
Daamid kompositsioonmales 
 
Kompositsioonmaleajakirja „Sprinagren“ viimases numbris (juuni 2010, nr 117) annab 
ajakirja üks toimetaja Rolf Uppström ülevaate maleülesannete koostamisega tegelenud 
naistest Rootsis, Norras, Taanis ja Soomes. Siinkirjutajale on teada ka üks eestlanna, kes 
maleülesannete koostamisega tegelenud. 
Lugejatele on ehk teada, et naised mängivad malet vähem kui mehed. Samuti on naiste 
maleline tase meeste omast tagasihoidlikum, seni on vaid ühel naisel – ungarlannal Judit 
Polgaril – õnnestunud males meeste konkurentsis absoluutses tipus sõna sekka öelda. 
Aastail 2003-2005 mahtus Polgar Rahvusvahelise Maleföderatsiooni (FIDE) 
reitingutabelis koguni maailma kümne parema maletaja hulka, tänaseks on ta 
reitingutabelis langenud maailma esisaja keskossa. Järgnevate naiste maleline tase on 
vähemasti reitingunumbrite järgi otsustades Polgari omast tublisti tagasihoidlikum, siiski 
on märgata mitmete noorte talentide esilekerkimist ja ehk jõuab keegi tulevikuski Polgari 
saavutusteni. 
Kompositsioonmale ei erine siinkohal kuigi palju tavamalest. Maleprobleemide kokku 
seadmine on traditsiooniliselt olnud peamiselt meeste pärusmaa, vaid mõned üksikud 
naised on selles vallas kätt proovinud. Nii on see olnud Põhjamaades, nagu kirjutab Rolf 
Uppström ajakirjas „Sprinagren“, samuti Baltimaades. 
 
Valitud maleprobleemid Põhjamaadest 
 
Rolf Uppströmi artiklis leiavad ära märkimist koos valitud maleprobleemide esitamisega 
järgmised kompositsioonmale vallas tegutsenud naisterahvad: Rootsist Augusta 
Otterström, Greta Letzen ja Annika Lind, Norrast Dagny Syversen-Huse ja Solveig 
Knudsen-Navdal, Taanist Helena Laurent-Lund ja Pia Vissing Andersen ning Soomest 
Mirja Huttunen ja Annikki Töyry. Artiklis on lisaks neile nimedele märgitud veel 
mitmeid, kuid piirdutud vaid nimede loetlemisega, esitamata loodud 
malekompositsioone. Vaatleme järgnevalt paari ülesannet, mis toodi esile Rolf Uppströmi 
kirjatükis. 
 
Solveig Knudsen 
British Chess Federation 1949-1950, 1. austus 
 

 
 
Matt kolme käiguga! 



 
Lahendus: 1.Va5! (ähvardab 2.e4 dxe3 e.p. 3.d4#); 1...Rg6 2.Rxf7+ Kxf5 3.Rxd4#; 
1...bxa5 2.Rxa5 d3 3.Rc6#; 1...Ob7 2.Vxb5+ Od5 3.Vxd5#. 
 
Mirja Huttunen 
Suomen Tehtäväniekat TT 1980, austus 
 

 
 
Matt nelja käiguga! 
 
Lahendus: 1.Of5! Kg8 2.Ke7 Kh8 3.f7! Kg7 4.f8(L)#; 1...Ke8 2.g7! Kd8 3.Kd6 Ke8 
4.g8(L)#. 
 
Ellenora Bergmanni kompositsioonid 
 
Tuleme nüüd kompositsioonmale vallas tegutsenud eestlannade juurde. Tavapäraselt 
kolmapäeviti ilmunud nädalaajalehes “Kodumaa” toimetas regulaarselt ilmunud 
malenurka aastail 1961 kuni 1975 Eesti läbi aegade parim maletaja Paul Keres. 1970. 
aastate esimesel poolel avaldas nimetatud väljaandes mitmeid oma originaalülesandeid 
malesõber kaugelt Austraaliast, välis-eestlane Rurik Bergmann. Väidetavalt tegeles ka 
tema tütar Ellenora Bergmann maleülesannete koostamisega, tema ongi siinkirjutajale 
teadaolevalt ainuke õrnema soo esindajast kompositsioonide koostaja eestlannade seas. 
 
Ellenora Bergmann 
Kodumaa 25/02/1970 
 

 
 



Matt kolme käiguga! 
 
Ajalehes “Kodumaa” kirjutati ülesande juures järgmist: „Meie Austraalia lugeja Rurik 
Bergmanni tütar Ellenora tegeleb, samuti nagu tema isagi, ka ülesannete koostamisega. Et 
Ellenora isast sel alal sugugi maha ei jää, näitab kujukalt ülaltoodud ülesanne. Selle 
lahendus pole küll eriti raske, kuid igati loogiline ning meeldiv.“ 
Lahendus: 1.Vd3! (ähvardab 2.Vxa3#); 1...b1(R) 2.Kb6! ~ 3.Vd8#. Vale olnuks alustada 
käiguga 1.Kb6? b1(L)+ jne. 
 
Ellenora Bergmann 
Sunday Mirror 1963 
 

 
 
Matt kolme käiguga! 
 
Lahendus: 1.Rh1! g2 2.Of2 gxh1(~) 3.Lxh1#. 
 
Ellenora Bergmann 
Sunday Mirror 1963 
 

 
 
Matt kolme käiguga! 
 
Lahendus: 1.Oa8! c4 2.Lb7 Kd1 3.Lh1#. 
 
Ellenora Bergmann 
Sunday Mirror 1964 



 

 
 
Matt kolme käiguga! 
 
Lahendus: 1.Vg3! g4 (1...Ke4 2.Og6#) 2.h4! gxh3 e.p. (2...Ke4 3.Og6#) 3.Og6#. 
 
Margus Sööt, 
meistrikandidaat males 


