse, og J. Buch
wa ld, New York, fortæller om sin problernist
rangliste. C. S. Kipping har desuden en artikel
om fangst-rekord-problemer, illustreret med
16 opgaver, deraf 6 originale af ham selv. Den
f'o rste opgave med sort dronnings maksimale
bevægelsesfrihed komponerede han i 1911. Vi
bringer en af originalopgaverne som nr. 414.

410. Brd. Bertrand
fl((i, La Strategie lI 187-J.

411. Crum, Heathcote,
)Iurbte & A. C. Whltc

3. pr. Norwich Merury 3-4-07
412. A. Bator!
1688 Good Companion III -18

:\fat i 2 træk 1. Df5. Mal i 2 træk l. De6. Mat i 2 træk 1. Se7.



Scbuch-Echo igen.
Del forlræffelige tyske blod Schach-Echo

,-r cf'ter nogen ticls tavshed påny starlet. Pro
hlcmufdcliugcn ledes af W. llagcmann,
l,ruppslrassc li, Bruunschwcig, der gerne
11111<11:ig,'r 2- og 3-lrn•kk<•re t i l å rxl urncringen.

r;u 111·.

l Jc-n 16. <h,. fyldte civi li ngvuio r K. Huuue-
111a11n ,iO ar. Jlanne111a1111s h(•lydning for dansk
prohtemk unsts udvikling i en li lle menneske
n lrh-r og hans tl\'11rdcrlig<· iud,ah H<'nm•m 20

ar i D.S. K. vil vu-re vore medlemmer hr
kendt. Opgavekcuderc rundt 0111 i verden vil
heller ik k e ,·n,,·,• i tvivl om, al K. H.'s prnduk
l io n er ar 1·11 sjrt•l<ll'n furnemhed. der uf'spej
ler krystalklar lunke og stor k unst nerisk l'VIH'
og finfølelse.,\. C. Whilc knruk tcriseredo i xiu
l irl ll!IIIIH'l11111111 som 1111licl,•11, lllCSI origi11:il,·
lemuf isk e f11rf:1lll'r. og allNrd<• for 2f1 i\r si
den skrev dr. :-.J. 11,wg, al hans umr:'\der k1111
,y11lc., al hu vi- gr:t'll\l'r lilf,l'llrs med d,•11
vam lerl« prohk-mk unvt. - D.S. K. 1111sk1·r
K. li. hj<·rl1•ligl lil lyld,t•!

P. H. :>;

.\lal i 2 træk

-414. C. S. Kipping
l'rohl<•m XII 1952

I. l.h I. .\lal i 3 træk J. l,hli. :\lat i:? l ru-k I. Lt2.

-U U. Lars Larsen
I. lucdr. oml. Polsk Prnhl. hf.
IO 17

417. Ur. N. Høeg
:\lccklenhurg :-l. \\'othenlilnlt <flt!. U1·. ~- Hoeg
I\JI t E,kibtuna-Kuriren !i-8-l!ll0

.\hil i :i træk I. i.rs. I. LM. :\!ni i .J. træk l. Tul.

421. Ur. N. Høeg
411). Dr. N. Hocg 420. Dr. N. Hocg Chess Amateur Fuiry Chcss
Eskitstunn-Kurircn Hl-2-1921 Eskilstuna-Kuriren 10-6-1022 li J!J23

I. h!i. l\lut i 4 lr11·k I. Kf2. lljmlpemul i 3 træk 1. Thl.

Ansvl. for dette nr.: J. P , Toft. Eksped.: J. P. Toft, Broegergede 8, Kebenhevn V.
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Klubbens næste møde
finder sted i Industriforeningen (indgang

Vcstcrbrogade 1) torsdag den 26. marts kl. 20.
En snart sjælden gæst i klubben har lovet at
holde aftenens fordrag. Del er G. Thomas, der
virkelig også skylder klubben et bidrag som
afbigt for sin alt for ofte svigten af klubbens
møder. Thomas har derfor også t.ænkl på al
straffe de øvrige medlemmer ved al fortælle
om en betydelig udenlandsk problemforfatter,
der fornylig er afgået ved døden, men som var
meget lidt kendt herhjemme. Thomas plejer
jo at kunne holde sine tilhørere i ånde, og vi
anbefaler alle medlemmer at reservere afte
nen. Man bedes bemærke, at. del er en tors
dag. Af forskellige grunde kan del ikke mere
lade sig gøre al fil tirsdag som mødeaften,
hvilket naturligvis må beklages af hensyn Lil
dem, der er oplaget på denne ugedag. Men vi
håber alligevel at se mange af medlemmerne.
Del forlyder, al vor tidligere formand Dr.
med. 1-1. Boas er på besøg i byen, og vi håber
naturligvis, at han kan holde os med selskab
denne aften.

Februarmodel
kom naturligvis med Lektor Linds indlæg

om »hensigtsrcnhcd e I.il al forme sig som en
interessant diskussion, hvor navnlig forman
den P. Husch Nielsen opponerede mod Lektor
Linds opfat.Leise af den nyt.yske skoles pro
blemer. Vi andre og mindre •nylyske« tilhø
rere morede os og nød godt af de lærdes
uenighed. Lektor Lind afslørede således, at
han er endnu strengere i sine fordringer end
selv de største puritanere, idet han bl.a. for
langer hensigtsrenhed også i Hvids 2. træk. Vi
hringer et par af demonstrationsopgaverne
som nr. 422 og 423. Flere andre medlemmer
bidrog til underholdningen, bl.a. viste V.
Røpke et par opgaver fra »overdrevet«. Det
var fantasiopgaver med betingelsen »skaktes
skak og femat i 1 træk «. Her er absolut noget
for viderekomne.

Opgaverne i bladet
vil forsøgsvis blive bragt uden løsning, idet

denne vil komme i næste nummer. Flere læ
sere har ønsket at have fornøjelsen selv at løse
opgaverne, og vi kan sil i del kommende num
mer uden skade bringe hele løsningen, idet el
enkelt træk ikke kan være lilfredsstillende,
når del drejer sig om flere træk.

N)•I svensk problemblad.
Den kendte svenske problcrnist Gustav

Jonsson. Torsby, har starlet et nyt problem
blad. Det. er i oktav og duplikeret med alle
de fortrin og mangler, som en sådan fremstil
lingsform nu engang har. Del skal komme
hver måned og koster 7 (svenske) kroner år
lig. Hvis fortsællelsen holder, hvad begyndel
sen lover, tør vi sige, der bliver smæk for skil
lingen. Vi problemetskere har næsten pligt Lil
al støtte ethvert forsøg på at udbrede kend
skabet til skakproblemerne. Jonssort starter
med al indbyde til in!. årsturnering for 2-, 3-
og flerlrækkere. Og endvidere for 2-3-lræk
kere, som har været offenlliggjort i 1951, men
ikke blevet placeret.

Har De ikke allerede set bladet, så skriv Lil
.Ionsson.

Finske problemister døde.
Leo Valve, der gennem adskillige år har væ

ret redaktør af Suornen Shakki, er efter no
gen tids sygdom afgået ved døden. Med ham
har Finland påny mistet en af sine store pro
blemister. Og den internationale problemver
den en altid beredvillig hjælper og kyndig
dommer i mange turneringer.

Også en anden af Finlands komponister -
måske knap så kendt som Va lve er død for
nogen lid siden. Det er Emil Luukkonen, der
særlig har komponeret mange udmærkede 2-
trækkere.



422. J. V. Lind, København
2. pr. Skakbladet 1946

423. K. Hannemunn, Kbbvn.
il. pr. Tijdschrifl: v. d. NSB 424. Leo Valve (t)
1927 1. pr. Ohquist mem. 1949-50

428. Erik Poulsen,Brøndersl. 429. Lurs Larsen, Espe
2. hædr. oml. Arbejder-Skak 1. ros. oml. Arbejder-Skak 430. Lurs Larsen, Espe
1952 I 1!)52 I 1. hædr. omt. Bamahane 1951

An1vl. for dette nr.: J. P. Toft. Ek,ped.: J. P. Toft, Broagergada 8, Kebenhavn V.
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Nr. 4 April 1953
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11. årg.

Ordinær generalforsamling
, finder sled i Industriforeningen (indgang
Vestcrbrogadc 1) torsdag den 30. april kl. 20.
Dagsorden ifølge lovene. Alle medlemmer op
fprdres til al give møde.

i Regnskabet 4. 5. 1952-30. 3. 1953. Indtægt.
Beholdning 4. 5. 1952: 225,2/i, kontingenter,
~klivc 352,00, passive 137,50, salg af årsskrif
ter 123,00, lolleri 49,25, diverse 32,00, renter
2,23, iall 921,23. Udgifter. Tryksager 44fi,00,
porto, giro 108,77, foredrag og portner 43,00,
forsikring 4,00, Skakbladet 46,00, 2 bøger til
biblioteket 13,25, beholdning 30. 3. 1953 260,71,
iall. 921,23. Status 30. 3. 1963. Aktiver. Restan
cer aktive 180,00, passive 90,00, kassebehold
ning 260,71, 18 stk. »Skakopgavcn« il 3,00
36,00. Passiver. Forudbetalt kontingent 10,50,
gæld til bogtrykker 63,50, formue 492,71.
Regnskabet efterset og befundet i orden. Kø
hcnhavn 11. 4. 1953. ~-I. Gundcrscn. 0. Lau
ritzen. E. Uldalcr, kasserer.

.\fartsmødet
prægedes bl. a. af G. Thomas' udmærkede

foredrag om den afdøde lyske probiernist
Herman Stapff. lian var født 1899 som søn
al' en læge i Dcrmbach. Studerede li! ingeniør,
opholdt sig flere år i udlandet, bl. a. lo år
i Paris. I 1932 fik han cl slagtilfælde, hvorved
han blev fuldstændig lammel i højre side.
Senere bedredes det en smule, så han kunne
gå nogle enkelte skridt, men der stødte en
hjcrtesygtloru til, så han kun kunne være oven
.senge cl. par timer om dagen. Hans tale var
også meget hindret, så han ortc var vanskelig
al forslå. Fra 8. til 13. maj 1952 var han
111egel. syg og troede selv, at han kun havde
t::'1 dage tilbage. Tilstanden bedredes dog, men
siden .fik _han nyrebetændelse og døde den
l. juli 1952. Han kom først scnl i gang med
at lave opgaver, i en alder af 36 år. Han de
but erede Hi. juli Hl35. Han begyndte ..selv-

fc;,lgrlig med orlodoxe opgaver og Ioretrnk
J-lræk~ skæringspunktopgaver. Men inden
længe hcgyndtc hun med selvmatter og fort
sal hovedsagelig hermed til sin død, idet han
ol'll' fremstillede sine ideer som max imum
nier. hvoraf han har lavet en masse. Som
urcstcn alle tyskere var han uhyre grundig
og frcmsl.illedc hele rækker af opgaver over
del samme tema, idel han belyste det fra alle
sider. lian har med stort held dellaget særlig
i tyske Fcskak-turncringer. Vi bringer el par
r-kscrnplcr fra aftenens demonstrationer.

Losninger· p11 sidste måneds opgaver,
422. I. Kf4 truer 2. d5. 3. Sf7=1=1. 1. - , Tb4. 2.

Tci. I.-, La6. 2. Tc5. Grimshaw med lo kriti
ske træk. 423. 1. De4, DXe4. 2. Lg2. I.-, LX
e4. 2. Ld3. I. -, TXe4. 2. Le2. 1. -, Dc6. 2.
DXc6. Der truer forskellige træk med løbe
ren. 424. 1. Te7. 425. 1. a3, Kd4. 2. Df3. 1. -,
dfi. 2. Dh3. 1. - , f3. 2. DXb5. I. -, f5. 2.
Dd I. 426. I. Dh I. 427. Skinspil: I. -, Kd8. 2.
gXf8L. I. -, LXg7. 2. f8T. Løsning: I. e7,
KXcli. 2. gXf8O. L. -, LXg7. 2. f8S. 428. t.
Sf7 truer 2. Le5t. I. -, Tc3. 2. Sg3. 1. -,
Te+. 2. SXe3. 1. - . Sc6. 2. Sg7. 1. -, KXe6..
2. SXe:Jt. 429. 1. aXb4 truer 2. c3*. 1. - ,
SXc5. 2. Des. 1. - , SXe5. 2. De6. l. -, Sf4.
2. gXh5. I. -, Sd-. 2. gXf5t. 430. 1. Sc2
truer 2. e5t. I.--, LXc4. 2. Ke8. 1. - , LXc2.
2. KXfi. I.--, f6. 2. DXc6t.

Sehach-Echo
.har starlet el s prublemga lleri e, der briuger

billede og en kort biografi af internationale
kompunis tcr saml cl par af vedkommendes
bedste opgaver.



431. ff. Stapff 432. H. Stapff
Hædr. oml. Schwalbe 1938 2. pr. Schwalbe I 1941

434. H. Stapff 436. II. Stapff
I. hædr. oml. Schachmall 1949 1. pr. Schachmatt 1947

~33, u, Stapff
1. pr. Feenscbach 1949-50

;clvmal i 5 træk -
Muximummer

Selvmal i 4 træk -
Max imumrner

Mat i 3 træk

Selvmat i 6 træk -
Maximurnmer

430. Lars Larsen
3. pr. Chr. Sc. Monitor
19-19-50 (Modelmatter)

Mat i 2 træk
(Nntrytter på b3 og Nalrytter
hoppere (N + græshopper) f2
og g4)

440. Z. Zilahl, Ungarn
3. ros. om Israel Probl. 1951

lljælpemat i 2 (otte opgaver)

Ansvl. for dette nr.: J. P. Toft. Ek1ped.: J. P. T0ft, Broogergode 8, K•benhovn V.
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lllt

1 1 . årg.

Mu,i-morlet
finder sled tirsdag den 20. maj kl. 20 i Indu

striforeningen (indgang Vesterbrogade 1). -
Walther Jørgensen vil holde foredrag, emnet
har hun endnu ikke opgivet, da disse linier
skrives, men han har sikkert fundet på et eller
andet interessant. Desuden er der almindelig
problemsnak som sædvanlig, og hvis en eller
anden har interessante l.ing at vise på demon
strationshrættct, er det naturligvis velkom
ment. Det bliver del sidste møde, inden klub
ben holder sommerferie i juni, juli og august,
og del kunne være morsomt al se nogle nye
ansigter foruden den faste skare.

Generall'orsamlingen
den 30. april havde ikke samlet større del

tagelse; men dagsordenen var jo heller ikke
i stand Lil al skabe ekstraordinær interesse.

Formanden P. Hasch Nielsen bød velkom
men, og O. G. Lam·itzen valgtes til dirigent.
Formanden omtalte i sin beretning klubbens
arbejde gennem det sidste år. Fra september
havde man holdt månedlige møder, og det
havde vist sig, al del. udmærket lod sig gøre
at skaffe foredragsholdere, så man ikke behø
vede at slide på de samme kræfter all id. Med
lemstallet holdt sig nogenlunde konstant om
kring de f>O. Der var enkelte, som havde ud
talt ønskeligheden i al starte en udlåning af
problemblade til interesserede medlemmer.
Del var navnlig Schwalbe, man savnede, og
kluhhen vil søge at byU.e sig Lil et eksemplar
eller abbonnere på del.

Formandens beretning godkendtes uden
større diskussion, og alle valgene var genvalg:
Formand: P. Rasch Nielsen; kasserer: E. Ulda
ler; sekretær J. P. Toft. Foruden disse beslår
bestyrelsen af J. P. Jensen og V. Røpke. Revi
sorerne 0. G. Lauritzen og M. Gundcrsen.

Flere medlemmer demonstrerede derefter
nogle opgaver .. DI. a. viste 0. G. Lauritzen en
opgave, som han havde sendt [il det arnerikan-

ske blad »T'he Argonaut, hvis turneringer vi
her i hladet gjorde opmærksom på i oktober
HJ52. 0. G. Lauritzen havde f.ået meddelelse
om, at hans opgave var præmieret. Bladet ud
sæt ter hver måned 10 og 5 dollars, hvilket jo
også er værd at Lage med. Vi hringcr opgaven
omstående.

Problem-,,,orld-Rankiugs 1952.
Som del måske er de fleste bekendt, ud

arbejder .Julius Buchwald, New York, hvert
år en rangliste for alverdens problemforfat
tere, baseret på deres deltagelse i turnerin
gerne. Den sidste liste er nylig kommet og
omf'a t ter resultaterne fra 183 turneringer i
1952. Selv om der hersker delte meninger om
denne form for et • Verdensmesterskab«, er
del alligevel interessant al kigge lidt på pla
ceringerne. Italieneren 0. Stocchi ligger i
spidsen med -rn½ points. 2. J. Hartong 291/2.
3. Bo Lindgren 27. Lars Larsen plejer al være
med, men i år findes han ikke mellem de 30
bedste. For 2-tnekkerne fører også Stocchi
fulgt af Ellcrrnan. For 3-trmkkerne er det
L. Knotck , Czekostovak ict, fulgt af l\L Havcl,
og for Feskak er det Il. Doorrnann, Tyskland.
1 placeringen mellem landene fører Tyskland,
mens Danmark ligger som nr. 11.

Finsk mindeturnering.
Den finske problcmistforcning har udskre

vet en inl. turnering for 3-trækkere til minde
om Leo Valve, A. Hinds og F. Luukonen. Bi
drag til Stig Linderborg, Kuusankoski 1, Fin
land, inden 1. september. To diagrammer, det
ene navn og løsning. Dommer .Jan Hannclius.

Løsninger på aprlt-opguverne.
431. 1. Lg6, Sd5 (Sc6j. 2. Df5 (Le8). 432.

t. Tb8, Kcl..2. Lb7. 3. DXc2t. 433. 1. Sd6, Lh7.
2. Sc-1, Tg6. 3. Sd6, Lf6. 4 . .Sc4't, Kd4. 5. ~a5,



b5=1=-. 434. 1. Le5, Th3. 2. LXg7, Lh2. 3. Le5, Kf7. 2. Th6, g8D=I=. (a6-h6): 1. Sc7, f7. 2.
Tg2. 4. Lg3, Sf3'=1=. 435. 1. Sd5, La3. 2. Sb4, Da 7. Se8, fXe8D=1=. (a5-h5): 1. Te4, Se6. 2. Th4,
3. Sc6t, Kc7. 4. Sb4, TXd4. 5. Le5t, Th-d6. Sf6=1=. (a4-h4): 1. Kh4, Dd4. 2. Tg4, DXg4=1=.
6. Lf4, Sc3=1=. 436. 1. Nhg4-a1, truer 2. g4=1=. (a3-h3j: 1. g2, Kf2. 3. glS, Le6=1=-. (a2-h2j:
1. -, Nb3-h6. 2. Nha1-d7=1=. 1. -, Kh6. 2. 1. Kh3, Le5. 2. Lg4, Th2"F. (al-hl): 1. Tb2,
Dh4=1=. 437. 1. c6. 438. 1. Dc6. 439. (a8-h8): Sc3. 2. Th2, 0-0-0=I=.
1. Se6, Se7. 2. Sg7, Sg6=1=>. (a7-h7): 1. Ta6,

440. O. G. Lauritzen.
Pr. Argonaut III 1953.

441. K. A. L. Kubbel
1-2. pr. ex æquo Sadatschi i 442. K. A. L. Kubbel
Etjudi 1928 1. pr. Schachmaty 64 1938

Mat i 3 træk '.\fat i 3 træk :\fat i 2 træk

443. K. A. L. Kubbel 444. N. Høeg 445. N. Høeg
Hædr. omt. Moldvai Sport 1935 Eskilstuna-Kuriren III 1920 Original?

Mat i 2 træk Mat i 4 træk Mat i 3 træk

An■vl. for dette nr.: J. P. Toft, Ek1ped.: J. P. Toft, Broagergode B, Kebenhavn V.



Nr 6. September 1 953

Ult

11. Arg.

Klubbens første mode
fter den lange sornrnerf'er ie finder sted i

Industriforeningen torsdag den 24. september
kl. 20. Da det sædvanligt· lokale er optaget,
holdes mødet i lokale 5 i stuen ud til Vestre
Boulevard, og der er formodentlig indgang
gennem døren i Vestre Boulevard 18. Ellers
må man op geuncrn Vestcrbroundc 1 som sæd
vnulig.

Klubben har haft den gla•dl·. al mesterspil
leren .Tens Enevoldsen har tilbudt at være af
tenens føredrngsholder. ,Jens Encvoldsen har
i de senere lir interesseret sig for slutspilstu
dil'r, og det skal blive morvornt at se, hvad
n aktiv spiller kan finde af interessant i

denne genre.
Gæster må gerne medtages og er hjertelig

velkomne.

l\l11.imodet
var ikke særlig godt besøgt. hvilket måske

var vejrets skyld. De to opgaver nr. 446 og
4-li stammer fra Wul lhcr Jørgensens fore
drag.

Bøhmiske sværvægtere.
I »Springaren• for juni-juli skriver Bo

Lindgren:
- Al komponere hohmlske problemer med

alle hovedbrikkerne på brættet uden hvide
bønder er at forvandle problernskakkens inge
niørvidenskab Lil kunst. Under disse forhold
kan man ikke regne med at arbejde fril, men
man bliver tvunget til nt kompensere med

effektivitet, kraft og teknisk dygtighed, hvad
man taher i elegance, luflighed, form og per
sonlig stil, kort sagt: de æstetiske værdier,
om er den hobrnivke skoles første kendetegn.
Der findes meget få problemer af denne slags,
og så vidt jeg ved kun af czekiske forfattere,
som jo besidder en overlegen teknik, når det
gælder 0111 at fremstille modelmatter. -

Vi bringrr et pa r af eksemplerne, som llka
~likan, Cxckoxlovak iet, siden har suppleret
med seks undre. Noterne er af Lindgren. Nr.
448 er el brillanl og velafbalanceret problem,
hvor man skal lægge mærke til, hvor fint alt
er afvejet. Min favorit og måske den bedste
i hele samlingen. Nr. 449 er en fuldstændig
bøhmer i ~in lette smidighed. Særskilt over
raskende er vur ianten l. -, b4. Men trippel
truslen forstyrrer helhedsindtrykket. Nr. 450
viser et enkell, men effektfuldt ekko. Man
observerer, at her står en springer, som hel
tiden bliver slået, og som kun er anbragt af
konstruktive grunde. Nr. 451: Et raffineret
ekko. Delle problem er forøvrigt det eneste,
som byder på et stille træk, hvilket må beteg
nes som en stor overraskelse.

»Problemsctrnck«.
Gustav Jiim,~on har nu udsendt sil udmær

kede problcmblncl for juli-august og har der
med nået nr. 8. Det indeholder bl. a. en bio
grafi 0111 Hilding Friiberg, en artikel af Jons
son •tre slags forførelse• saml mange origi
nale opgaver og reproduktioner. For dem, der
ikke allerede er faste holdere, kan vi tryi:;t
anbefnle bindet. \"ort medlem J. P. Jensen er



en skuttet løser blide her og i •Springaren«,
ligesom der er flere danske opgaver i bladet.

Løsninger på opgaver I ma],
440. O. G. Lauritzen. I. Te8, TXc8. 2. DXd6.

1. -, Tdi (d6, L-). 2. Dhl (De?, TXc4t).
441. K. A. L. Kubbcl. I. Kf7, truscl 2. d-1. I.-,

Dht (Del, Dh3, c5, Th8t). 2. f4 (Te?, TXD,
SXd6+, LXhS). 442. K. A. L. Kubbel. I. Sc6.
44:1, K. A. L. Knbbcl. 1. Scl. 444. N. Hneg. 1.
Th2. truer (Sf7, Dg6, cl2). 2. Tal. 2. -, Sg5t
(Sf•lt, dlD). 3. Kg2 (gXM, Oa2t). 1. -, co.
2. Dg8t, Sf'i. il. DXf7:P. Dobbelt Brislol. 445.
~. Høeg. 1. Db2, Kc4. 3. Dn3. I.-, K Xe3 (b5).
2. Le-l (Sd5).

446. \Valther Jørgensen
Original for D.S. I{.

447. Th. Siers 448. 1. Mor11vec
2. hædr. oml. Fuss-turn. 1942 1. pr. Cesk. Snch. 1921

:\lal i 3 træk

450. J. i\foravee
4. pr. Cesk. Sach 1 IJ29

:\lal i 3 træk :\lal i 3 træk

453. Lars Larsen
452. Lars Larsen 1. hædr. oml.
2. pr. Brit. Chess Fed. rsso-si Tidskrifl f. Schnck 1952

:\lal i 3 træk

451. J. Moravee
1991J, Pragcr Presse 6-9-1936

Mat i 2 træk Mnt i 2 træk :\'Jal i 2 træk

Ansvl, for dette nr.: J, P. Toft. Eksped.: J, P. Toft, Broogerg■d■ 8, Kebonh■vn V.



Nr 7. Oktober 1953

111,

11. årg.

Klubbens næste møde
finder sled i Industriforeningen (indgang

Vesterbrogade 1) tirsdag den 27. oktober kl.
20. Der bliver foredrag af V. Røpke med eks
empler fra skakproblemernes overdrev. Der
venter os altså en god aflen, da del endnu al
drig er slået fejl, al Røpkes klare fremstilling
af morsomme og ofte yderst dybsindige fairy
opgaver på en såre bchagellg måde fører til
hørerne ind på et område, hvor de sjældent
kommer på egen hånd.

Septembermødet
var vel besøgt, og medlemmer såvel som

gæster fulgte fra først til sidst Jens Enevold
sens lange foredrag om bondeslutspil-studier
med den største interesse. Med en fortræffe
lig anlagt disposition som ledetråd gjorde fo
redragsholderen rede for de forskelligartede
muligheder, bondeslutspillene byder, idel han
først sondrede mellem tekniske og artistiske
slutspil og demonstrerede nogle grænsetilfæl
de mellem disse lo grupper, bl.a. med bondens
kvadrat, opposition og træktvang som ide.
Derefter vistes en række interessante eksem
pler på artistiske slutspil med pat, bondefor
vandling, ekko elc. som motiver. Vi må her
nøjes med al bringe 3 af de foreviste studier
som nr. 459, 460 og 461.

Jnternational theme-tourney.
D.S. K. invites to a theme-Lourney being

open for all composers. The theme is the fol
iowing:

In a threemover the threat of a thematic
try is mel direclly by a black piece A. In Lhe
main play of lhe solution A is gelting the
same importance by help of a black piece B
wher eby the direct defence is compensatcd
by an indirecl defence (line-vacaling or un
pinning); but the weakening of Black's posi
tion is thereby caused by 8.
The four following examples will serve lo

illustrate the theme. Problems (unlimited
numbers) to be sent before January 10. 1954
to J. P. Toft, 8, Broagergade, Copenhagen,
Denrnark, who will send copies wilh state
ment of thematic tries and solution but with
out Lhe narnes of Lhe cornposers to the judge
(if possible a foreigner) who will be appointed ·
la ter. For problems, which lhe judge will
find worlhy of a prize, three prizes of danish
kr. 40.- , kr. 25.- and kr. 15.- will be award
ed. T'he prizes may, if need be or if desired,
be substituted by books or ether objects.
---
D. IC S. indbyder herved til en tematurne

ring, som Lars Larsens nedenfor gengivne
opgave har givet anledning til.

Remis Hvid vinder Hvid vinder



Temaet er følgende: I en tretrækkcr pareres
truslen i et prøvespil direkte af 'en sort brik
A. I hoveclspillet får A samme betydning. Idet
den direkte parade erstattes under medvirken
af en sort brik B af en indirekte parade. Den
for Sort skadelige virkning fremkaldes der
ved af B.

De fire følgende eksempler tjener til belys
ning af temaet. Opgaver (ubegrænset antal)
hedes inden 10. januar 1954 sendt til J. P. Toft.
Broagergade 8, Kc-,benhavn V, som vil sende
kopier af opgaverne med prøvespil og løsning,
men uden forfutter navn til dommeren (om
muligt en udenlandsk), der senere vil hiive
udpeget. For bidrag. som dommeren måtte
finde præmieværelige. udsættes 3 præmier:
kr. 40. 2i'> og 15, der om ønskes kan erstattes
med bøger eller andet.

De tre nedenstående opgaver af K. H. er
-besf ilte « med det formål i en enkel udførelse
at påpege forskellige muligheder udover den,
L. L.s opgave viser.

I. K. Hannemaun.

:\fat i 3 træk.

I. Dg6? (truer 2. Dh6=1°), Le8 (for 2. Dh61·,
Lhf,I). 1. Lf5, Ldl. 2. Dg6, g4-g3. 3. hXg3i=.
-- I prøvespillet parerer L direkte 2. Oh6't,
men i hovedspillet indirekte ved g4-g3 (Ii
nieåbning), og den skadelige virkning er den
simplest mulige - udsættelse for slag og mat.
At nøgletrækket har den uheldige (men nød
vendige) bivirkning efter g4-g3 al gardere
feltet h3. kompenseres i nogen grad af sats
spillets g-l-g3. 2. hXg, Kh3. 3. Lf5(fl)'=I=.

li. Lars Larsen.
I. pr. Skakbladets lurn. U)52.

l. SXe6? t2. Tf5=1=), Se3! l. TXcl4 (2. Td6,
<17t). SXT. 2. SXe6, Lc5. 3. Th6-=I=. 1. SXg3?
(2. SXe4=1=), Dd3! 1. TXd4, DXT. 2. SXg3.
e6-e5. 3. g4-g5=1= A(henh. sort S, D) frigø
res i hovedspillet af B (henh. sort L, B) og filr
derved· igen samme betydning som i prøve
spillet. Temaet er altså dubleret, og den ska
delige virkning af B er i begge tilfælde blo
kade.

III. K. Hunnemunn.■-·■ ••.. ~,~ "•,. • ~w m

~
DrK~•e

I ~ ~ • ~• ■.a■•- . ~ -• ~ a •■■■Bi.• ■ m ~. ~.~.~~-~
:\fa! i 3 træk.

I. Lh4? LXf41 (direkte parade rettet mod
Sg3i. 1. f5 (2. LXd6J, e5. 2. Lh4, e4. 3. Lg2=1= .
- Den indirekte parade er her igen llnieåb
ning. Den skadelige virkning er selvspærring.

1V. K. Hannernuun.

[\,fat i 3 træk.

1. Sc4?, DXT (direkte parade mod Sd6, e5i.
1. Tel-e4 (træktvang), e5. 2. Sc4, eXf4. 3.
LeS*. - Den indirekte parade er her igen
frigørelse. Den skadelige virkning er linie
åbning.

Der er en karakteristisk forskel på de lo
første og de to sidste eksempler. I I. og Il.
skifter A plads i løsningsforløbel, men i Ill.
og IV. bliver den stående.

Den første art ligner Dresduer af Pa litzsch
typen, i hvilken den tilsvarende brik A også
afledes. Den anden art ligner Brunner-typen,
i hvilken 8 også spærrer for A. Men der er
den forskel, at A i Dresduerne sættes fuld
stændig ud af funktion i løsningen, medens A
i vort tema får sin funktion fra prøvespillet
tilbage ved matsætningen.

Ansvl. for dette nr.: J. P . Toft. Ekspod.: J. P. Toft, Broagorgade 8, Kebenhovn V.



Nr. 8 November 1953

lllt

11. årg.

Klubbens næste mødt>
finder sted i fndustriforeningen (indgang

Vesterbrogade 1) torsdag den 26. november
kl. 20. Del er ikke lykkedes at engagere no
gen foredragsholder, hvorfor del vil blive en
aften med almindelig problemvkak. Il vis en
eller anden blandt de trofaste. som møder op
til hvert mødt, eventuelt har lidt interessant
at vise på demonstrutiousbrættut. sil er del
naturligvis velset.

Oktobermødet
bød som bekendt på et Foredrag al' V. Bøp

ke, der viste f'orskcllisc morsomme opgaver
l'ra overdrevet. Navnlig den nyeste f'orru -
Gitter-skak -, interesserede den faste stab af
mødedeltagere. I gittl'r-skak, som er den nye-
te form for hjælpemnller, er brællet inddelt

i celler med fire felter i hver, og der kan kun
tra-k kes fra celle til celle, ikke i felterne in
denfor samme celle. I trækket skal altså
mindst en gitter- eller cellelinie overskrides.
lan skal vænne sig lidt til denne form. for
man bliver fortrolig med den. DN er f.eks.
intet i vejen for, at den sorte konge kan an
bringe sig klods op ad den hvide dronning
uden at være mal eller stil i skak, blot det

er indenfor den samme celle. Opgave nr. 462,
vil forhåbentlig give et lille fingerpeg om prin
cippet. Det er forøvrigt forfatteren, som har
lanceret ideen. Det engelske feskak-blad ,Fai
ry Chess Heview e, som nu efter Dawsons død
fores videre af D. Nixon. har iøvrigt udskre
vet en Duwson-rnindeturoering over denne op
gaveform. Fri:,t ;}I. december 1953. l\lan kunn
fristes til nt tro. at der findes flere biløsnin
ger i opgaven, f. eks. 1. Lf4, Da3. 2. Le5,
Dd3 I '?'I . men den sorte konge kan gå ud af
sin celle lit cl4, hvorved matten ophæves. Der
findes kun ('C'II løsning: 1. Df4, De6. 2. Kf5,
e-l-l , Den sorte dronning kan ikke slå den
'1m tsrcttendc brik, fnrcH den hi:-finrl('r •i!? i

Losningl'r for september og oktober.
446. \\'ullhcr Jørgensen. 1. Tc3-:8. 447. Th.
iees. I. b6. 448. J. ~foravee. I. Se4 truer 2.

LXa6t. I.-. DXct (LXc-l. KXe4). 2. rae+
(SXh:3t, Ld:Jt). 440. M. Havet, 1. Tc8 truer 2.
Le8. Le4 og Ue.3. l. -. KXd4 (DXc8, Df5, b-1).
2. Le5t, (Sel':·, Le5t, Lc4t). 450. J. Muruvee,
I. Se6 truer 2. Td-lt. I.-, Lh6 (KXd5, clXe0).
2. Lc2t /Lh:Jt, TXe6t). 461. J. Meravee, l. Dc6,
cIXea. 2. Sclf. 1. -. TXaL (LXe2). 2. Le4t

462. D. Nlxon
Fai ry Chess Review I n.;:1
r

lljælpemat i 2 træk

1rn:1. C. E. Kemp
1IJ37. Probleemblad IX-X 1n:;:1

lljælpemat i 2 træk



(Sg21. 452. Lurs Larsen. I. Tel. 453. Lars Lar
sen. 1. DXf7. 464. Lars Larsen. 1. Dg6. 459. A.
Kowalenko. I. Kc6, KL,4. 2. Kcl5, Kc3. 3. Ke5,
e3. 4. KXf4, eXl'2. 5. Ke3, TDpat. 5. - , flL.
6. Kf4, Lh3. 7. e4. 1. -, e3. 2. fXe3, fXe3. 3.
Kc15, Kb4. 4. Kcl4, f4. 5. Kc-t, Kc3. 6. KX1'4,
Kd4. 7. Kf3, Kcl5. 8. KXc3, remis. 460. K. A.
L. Kubbel. I. a6, e3. 2. a7. e2. 3. a8D, elD. 4.
nasr. Kb4. 5. Dd3, Del. 6. Da3t, Kc4. 7. b3t.
5. -, Dal. 6. Dc3t, Ka4. 7. b3t og vinder. 461.
Hinninger. 1. b7, ns. 2. b8L (hvis b8D, så 2.
-, Khl og Sg3't med pat), Kf3. 3. Ld6, Ke4.
,1. c7, Kd5. 5. Lh2. I. - , Khl. 2. b8T, ns. 3.
TXb3.

»Probienlisten«
vore norske problemvenner, eget blad. der

i nogen tid har været en rrfcleling i Norsk

>jakkblad, er nu atter begyndt at udkomme
,om selvstændigt blad. Det er meningen, at del
skal komme hveranden måned. Det udgives
i Drammen, og problemredaktører er Alf Myr
huug og Andre Fossum. I del første nummer
for september-oktober bringes dog også en
del partier fra kandidatturneringen.

Dødsfald.
Niels Rutberg, den verdenskendte svenske

probiernist, er l'oruylig død, 54 år. Hans pro
duktion omfattede særlig logiske opgaversamt
kko- og matproblerner, men også indenfor
elvmatterne har han præsteret smukke ting.
Den 27. august dode Alberto .\Jari, Italien.

61 år. Han var mest produktiv i Good-com
panion-tidcn.

Selvmat i 2 træk Mat i 3 træk .\lnt i 2 træk

4611. .\• .\Jarl
I. pr..Jugoslaviens Skakorg.
inso

.\lal i 2 træk

470. H. V. Tuxen
1.-2. pr. ex æquo Probleemblads
9. lematurn. 1953

An,vl. for dette nr.: J, P . Toft. Eksped.: J, P . Toft, Broagergade 8, Kebenhavn V.
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lllt

11. Arg.

KLUBB JULEMØDE vi lo enest
Høpke, og
tjerne.

nde opgaver, der blev forevist af
m viser den såkaldte springer-finder sled i Industriforeningen (indgang

Vesterbrogude 1) tirsdag den 22. december
kl. 20. Det er lovet os, al mødesalen ved denne
lejlighed vil blive stillet til vor disposition,
så vi håber, at alle pladser omkring bordel
vil blive hcsat, uagtet mødeaftenen har måttet
fastsættes så tæt ind under jul. Husk, at gæ
ster er meget velkomne. Aftenen vil blive ind
ledet med et kort foredrag af V. Røpke om
de eksisterende direkte mutopgaver med de 4
sorte bondeforvoodllnger. Derefter er ordet
frit, hl. a. til demonstration af opgaver. Og
så følger det uundværlige julelotteri. hvor vi
med den erfaring, vi har høstet fra alle tid
ligere julemøder, tør regne med, at gevinster.
medbragt af adskillige mecllemmer. ikke vil
komme til at mangle. - llvis det kan lykkes
at få juleforberedelserne nogenlunde tilende
bragt inden den 22. december. vil mødet
kunne forme sig som en hyggelig og fornøje
lig optakt til julen.

November-mødet var uden foredrag, men
trak alligevel ret længe ud og syntes at be
kræfte, at man i hvert fald af og til bør reser
vere en aften til beretninger om forskelligt.
til samtaler og til opgavedemonstrationer ar
medlemmer, der har noget interessant al vise.
Opgaver blev forevist (og derefter indgående
diskuteret) af Røpke, Dahl, I. 0. Pedersen og
Hasch Nielsen. Som nr. 4 71 og 472 gengiver

471. W. Kriimer
DieSchwalbe IV 1936

472. Ed. Schlldber
Die Schwnlbe IV 1936

TEl\lATUHNEIUNGE
Vi har den glæde at kunne meddele, at H.

Hullberg, Stockholm, har indvilget i al være
dommer ved den i oktober-numret udskrevne
internationale tematurnering. - Det tør vel
siges. at temaet ikke hører til de nemmeste
at fremstille, hvorfor vi opfordrer kornpon i
ster, der ønsker at deltage i turneringen, til
at I.age tiden lugt, idet bidrag s0111 nævnt skal
være .T. P. Toft, Broagcrgadc 8, København V,
i hænde senest den 10. jnnuur 1054.

LØSNINGEH
463. C. E. Kemp. Sk inspit: I.-. Lg7(h8) ..

Losning: I. Se2, Le7. 2. Scl-t , Ld6T. Kongen
slår ikke i skak i diagramstillingen, idet Tc6
Xcf> og Lrnxe5 er ulovligt, fordi ingen celle
linie overskrides. Derfor er i skinspillel 1. Lg7
mal, idet kongen ikke kan slå Te6, som gar
derer feltet d6. 464. N. Petrovlc. Skinspil: 1.
-, Kd5. 2. gi L, Kd6:I=. Løsning: I. Lgl, TXg2.
2. Lh2t, Tg3 I. I temaet var krævet flere re
turtræk. 465. 1'11. Hulberg. l. Tel2. 466. 1'11. Rul
berg. I. h6 truer 2. Sd6. 3. Of4 t-. 1. -, Lh4
(La3, Le7, Lf8, La7/b6, Lf2/g1). 2. Sc3 (Sd2,
Sf6, Sg5, Sc5, Sf2). 467. A. Murl. I. Df8. 468,
A. Mari. I. Lb7 truer 2. c8S=I=. 4-dohbell valve.
469. A. i\fnrl. 1. Sfl. 470. H. V. Tuxen, 1. Lc6.

Ansvarlig for dette nr.: P. Rasch Nielsen. Eksp.: ,I. P. Toft, Broagcrgade 8, Kbhvn. V.

k I. Se5


