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Rukhlis-temaet.
Af H. V. Tuxen.

En gammel opgavemand ryster tit på
hovedet af problemforfatternes nyeste på
fund. F. ex. synes jeg, at de fleste »cyc
Jiske« ideer er noget underligt rod, som
næppe forstås af de »menige« løsere. En
ide, der tiltaler mig betydeligt mere, er det
såkaldte Rukhlis-tema. »Stamproblemet« er
nr. 281. Hvis hvid forsøger 1. Lf2, truende
2. Sb6=F, så kan sort forsvare sig med 1. -,
Td4. 2. Se3=1= og 1. -, Ld4. 2. De4=1=', men
trækket strander på 1. -, Te3. Efter nøg
len trues ligeledes med Sb6, men sort kan
parere dette med 1. - , Ld3. 2. Sc3* og
1. -, Td3. 2. De4=1=. Efter visse sorte træk
er der altså et skinspil, hvis mattræk i løs
ningen optræder efter andre sorte træl;
I almindelige skinspilsopgaver har vi jo
ændrede hvide mattræk efter de samme
sort forsvarstræk, men i Rukhlis-temael er
der vendt om på dette forhold. Hollæn
derne kalder også temaet for »paradc
vekslinge. Nr. 282 ligner Rukhlis opgave
meget. Skinspillet er imidlertid de tre
spærringer på d4, der efter nøglen ændres
til tre selvbindinger på samme felt, men
med ændrede hvide svar. Knuppert har
været så tæt ved ideen, at han med et suk
kan udbryde: Så du røgen. Iøvrigt inde
holder ban opgave en enkelt Rukhlis
variant: I skinspillct ser vi 1. -, Td4. 2.

Sc3=1=-, og den samme hvide mat optræder
i løsningen efter 1. -, Sd3.
En sådan enkelt variant ses i mangfol

dige ældre opgaver, men den første be
vidste fremstilling er mig bekendt af A. C.
White, der ovenikøbet har bragt den i
trækpligt-form. I skinspillet ses frigørel
sen af den bundne hvide. springer efter
visse træk af Tdll, desuden ffjrer blokaden
1. -, Td4 til 2. Df5*. I Løsningen ses fri
gørelsen af Sd3 efter f. ex. 1. -, Th4, og
blokaden 1. -, Te3 rører til 2. Df5=1=.
Et moderne exempel er nr. 284, hvor der

i skinspillet optræder varianter efter 1. -,
TXLd5, De5, Se5 og LXd5. J løsningen ser
vi de samme hvide rnattræk efter 1. -,
De5, TXLe4, LXLe4 og Se5.
Endelig viser nr. 285 temael i miniature

form. Der er kun en enkelt variant.

Februar-mødet
finder sted i Industriforeningen (ind

gang Vesterbrogade I) tirsdag d. 6. marts
kl. 20. Gæster er hjertelig velkomne. Alle
medlemmer opfordres til at give deres bi
drag til at gøre aftenen interessant.

Bidrag til bladet
er altid velsete, og det glæder os at have

modtaget ovenstående lille artikel fra
klubbens tidligere formand. Blot det kunne
animere andre til at give lignende små
originale bidrag. ·

Mat I 2 træk. 1. d4. Mat I 2 træk. L d4. Mat I 2 træk. I. Kc3,I
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287. Lars Larsen, Espe
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288. Lars Larsen, Espe 289. Lars Larsen, Espe
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Mat I 2 træk. I. Se6. Mat I 3 træk. 1. g3. Mal I 3 uæk. I. ShXc5.

291. Poul 8. Thomsen, Kbhvn.
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Mal I 2 træk. I. Od3. Mat I 2 træk. 1.014. Mat I 4 træk. t. Sb2.
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Den ordinære generalforsnmllng
linder sted i Industriforeningen onsdag

den 9. maj kl. 20. Indgang Vestcrbrogade 1.
Dagsorden ifølge lovene. Alle medlemmer
bedes møde, så der kan blive en livlig drøf
telse af klubbens anliggender og fremtid.

Om truselskorrektion.
Den velkendte finske komponist Jan

Hannelius skriver følgende artikel i vort
enske broderorgan »Springaren«. (Jøvrigt

lager vi hatten af for vore svenske venner
med Hullberg i spidsen. Det er forbavsen
de, hvad de kan præstere måned efter
måned.)

[ disse tider bar de fleste problemven
ner sikkert hørt tale om »Threat Correc
tion« (truselkorrektion). Det er vel P. ten
Cate, som har givet anledning til f"'lgende
definition: Efter ligegyldige træk af hvid
indledningsbrik opstår en bestemt trusel,
som dog kan imødegås af sort, hvorfor
hvid er tvunget til at erstatte den oprin
delige Lrusel med en ny truscl på den
måde, at den oprindelige trusel realiseres i
løsningen. Skoleeksemplet nr. 293 er unæg
telig særlig interessant, idet del er lykke
des forfatteren at indkoble tematiske ff. af
de to sorte S, hvorved skintruslen realise-

res dobbelt efter træk af forskellig grad.
Truselkorrektionen turde i dette nu med
rette betragtes som hollandsk patent. Men
i princippet er regulær truselskorrektion
fremstillet langt tidligere: Nr. 294. Temaet
er her såkaldt finsk ædel-Nowotny eller
- hvorfor ikke - finsk Nowotny med tru
selskorrektion. Det faktum, at det ligegyl
dige træk 1. Lg3? snedigt præciseres spil
ler ingen rolle, og dobbelttruslen i forfø
relsen hører til temaets natur. Hovedsagen
i dette tilfælde er, at begge skintruslerne
realiseres i løsningen. Ellermans raffinere
de nr. 295 er velbekendt, men indeholder
noget, som måske ikke direkte understre
ges. Truselskorrcktionerne 1. Sd2? og 1.
Sc5? ser ud som fortsat angreb for den,
der ikke mærker, at det drejer sig om helt
nye trusler. Temaet kan også forbindes
med virkeligt fortsat angreb, se nr. 296.
F. A. er her reelt såvel i forførelse som
løsning.

Noget i lighed med den omdiskuterede
form i fA. kan også lænkes i denne for
bindelse, nr. 297. 1.-, Let. 2. DXd4 mat,
men 1. Sb-, Lel I 2. ?. Desuden gør op
gaven fordring på at være rekord med sin
fem forskellige trusler. - Det er modern
at fremstille hvid-sorte komplekser, hvor
forførelsernes parader er tematiske para-

293. P. ten Cate.
Probleemblad 1949.

295. A. Ellerman.
AJodrez Espanol 19l9.
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294. P. Sola.
S. pr. Suomen Shakkl 1935.

M11t I 2 træk. M11t I 2 træk. Mot I 2 træk.
1. Lg7/Lfo? (2. Sg5 mat), Ld8/Tg8I I. Lg3? (2. Of5 og DXf7 mut), d51 l. S-(2. Lf4 mat). Sd3I 1. Sd2?
1. l.d4 I (2. Sc3), Sc-/SXd4. 2. Sg5 t. LXdGI (2. Tc-d8 mat), LXd6/ (2. SXfS), Tel51 l. Sc5? (2. Td6), Ta41
mot. TXd6. 2. Df6/DXf7 mat. t. S/G I 12. Sg4 mat), LXf5. 2. LU

mat.



der i løsningen. Denne strategi kan også
udnyttes i truselskorrektion, thi 1. Sd2? og
1. Sd6 l er tilsyneladende ligestillede, idet
S-garderingen er den samme.. Tilsidst en
opgave nr. 299, som adskiller sig en del
fra de øvrige. Vitsen ligger deri, at hvid
ikke kan frigøre den primære truselsbrik,
men må binde den påny og på en sådan
måde, at sort er nødt til at binde den se-

kundære truselsbrik, hvorved den første i
hvert tilfælde frigøres og kan sætte mat.

Med hensigt har jeg undgået indviklede
udredninger for ikke al trætte læseren, og
og jeg vil være glad, hvis nogen efter grun
digt studium af de noget fåtallige eksemp
ler blev af samme mening som jeg, nemlig
at truselskorrektion behandlet med rig fan
tasi endnu har fremtiden for sig.

296. J. Hannelius.
Springeren III 1951.

297. J. Hannellus.
Suomen Shakki 1950.

298. J. Hannelius.
Ole Schwulbc 1950.

Mat i 2 træk. Mut i 2 træk.
1. Sd-/Se7? (2. Od5 mat), Lf7/Le41 1. Sb-(2. Oll 51, Let I 1. Sc3'/
1. SXe3 / (2. Db6), L-/LXe•/De3. (2. So4), Sc7? 1. Sc7? (2. SX»6),
2. Sf5/TXe4/0Xd5 mat. SXc4 I 1. SXd6? (2. Sc7l, d3 I

t. SXd4/ (2. SXb3). LXd4.
2. Da5 mat.

)lot i 2 trask.
I. Se- (2. Lc3J, TXc5 I I. S<l2?
(2. Td3J. LXc5! 1. Sd6/ (2. Sb5),
TXc5/LXc5. 2. Tcl3/Lc3 mat.

299. J. Hannellus.
Parøllele 50 1950.

300. Lars Larsen. 301. Lars Larsen.
3. hædr. oml. Brit. Cbess ,.-cd.1949-50 4. ros. omt. Brit. Chess Fed. 19!9-50

Mat i 2 træk.
1. Ke2? (2. d5), Db3 eller Dc41
t. Kf4? (2. Tel), Sf7 I
1, Ket,/ (2. Sf4), DXc2. 2. d5 mat

r.tHt i 3 træk.
l. Tc6 truer 2. Lg4.
1. -, TXg7. 2. Lg4.
l. -, Tb5. 2, LXa6.
1. -, Th4. 2. SdG.

Mat i 2 træk. I. TJ'4.
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Mat I 2 træk. 1. SXe6. Mat I 2 træk. t. SXb5. Mat i 2 træk. l. SgS.

302. Lars Larsen.
3. hædr. oml.
Argentina de Ajedres 1950.

303. Lars Larsen.
5. hædr, oml. Schwalben-Riogt. 1949 304-. Lars Larsen.
602. Schach-Express VIII 1949. 1. hædr. oml. PuruJl"Je 1950 Il.

Ansvl. for dette Nr.; J. P. Toft. Eksped.: J. P. Toft, Broagcrgade 8, København V.
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Viggo Klausen død.
Problemklubben har lidt cl smerteligt

tab, idet vort medlem Viggo Klausen den
10. maj er afgået ved døden efter flere firs
alvorlig sygdom, kun 49 år gammel.

Viggo Klausen var kendt blandt problem
klubbens medlemmer som vor største eks
pert på 2-træksområdet. Da han for nogle
år siden blev angrebet af TB, begyndte
han at anlægge -en syslemalisk 2-træks
samling, der efterhånden voksede Lil ca.
50.000 Klausen udvalgte opgaverne med
kyndig hånd, og kun de bedste ting fandt
nåde for hans kritiske blik. Det blev såle
des en udsøgt samling, der var forlrinlig
til eftersporing af forgængere til præmie
tagere, og den blev da også almindelig be
nyttet af dommere rundt om i verden.
Trods sin tiltagende svaghed var Klausen
altid villig til at stille sin viden til rådig
hed for problemverdenen, og hun modtog
med glæde besøg af problemvenner og
liskuterede opgaver til det sidste. Før han
blev så alvorlig syg, at han til stadighed
n~tle holde sengen, var han en flittig og
:kattet foredragsholder i klubben.
Han vil blive meget savnet og hans

minde holdt i ære.

Ganske lidt om forvandling til sort
dronning i Selvmat.
f R. Prytz.
I de selvmatopgnver, hvori en sort bonde
fter sin forvandling Lil officer indgår som

led i et matsættendc baltcrt på I. række -
se nr. 305-310 - vil bondens forvandling
til dronning (og tårn) kun siældent have
nogen interesse. Oftest er der en truscl,
hvori det sorte T(D), der findes i diagram
stil lingeri, tvinges Lil slag af den bundne
hvide D(T), og nogen ændring i t ruselsspil
let er undtagelsen, blot fordi der kommer
en D (T) til ved siden af. Opgavens egent
lige indhold knytter sig oftest til forvand
linger til de lette officerer. Men Iorvand
Jing til D kan dog være en væsentlig del
af indholdet.

I nr. 305, stamproblemcl Lil mange se
nere, parerer 1. -, b2-bl D truslen, idet
Dbl kan gå imellem på cl3. Denne parade
er nem at overse, den er den almindeligste
motivering for den sorte D-forvandling.

i\len hvorledes kan hvid nu udnytte en
sådan forvandling? Det simpleste (i mere
end ccn betydning) er al have kort trusel
!S blot aflede den nye D, så at truslen kan
gennemføres, se nr. 300. Større interesse
har det imidlertid at tvinge J) Lil at give
mal, se nr. 305. Den adskillelse, der findes
her mellem forvandling til D og til T, er

sjælden; der plejer efter T-forvandling
enten nt være dual (nr. 306, 307 og 309)
eller del samme spil som efter forvandling
til D. I 111·. 307 ses en anden udnyttelse af
dubleringen pi'\ 1. række, så at mat på kon
gens nabofelt er mulig.

Nr. 308-310 pq4ver særligt at vise svæk
kelsen for sort ved at have en D (T) og
ikke bare en bonde. Prøver man i nr. 308
al spille 1. Td3t, Ke4. 2. TXd6t, er der
ingen løsning efter 2. - g2Xf1S. i\len efter
at der står en dronning på g1, kan dette
prøvespil gennemføres. Den sorte D skal
altså i modsætning til nr. 305-307 virke
på samme felt (f I), hvorpå bonden virker
rør forvandlingen. Nr. 30!.l viser det samme
forhold i den tilsvarende variant, selv om
der ikke her er noget prøvespil, idel der
bruges en anden nøgle. Man ser tydeligt,
al der ligesom i nr. 308 ikke er nogen tru
sel ved 2. Td:-lt, idet sort da blot lager sig
en S eller L.
Endelig viser nr. 310 et stille 2. træk

fordi sort ikke kan omgøre sin forvand
ling.

Mon der kan findes andre udnyttelser af
forvandlingen til D?
Et helt andet bondejorvandlingsspergs-

111ål: Alain White udkastede forny lig i et
brev tanken om al komponere det om
vendte Babso n-task, altså en sort boncl
forvandling til henholdsvis D, T, L og S,
efterfulgt af en hvid bondes forvandling
Lil henh. S, L, T og D. Er der ikke en dan
sker, der vil preve at klare dette problem?
En korrekt fremslilling vil vække opsigt
i hele den intcrnalionale problemverden!

Byen hedder snerue,
Ved at blade nogle >Good Companiorre

hæfter igennem stødte jeg på en artikel af
A. C. White om den opgaveturnering, der
var knyttet til den første amerikansk
skakkongres i 1857. Dengang forlangt
man jo cl sæl opgaver (en totrækkcr, en
tretrækkcr og en firetrækker) af hver del
tager. Første præmie vandtes af Heinrich
Rudolf Willrners, som ACW udnævner til
at være dansker. Conrad Bayer tog sig af
anden præmie, mens Sam. Loyd, som p~
del tidspunkt Ikke rigtig var i stødet, måtte
slå sig til tåls med tredje præmie. Willmers
var en dengang kendt klavervirtuos, som
under en koncert i København pludselig
stoppede op midt i en trille og noterede cl
eller andet på sin manchet, hvorefter han
fortsatte på klaveret, som om intet var
hændt. Da man bagefter spurgte ham,
hvad der havde været på færde, fortalte
han, al han havde skrevet løsningen ned



pil en firetrækker af Grossdcmange. Opga
ven havde drillet ham en uges tid, men da
løsningen pludselig slog ned i ham, måtte
han partout skrive den ned for al f!t den
ud af hovedet, så han heil kunne koncen
trere sig om sit klaverspil.

Ved at slå efter i >gamle Salmonscne går
glansen imidlertid af Sankte Gertrud, idet
del viser sig, at W. var tysker. lian fødtes
i Berlin 1821, men voksede OJJ i Køben
havn, hvilket dog ikke gør folk Lil vaske
ægte danskere. Sine musikstudier Iuldf'ørtc
han i Tyskland, hvorefter han begav sig
på koncerttourneer. Iøvrigt tilbragte han
den meste tid i Wien, hvor han dØtle i 1878.

om problemkomponist er hun hell gået
i glemmebogen, men nedenstående fire
trækker er, når man tager i betragtning, at
den er næsten 100 år gammel, et nærmere
studium værd. Nøglen er 1. Dg3 med trus-

len 2. Tc1 t. Hovedspiller er det stille dron
ningoffcr efter 1. -. Kbfi, 2. Db31

H. V. Tuxen.
Klubbens næste møde
finder sled i Industriforeningen (ind

gang Vesterbrogede 1) torsdag den 27. sep
tember kl. 20. Gæster er hjerteligt velkom
ne, og medlemmerne anmodes om at mølle
talrigt op, så vi kan blive enige om en slag
plan for sæsonens månedlige møder. Der
skulle gerne tages ful med friske kræfter.

Blathy-tu rneringen.
Som del måske vil huskes, mistede Ing.
,. Petrovic, Jugoslavien, sin 2. pr. i denn
turnering p/'I grund af en odelæggcnd
dual. Pctrovic har nu korrigeret sin op
gave (nr. 312). Løsningen er: 1. Sf2. 2.
Se4t. 3. Se.it . 4. Sd3. 3. SXclt. 6. Sf3 I- •

Selvmut I 3 træk.
I. 01'1, glO. 2. Od t.

313. Lars Larsen

310. R. Prytz
Ortgtuul

S1•lv111ot I 2 træk.
1. Sd4-f5, gl I). 2. Obtt.

• ■ 1••.~r. I

309. R. Prytz

Sclvmot i 3 træk.
1. 0ft, gtD. 2. Td3+.

312. Ing. N. Petrovic

Servrnat i 2 træk.
1. eSD, blD. 2. Sf5t.

308. R. Prytz

Selvmut I S træk.
I. Ld8, glO. 2. Td3t.

311. H. R. Willmers

Mnt I 3 træk.
l. sra truer. 2. DXf3t.

Mol i 6 træk.
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Nr. 4 Oktober 1951 9. årg.

Problemklubbens næste møde
finder sted i Industniforeningen, ind

gang Vesterbrogade 1, torsdag den 1. No
vember Kl. 19,30.

Mødet vil forme sig som en mindeaften
for klubbens nylig afdøde medlem Viggo
Klausen. Hans virksomhed som problem
forfatter vi'l blive skildret af V. Rø,pke,
mens Julius Nielsen har lovet at fortælle
om Klausen som spiller.

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer
til at møde denne aften.

Kommende møder.
Det kan allerede nu meddeles, at ram

merne for de kommende møder i Pro
blemklubben ligger nogenlunde fast. I
november vil 0. G. Lauritzen således hol
de foredrag om den czekiske forfatter
M. Havel. I december har vi julemødet
med det traditionelle lotteri, og ved denne
lejlighed opfordres alle medlemmer til at
vise en eller to morsomme opgaver, ge,rne
noget usædvanligt i retning af eventyr el
ler kuriosa. I januar er påtænkt en mere
omfattende løserturnering, der formentlig
vil forme sig således, at man skal løse
f. eks. seks 2-trækkere indenfor en halv
times tid. Forhåbentlig lykkes det også
til januar at finde en foredragsholder, så
der· er noget mere håndgribeligt at byde
medlemmerne på. Iøvr-igt er der som altid
på problemklubbens aftener frit forum,
hvor enhver kan give sit bidrag til under
holdningen.

Den forløbne tid
har ikke været særlig rig på begiven

heder indenfor klubbens rammer. Gene
ralforsamlingen i maj forløb ganske smer
tefnit, Bestyrelsen består derefter stadig
af H. Boas, formand, E. Uldaler, kasserer,
J. P. Toft, sekretær og V. Repke og J. P.
Jensen.

Sommeren var nærmest en død periode,
og først i september kunne møderne gen
optages. Det: var rart, hvis man kunne
komme ind i en fast turnus som i tddligere
titler, og der gøres i Øjeblikket anstren
gelser i den retning. Imidlertid er der en
alvorlig fare, som truer klubben, og det
er med hensyn til lokalet.

Klubben har gennem hele sin eksistens
naturligt haft hjemme i Industriforenin
gen, hvilket skyldes, at en stor del af de
københavnske medlemmer i sdn tid var
medlemmer af denne forening, hvor man
så fandt husly. Gennem årene er flere af
disse medlemmer faldet fra, enten det nu
skyldes udmeldelse, naturlig afgang eller
andre årsager, og nu vil Industri.forenin
~en gerne se en dokumentation for, at de
fleste af medlemmerne stadig hører hjem
me i foreningen. Det vil sikkert blive van
skeligt for ikke at Slige helt umuligt at til
fredsstille Industrdforeningens krav i den
henseende, hvorfor det vist er klogt at
regne med, at klubben meget let kan kom
me ud for at skulle søge sig et andet lo
kale. Dette skulle vel ikke være vanske
ligt at opdrive; men det er jo tvivlsomt,
om det bliver til samme billige pris som i
Industriforeningen, hvor man nærmest
har været gæst. Hertil kommer endvidere,
at klubben i så fald kommer til at anskaffe
si,g i hvert fald et demonstrationsbræt.
Her har man hidtil klaret sig med at låne
hos den altid velvillige Kampklub eller In
dustriforeningens Skakklub.
Foruden de månedlige møder er der

altså også andre problemer, der skal lø
ses.

Det omvendte Babson-task,
I september-numret efterlyste R. Prytz

en opgave med tiet omvendte Babson-task.
Allerede i Problemklubbens møde den 27.
september demonstrerede Walther J ør
gensen en opgave med dette task. Den vil
i en forhåbentlig ikke alt for fjern frem
tid komme bil syne i Schwalbe.

Løst og fast.
Den fortrinlige skakspalteleder Gode

froy Martin, som gennem flere år har gjort
spalten »Parallele 50 %« til en af verdens
bedste, er fratrådt og erstattet af Cenek
Kottnauer og M. Havel.

Vi minder om den finske skakproblem
olympiade, der slutter den 31. december
t951. Man kan sende 2-3-trækkere og stu
dier til I. Makihovi, Dobelninkatu 4 B 34,
Helsingfors.



Mat I 2 træk.

Mat i 3 træk.

1. -nxrs. Mat i 2 træk

I. 15. l'ylat i 2 træk.

lingen findes i D.S. B. 1922. Willmers blev
sindssyg kort før sin død og døde af lun
gebetændelse den 24. august 1878.

En tematisk nyhed?
I »Springaren« for oktober bringes op

gaven nr. 320 af J. Hannelius, der skriver:
»Det, jeg har kaldt tema-omstilling, har
jeg aldrig set før. Hvid udnytter sorts blot
telser i omvendt orden fra skdnspil til
Jøsn,ing efter samme forsvar: 1. -, Le5.
2. Le6=1= (tema I), 1. -, Te5. 2. Se-d6=1=
(tema II). Løsnin~: 1. DXf3 truer 2. Sd4=1=.
1. -, Le5. 2. SXe3=1= (tema II). 1. -, Te5.
2. DXf4:f: (tema I). Indledningen må blive
lidt kraftig, for at ideen skal fremstå
klart.«

316. Arthur .Madson.
2. pr. Magasinet 1950 I.

I. Db2. Mut i 3 træk.

1. Td3. Mul i S træk,

T. R. Dawson skal være alvorIigt syg,
og hans problemafdeling i Brit. Chess Må
gazine er foreløbig overtaget af S. Sedg
wick.

Mere om Willmers.
Vor ven A. Hinds, Helsingfors, skraver

til os, at Willmers .selv i en politianmel
delse i Berlin 1866 meddelte, at han var
født i København den 31. oktober 1821,
hvilket omtales i Deutsche Schachblåttcr
3. april 1922. Hans far var dansk, mode
ren fransk. Han fødtes faktisk i Køben
havn, men han kom allerede som barn
til Berlin. Willmers har altså dansk blod
i sine årer - og fransk - slet dkke tysk.
Han komponerede ca. 100 opgaver. Sam-:

320. J. Hannelius.
12!<9 Springeren X 1951.

3 U. Lars Larsen 3 22; Lars Larsen.
4 h æd r. oml. Purullcle 1950 I. Ros. oml. Purulel'e 1!)50 li.

Mut i 2 træk. 1. DXf3. Mut i 2 træk. J. Of5. Mat I 3 tr:Nl. 1. ø5.

Ansvl. for dette Nr.: J. P. Toft. Eksped.: J. P. Toft, Breogergnrle 8,_ Københa.vn V.
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Julemødet
afholdes som meddelt de københavnske

medlemmer pr. brev tirsdag den 18. decem
ber kl. 20· i Industriforeningen. Indgang
Vesterbrogade 1. Der forventes god tilslut
ning til dette sidste møde i år. Et af vore
mest interesserede medlemmer violinbyg
ger hr. Hans Dahl har udsat en præmie på
ti kroner til den bedste opgave, som viser
et juletræ på skakbrættet. Dommen falder
samme aften. Endvidere vil der blive ar
rangeret en lille rask konstruktionsturne
ring. Det er længe siden, vi sidst havde en
sådan, og hr. Høpke har lovet, at den skal
blive så let, at alle kan være med. Som
sædvanlig opfordres alle medlemmerne til
at vise en eller anden morsom opgave og
derved hver for sig give deres bidrag til
underholdningen. Endvidere er der jule
lotteriet, hvortil gaver naturligvis er vel
komne. Og der er almindelig problemsnak
resten al' aftenen. Der skulle være alle
betingelser for at gøre julemødet til en
virkelig fornøjelig aften.

Novembermødet
fik det bedst mulige forløb. Kun burde

langt flere medlemmer have hørt 0. G.
Lauritzens instruktive og oplysende fore
drag om M. Havel, der som bekendt for
nylig er fyldt 70 år, men som stadig er i
fuldt vigør og stadig produktiv. Vi gen
giver nogle af de opgaver, som vistes un
der foredraget. K. Hannemann supplerede
med at vise et par af Havels studier, der
ikke stikker op for de bedste. Derefter var
der almindelig problemsnak.

Svenske miniaturer.
På den svenske problemskakklubs forlag

har H. Hultberg og Bror Larsson udsendt
en samling svenske miniaturer med titlen
~Med få piåser-s. På 13 duplikerede kvart
ark er samlet ikke mindre end 147 minia
turer af 48 svenske forfattere, de fleste af

de nulevende og enkelte af de ældre. Sam
Iingen omfatter ortodokse opgaver fra 2
til 7 træk, og det er en fornøjelse at gen
nemgå de mange interessante problemer,
som nok kan give underholdning til ad
skillige aftentimer. Hvis det viser sig, at
ideen sl år an, er. det meningen at lade sam
lingen efterfølge af andre samlinger fra
forskellige dele af svensk problemskak.
Værket koster 2,50 svenske kroner, og man
kan skrive til H. Hultberg, Odengatan 35,
III (Carlson) , Stockholm, eller rekvirere
den gennem de danske skakforhandlere.

Spr ingaren,
vort svenske broderorgan møder i de

cember med ikke mindre end 8 duplike
rede sider, fulde af interessante opgaver,
både reproduktioner og originale. Sprin
garen udskriver for næste år turnering for
2-trækkere, dommer Bj. Blikeng, 3- og fler
trækkere, dommer Jan Knoppel og fanta
siproblemer (ikke fantasibrikker og højst
2 opgaver af hver forfatter), dommer Bo
Lindgren og H. Hultberg, - I numret har
Einar Letzen, :.\falmø, lanceret en ny op
gavetype, som han kalder »flyveskak«. Den
væsentligste regel er, at en patstillet konge
er mat, når den anden konge har trukket
umiddelbart forinden. Der udskrives en
turnering over temaet.

Industriforeningens lokale
er sikret for klubben i hvert fald i den

første tid. Klubben har jo haft til huse her
siden starten, og det ville være kedeligt
at flytte til et andet sted. Ved udfoldelse
af stor diplomatisk snille er det lykkedes
at få Industriforeningens inspektør til at
se med lidt mildere Øjne på klubbens mø
der. Den lille eksklusive kreds, som næppe
nok en gang om måneden samles i Industri
foreningen, laver jo heller ikke større stå
hej. Men klubben er naturligvis taknemlig
for Industriforeningens velvilje.



Mut i 3 træk 1. Lg6 Mat I 3 træk l. Se4 ~fol I 3 træk 1. Oe8

1. Lu7

331. Arthur Madsen, Snndbor
I. pr. Brit. Chess Ped. 19~51

329. M. Havel 330. M. Havel
1. pr. GOteborg Scbacksllllsk. 1921 Zlatba Proha 29-5-1918
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332. K. Hannemann, København 333. Lars Larsen, Espe 33◄. Lars Larsen
2. hædr. oml. Tids. f. Schack 1917 3. hædr, omt. L'Ital. Scocch. 1949-50 2. hædr. oml. Ttds. r. Schack JIMO

1. Kf7

Aosvl. ror dette Nr.: J. P. 1'o(t. Eksped.: J. P. Toft, Broagergude 8, København V.
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mindst 4 komponister, eventuelt også 8
opgaver af 5 komponister.

Det er så længe siden, Problemklubben
har været i kamp med udlandet, al vi sy
nes, det er på tide at tage fat på det inter
nationale samkvem igen Her er en lejlig
hed til at rå begyndt, og vi opfordrer ane
de forfattere, som har lyst til al være med
i denne interessante match, til snarest at
lade høre fra sig. Send venligst sekretæ
ren et brevkort, så bestyrelsen kan se, om
der er tilstrækkelig interesse. Problem
klubben har jo traditioner at hævde, og
opfordringen har en sådan form, at det
må være overkommeligt for vore køben
havnske medlemmer at deltage.

Julemødet
fik det sædvanlige fortræffeli$e forløb.

Kun et enkelt medlem havde .givet sig i
kast med den af hr. Dahl stillede opgave:
at skabe et juletræ på skakbrættet, men til
gengæld var resultatet også overmåde ny
deligt, som man vil se af opgaven nr. 335.
Forfatteren ønskede at være anonym og
lod de ti kroner, som var udsat i præmie,
gå videre til den af hr. RØpkc arrange
rede konstruktionsturnering, der naturlig
vis blev vundet af hr. K. Hannemann. Der
efter var der almindelig problemsnak, og
aftenen sluttede med det traditionelle ju
lelotteri, hvor der var et væld af præmier.
Som sædvanlig havde K. A. K. Larsen
skænket et par af sine egne malerier til
lodtrækningen, og vi synes, del er på sin
plads her al lakke K. A. K., fordi han af
og til skænker kJubben en venlig tanke
og en gave til lotteriet.

æste møde
afholdes i Industriforeningen (indgang

Vesterbrogade 1) torsdag den 31. januar
kl. 20. Hr. V. Røpke har lovet at holde
foredrag om T. R. Dawson, England, som
er afgået ved døden den 16. december
1951. Dawson hører til Englands mest
kendte problemforfattere, og han har
gjort en fremragende indsats navnlig p
fantasiskakkens område.
Februar-mødet vil finde sted tirsdag

den 26. februar kl. 20, og ved denne lej
lighed vil br. K. Hannemann være tore
ragsholiler.

Bibliografi.
i ved ikke, hvorvidt Grækenland hid

til har måttet undvære et skakblad; men
i så fald er savnet nu afhjulpet, selv om
begyndelsen er beskeden. Vi har i hvert
fald modtaget det første nummer af et
lille 8-sidet blad. Et par sider er helliget
problemer, og bladets redaktør er Spyros
Bikos, Heliopolis, Athen (4), Grækenland,
der gerne modtager bidrag til den løbende
2-træksturnering.

Den spanske problemklubs medlems
blad »Problemas« kan ikke helt måle sig
med det hollandske, men det er dog et
blad, som hver måned stiller med 12 si
der problemer og artikler. Af det sidste
nummer fremgår det, at den spanske pro
blemklub har 352 medlemmer. Bare det
var D. S. K., der kunne prale med et så
dant medlemstal. Så kunne også. vl tillade

E df d . f T I d os at møde med et virkeligt præsentabeltn u or ring ra ysk an . blad.
Problemklubben har gennem den tyske Norsk Vanførctidsskri(t __ bringer hver

problemforfatter Schlotterbeck modtaget måned en udmærket skakspalte, som for-
en opfordring fra Wiirzburg-komponister- tjener at blive lidr mere kendt herhjem
ne Dr. Ado Kramer, :\fichl Scbneider, Wil- me. Den redigeres af A. Fossum, 'Ringe
ly Popp, Karl Ursprung., Fritz Schulz og riksgaten 11 B, V, Oslo, der hvert Ar ud
brevskriveren selv til en problemmatch skriver .en all-round-turnering for 2- og
mellem Wiirzburg og København. 3-trækkere, miniaturer og meredith-opga-

Man har tænkt sig en match med 2- og _ ver, alm. afdeling og bondeløse opgaver,
3-trækkere, 6 opgaver i hver afdeling af " samt studier. · · •



335. Anonym. 336. Walther Jør,tensen.
Pr. I O.S.l(.5 [uletræsturu. 1951. 2. pr. Arbejcler-Sknk 1951 li.

Mut I 2 træk 1. De3 Mat I S træk I. K116 Mat i 2 træk 1. SXc6

339. Walther Jørgensee.
l. pr. Mogasinet 1949 I.

,-...-------.,,,,,,,----,-,
~ ini ~ ~
~--' '~ f~ ~~

341. Lars Larsen. 342. Lars Larsen.
. pr. llevlstn nomaoa de Snh 1919. S. pr. Tljd~chrift 1950.

"

340. Lars Larsen.
2. pr. Probleembllld 1948.

343. Lars Larsen.
1. hædr. omt. TIJdschrlfl 1950

Mol I 2 træk

J44. Lars Larsen.
S. ros. omt. Tl.lclschrlft 1950.

345. Lars Larsen. 346. Lars Larsen.
2. hædr. omt. Probteemhlad 1950. 2. ros .. oint. Ttds, f. Srbnck 1950.
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