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Den 20 november 1928 fullbordar Ludvig Collin sitt
femtionde levnadsår och säkerligen komma honom då många
lyckönskningar till del. För att på ett mera bestående sätt
bringa honom sin hyllning har Överiges Schackförbund fåtit

utgiva denna fylla skrift och därvid haft glädjen mottaga

bidrag av schackvänner från när och fiärran. I det vi nu
överlämna densamma, vilja vi uttrycka vårt vördsamma tack

för allt vad Ludvig Collin verkat på schackspelets skiftande
områden,

och vi önska av hjärtat, att han ännu många år

med obrufna krafter måtte kunna ägna sitt intresse åt vårt
kära schackspel

Erie Carlén
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Den sistnämnde uppdagar en annan sida hos schackspelet, som
hos många utgör dess förnämsta lockelse, den från praktiskt resultat

och

Ludvig Collijn 50 år!
Det tillkommer schackspelet en hemlighetsfull
egenskap, som troligen intet annat spel har gemensamt med
detta, att fjättra dess utövare vid sig genom tiderna.
Den, som inträtt i schackvännernas
krets och fått tränga in i det märkvärdiga spelet
s hemligheter, som
genom graderna i en orden, stannar gärna som
en trogen tjänande
broder, bunden av band, starkare än dem, som
bero på heliga löften,
Det är el spänningen i ett partis förlopp, som
gör schackspelet på
detta sätt fängslande, utan det är schackspelet
s idé såsom ett relativt fullkomligt uttryck för den andliga kamps
väsen, som alla människor äro dömda att föra i tillvaron, det är den
evighelstanke, som
låter ana sig bakom spelets lagar, en blandning
av iordbunden matematik och högt svävande fantasi. Den kärlek, som
tändes i den unge
schackentusiastens hjärta, är en förtrollning lik,
som varar genom
livet.
Tvenne människor, sysselsatta med en uppgörelse
vid det 64-

rutade

brädet,

erbjuda

omgivningen

ingen

sensation,

ändamål

frigjorda

skönheten,

Rörligheten,

gracen,

skönheten

hos människotanken kan i kombinationen givas det underbaraste uttryck i praktiskt spel, men utgör en konstart för sig i schackspelets
poetiskt betonade gren, problemkonsten, som skapar uttrycksmedel

de verka

att efter vissa konstregler återgiva idéer i bestickande renodlad form.

när-

mast långtrådiga, och dock kan det hända, att
det utspelas mellan
dem med de små figurernas hjälp en andlig kamp,
väldigare än vad
med fysiska resurser i någon tävlan kan åstad
kommas.
Hur återspeglas ej egenskaper och karaktärsläggning i de
båda motståndarnas
spelföring!
Allehanda egenskaper finna uttryck, mod, beslut
samhet,
energi, vankelmod, grundlighet och djup, ytligh
et och innehållstlöshet,

och det egendomliga är, att alla dessa egenskaper
vederfaras samma

lön, som livet själv plägar bestå dem.
Den försiktige, räddhäågade,
fantasilöse besparas möiligen nederlagets bitterh
et, men han når inga
stora mål, den hasarderande lyckosökaren gör
samma erfarenhet som
i livet, att det blott är i enstaka fall, som ödet
åt dessa beskär framgång, den torre obeveklige logikern, som snör
in sitt offer systematiskt, får anteckna många framgångar, men längst
når och mest glädie
bereder konstnären, som förenar tankediup och
fantasi och i kraft av

idéens alltbehärskande makt utfinner ofullkomligheten
i mänsklig be-

räkning
samman.

och

kan

få

fogikens

konstfärdigaste

bålverk

att

störta

Ludvig

Collin

vid

6 års ålder.

Av de korta antydningar, som här gjorts, torde framgå att schack| spelet erbjuder en den rikaste källa för den törstande människoanden
alt ösa ur, och mer förklaring behöves ci till det faktum, att detta
måhända flertusenårigt i sin upprinnelse, sedan hundratals år i
oförändrad form, erövrat människan släkte efter släkte.
.udvig Collin framkom en hängiven dyrkare av det ädla
som med entusiasm och fallenhet för spelet som sådant förestora ledareegenskaper,
Det blev hans uppgift aft samla det
schackintresset till målmedveten handling, han blev det sven-

Collijn
Gustaf
och
Ludvig

ska schacklivets självskrivne ledare och styrande mästare. Obegränsad har hans idérikedom varit, när det gällt att tillfredsställa det
växande schackintresset och tillföra spelet alltlämt nya vänner, och
outtröttlig har han varit i sin omvårdnad om hela denna skara schackadepter, som fylkade sig kring honom, och han har visserligen ej
sparat vare sig egen tid, kraft eller pengar till det svenska schacklivets befrämjande och stöd.
I det följande skola några data ur Ludvig Collins schackverksamhet bringas i erinran, och det skall för de flesta säkerligen förefalla
ofattbart, huru allt detta medhunnits av en man, som först nu nått
den ålder, som man brukat beteckna såsom livets middagshöjd.
Men
Ludvig Colliin har en schackspelares bästa egenskaper: fantasi, idéer,
målmedvetenhet, energi och kommer härtill, att han blott I7-årig, men
tydligen i mogenhet långt före sin ålder, begynte sin schackbana, är
inycket förklarat.
Det var efter studentexamen, våren 1896, som Ludvig Colliin börlade med större intresse syssla med schackspel, och motståndare var
hans två år yngre broder Gustaf Colliin, i schackvärlden känd såsom
medutgivare av den stora läroboken, ehuru han förskaffat sig ett
större rykte såsom konstnärlig teaterledare och författare.
De tecoretiska källorna för schackstudiet voro först Schultz gamla Handledning i Schackspelet, som fanns i föräldrahemmet och vittnade om ett
i familien tidigare befintligt intresse, och sedermera Bilguers Handbuch,
Ludvig Collins föräldrar voro grosshandlaren P. A. Collin
och hans maka Jenny Colliin, född Agrell, och av dessa var det
modern, som hyste det intresse för schack, som 1 så utpräglad grad
återfanns hos sönerna.
Dessa senare blevo anstuckna av schackfeber, så att en utrikes
resa, som familjen företog under tiden ijuni—-december 1896 till Paris,
Schweiz, Italien, Wien, för dem till stor del gick i schackets tecken.
Denna resa synes på grund av de bekantskaper, som därunder stiftades med kända schackmästare och andra schackvänner, ha varit
av stor betydelse för Ludvig Colliins senare verksamhet som det
svenska schacklivets ledare och stödiare.
I Paris begåvo sig de unga bröderna naturligtvis direkt till Café
de la Régence, alla schackspelares klassiska samlingspunkt, uppsökte ”La Stratégie” och erhöllo där adressen på Numa Préti. I denne
funno de en äkta schackentusiast, som begåvade dem med en hel
samling schacklitteratur, som sedermera flitigt studerades 1 olika
hotellträdgårdar i Schweiz.
IT Brunnen var hotellvärden ivrig schack-
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Schackturneringen
Nordiska

vän, men han kunde på brädet givetvis ei bereda de teoretiskt preparerade, i stark utveckling stadda svenska schackentusiasterna något motstånd.
Sammanträffandet fick i stället betydelse, genom att
han sammanförde dem med v. ordföranden i Wicns gamla schacksällskap, som tog sig an de unga herrarna och blev deras introduktör
i Wiens schackliv, när denna stad på hemresan passerades,
Sommaren och hösten 1896 rådde en synnerligen livlig schackverksamhet på kontinenten med de stora internationella mästareturneringarna i Nörnberg och Budapest,
Samtidigt som familjen Coltjn
uppehöll sig 14 dagars tid slutet av oktober i Wien, passerade deltagarna i Budapestturneringen staden på hemresa, och det anordnades därvid en match Pillsbury-—-Englisch och en turnering mellan
Janowski, Schlechter, Mieses, Winawer, Marco och Albin.
Matchen
ägde rum i Alte Wiener Schachgesellschaft, där sammanträffande
skedde med dr Tarrasch, Tschigorin, Berger och med den enligt Ludvig Collins egen berättelse inte fullt så internationellt store, men desto
mer genomsympatiske amerikanske mästaren Max Judd, Denne förde
dem till Neuer Wiener Schachklub, där Marco var sekreterare.
Alt
de trevliga ungdomarna här blevo omhuldade på allt sätt, kan envar
förstå, och de blevo också oskiliaktiga från klubben, så länge ovannämnda tarnering här pågick,
Från detta besök daterar sig Ludvig
Colliins vänskap, förutom med Marco, med Mieses, Schlechter och
den originelle och sympatiske gamle Winawer.
Mycket tillfälle till
spel med storheterna erbjöds givetvis ej, men med den blott fyra år
äldre Schlechter fick Ludvig Colliin dock pröva sina krafter i ett dussin partier.
När det analyserades och pratades schack, en konst,
som de goda wienermästarna el voro dåliga uti, fingo bröderna i alla
fall vara med, och det var ej det sämsta.
Att denna dagliga samvaro
med alla dessa schackkoryféer måste medfört ett rikt schackligt utbyte är tydligt, och det har starkt bidragit till Ludvig Colliins utveckling som schackspelare och till att förläna honom den tidiga mognad
och diupa inblick i spelet, som ej långt därefter tog sig uttryck i turneringsspel och författandet av den bekanta läroboken.
Knappt hemkommen
och inträdd såsom medlem i Stockholms
Schacksällskap december 1896, spårar man inflytandet av Ludvig
Collins ande på schacklivet här hemma.
Med brinnande håg och
som en frisk fläkt utifrån grep han in överallt, där intresset behövde
stimuleras, och han tillförde det gamla sällskapet i Stockholm ny kraft
genom initiativ och idéer,
Otålig att få pröva sina krafter med de
starkaste stockholmsspelarna fick han igång vinterturnering i början
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av året 1897 och hemförde därur 31:e
pris efter S. O. Svensson och
Klein.
Övriga deltagare voro F. Englund, G.
Malmström, J. A.
Eklund och Gustaf Colliin.
För att få ett språkrör till allmänheten
fick han ”farbror” Sahlberg att öppna
en schackspalt i Aftonbladet,
första gången synlig den 24 april 1897.
Under fortsättningen av 1897
och början av 1898 deltog Ludvig Colliin
flitigt i turneringsspel. Hösten 1897 spelades en liten dubbelrondig
turnering mellan L. och G.

Collijn, H. Langborg och F. Englund, ur vilken
Ludvig Collin

utgick

söm segrare och I ordinarie vinterturneringen
1897-08 deltog han
även.
I det konsulterande stockholmslaget i
telegrafmatchen mot
Göteborg natten mellan den 10---11 december
1897 var han en av deltagarna, Redan samma år hann han även
med att genom en nordisk
schackkongress inleda det skandinaviska
samarbetet.
I den starkt
besatta turneringen deltog han, dock utan
att placera sig bland pristagarna.
Första priset hemfördes av S. O. Svensson,
andra av J.
Möller.

Under tiden hade Ludvig Collin

begynt att ägna problemkonsten

ett aktivt intresse, och J. A. Ros skrev ett
par år senare, att problemkompositionen gjort en utmärkt landvinning
genom L. Collin, vars
alster alltigenom röja begåvning och fin smak
och vilken särskilt
gjort sig bemärkt genom en serie förträffligt
konstruerade 3-dragare,
Ludvig Colliins första problem publicerades
i Aftonbladet den 19
februari 1898, sedan ökades antalet så, att
J, ÅA. Ros i sitt arbete
"370 utvalda svenska schackproblem” 1901
kunde medtaga 8 st.
I
Aftonbladets nationella turnering 1900 tillerkändes
han 3:e pris för
en vacker 3-dragare och i Tidskrift för Skaks
internationella problemturnering 1901 2:a pris.
I allt föreligga omkring 25 av Ludvig
Colliin komponerade problem.
Mitt i all denna livliga schackverksamhet,
som jämte påbegynta

studier vid Stockholms Högskola

1897 lade beslag på Ludvig Collins

tanke och krafter, grep han sig jämte sin broder
Gustaf an med det
omfattande och mödosamma arbetet att skaffa
landet en lärobok.
Då
en lärobok i modern mening ej fanns på svenska,
var ett verkligt
behov att fylla, och i Maj 1898 förelåg den
sedermera berömda och
vida bekanta Collijns lärobok i sin första upplaga.
För den, som i
likhet med nedtecknaren av dessa rader 1898
fick denna bok i sin
hand och därur öste sitt första vetande i schackspelets
svåra konst,
fick namnet Colliin på en gång auktoritativ klang,
som under de följande årtiondena allt djupare befästes. Man ville
i Ludvig och Gustaf
Colliin gärna se ett par lärofäder och man tänkte
sig dem som mog-

nade gråhårsmän.

Det är hart när ofattbart, att författarne till denna

lärobok voro två ynglingar, varav den äldste ännu ej uppnått 20 år.
Tyvärr kom Ludvig Collins obetvingliga verksamhetslust under
dessa första schackår att medföra allvarligt men för hans hälsa. Han
hade överskattat sin nervkraft.
Att studera matematik, fysik och
astronomi — han skulle bliva astronom — och på lediga stunder spela
turnering, komponera schackproblem och skriva lärobok blev för mycket för hans nog aldrig starka nerver.
Han insjuknade sommaren
1598 och det tog flera år, innan han blev frisk igen. Kanske har han
framför allt det förhållandet att tacka för sin hälsa, att han 1902
förenades i ett lyckligt äktenskap med Ingrid Ternstedt, och i en
skara uppväxande barns joller och glada skratt fick den bästa läkedom, som angripna nerver kunna begära.
Det stilla familieliv, som
bäst överensstämmer med Ludvig Collins natur, har han i kretsen
av maka och sina fom små flickor kunnat rikligt njuta av ute i den
fristad, som hans vackra hem på Diursholm, skilt från storstadens
buller, erbjudit honom.
Riktigt starka ha enligt egen utsago hans nerver väl aldrig blivit,
och nämnvärt turneringsspel har Ludvig Colliin av denna anledning
sedermera aldrig kunnat idka, fastän han oftast med god framgång
deltagit i åtskilliga matcher, särskilt i tävlingarna mellan Stockholm
och Göteborg.
När man talar om Ludvig Colliin såsom en stor schackmecenat,
uttalar man för visso en sanning, ty han har under årens lopp utövat
ett mecenatskap, som söker sin like i hela världen.
Och dock träffar
man med detta uttalande ej det rätta, om man i mecenatskapet endast
inlägger villigheten att med ekonomiska offer gagna höga ändamål,
Ludvig Colllins mecenatskap är sammanflätat med hans egen aktiva
verksamhet till schacklivets gagn, och det ligger häri något vida diupare och personligare än satsandet av penningar i och för sig. Det
klart lysande mål, som Ludvig Colliin alltid haft för ögonen, har
varit schackintressets utbredning, schacklivets blomstring, och han
har själv varit den förste, när det gällt att utfinna vägarna och medlen att nå detta mål.
Planerna och idéerna ha varit det primära i
Collins verksamhet, och det är endast en lycklig kompletteatt han vid uppgörandet av dessa kunnat höja sig högre i idéernågon annan skulle torts, därför att han själv skapade
materiella möjligheterna för deras förverkligande.
Det vore knappast möjligt att i detalj uppräkna alla de idéer och
åtgärder, som under årens lopp utgått från Ludvig Colliin, blott en

axplockning

verkar

bland

det, som

överväldigande.

Det

kvarstår

är

helt

i minnet

naturligt,

och

blivit bestående,

att Ludvig

Collins

mångsidighet kommit honom i sin schackliga verksamhet att
omspänna
många områden,
Det må erinras om och skall i det följande belysas,
hur han riktat schacklitteraturen med ett flertal värdefulla verk,
hans
anordnande av turneringar och matcher i stort antal med
instiftande
av priser, inkallandet av utländska mästare samt slutlige
n hans organisatoriska verksamhet.
Med utgivandet av den förut omtalade första upplagan
av läroboken fylldes ett behov, men Ludvig Collijn var ej tillfreds
med detta,
utan han närde tidigt planen att av denna lärobok skapa ett
standardverk av internationell betydelse. Redan andra upplagan, däri
F. Englund biträdde med omarbetandet av spelöppningarnas teori,
utkom i
betydligt rikhaltigare och grundligare skick 1903 och 1905, och
detta
kan i ännu högre grad sägas om tredje upplagan, som utkom
med en
del 1911 och en del 1916. I företalet till denna skrev Ludvig
Collin,
att omfattande planer varit igångsatta för att med några bekanta
mästares bistånd låta den utkomma på flera språk i större format,
men att de utsedda medhjälparna tyvärr gång på gång svikit sina
löften, så att den större upplagan trots alla ansträngningar omöijliggjorts.
Under medarbetareskap av P, 5. Leonhardt, Schlechter och
O, H. Krause hade dock vissa spelöppningar grundligt reviderats och
Ludvig Colliin söride personligen för att även i övrigt läroboken tillfördes de viktigaste förändringar, teorien under de sista åren genomgått. Med den fjärde upplagan kröntes en målmedveten strävan med
framgång,
Den länge närda önskan att intressera några av världens
främsta schackanalytiker för revideringsarbetet hade na förverkligats.
Rubinstein, Spielmann, Réti, Niemzowitsch, Selesnieff äro namn,
som
bevisa detta, och det var säkerligen med stor tillfredsställelse, som
Ludvig Colliin 1921 överlämnade detta märkliga verk till offentlig
heten. Det stod på höjden av modernt schackvetande och beträffande
dess fullständighet kunde med skäl sägas, att intet av något väsentligare värde utelämnats.
Allteftersom den stora läroboken tilltog i omfång och fördjupades,
ökades behovet av särskild handledning för mindre försigkomna,
och
detta fyllde Ludvig Colliin genom att författa "Lärobok I schack
för
iybörjare”, viken utkom december 1905 med nya upplagor 1910 och
1921,
(Genom Ludvig Colliins insatser kom tyngdpunkten i det nordiska
schacklivet att förflyttas till Sverige, och detta markerades genom

att Nordiska Schackförbundets organ, ”Tidskrift for Skak"”, som
frestade en bekymmersam tillvaro i Köpenhamn, övergick i svenska
händer från och med 1902, Det var Ludvig och Gustaf Collin, som
påtogo sig risker och arbete härför och följden blev en glansperiod
för tidskriften, som varade en lång fölid av år. Den största årgången
1906 var 438 sidor stor.
Som viktig del av tidskriften ingingo de
omfångsrika häften, som innehöllo beskrivning av de tid efter annan
avhållna kongresserna.
Ludvig Colliin förstod att alltid binda vid
tidskriften goda medarbetare, främst F. Englund i många år och sedan
Gust, Nyholm, och sålunda förvärvade ”Tidskrift för Schack” anscende långt utom Sveriges gränser,
För vidmakthållet intresse bland
dess läsare sörides genom aktuell parti-, problem- och notisavdelning
samt genom löpande korrespondensturneringar, problemturneringar
och lösningsturnerimgar.
Om bokmarknaden tidigare varit mycket fattig på svensk schacklitteratur, så inträdde härutinnan en grundlig förändring till det bättre
med sekelskiftet.
Under Ludvig Collins ledning gick schackpubliciemot en högkoniunktur, och ett speciellt schackförlag, F. Englunds boktryckeri
och förlag, underlättade detta.
1912 startades
"Stockholms Schackförbunds bibliotek”, varmed avsågs att åstaden serie publikationer över kända schackmästare och annat.
Inom detta bibliotek ha hittills utkommit Zukertort av Anton Olson
1912, Pillsbury av W. Henrici 1913, Morpliy av Bertil Rask 1915,
Anderssen av Ludvig Colliin 1918 och Schlechter av R. Spielmann
1924, matchen Capablanca-—--Marshall 1916 samt R. Rétis ”Neue ITdéen
m Schachspiel” översatt av Eric Carlén 1923,
Av problemverk ha på Ludvig Colliins föranstaltande utkommit

J. A. Ros: "370 utvalda svenska schackproblem” 1901, J. Jespersen:
danska problem 1902, ”Aftonbladets problemturneringar” 1906, Fritz
af Geijerstam:

”96

schackproblem”,

postumt

verk

1908,

J. A. Ros:

"Samuel Loyd” 1919.
Vad som än göres för schackintressets utbredande, finnes det
som är så ägnat att befästa detsamma som avhållandet av
Men på denna punkt ha alltid upprest sig de största svååtminstone om man velat samla schackspelare från olika
tid, som en turnering kräver med dyra rese- och
för deltagarna, har gjort annat än rent lokala
omöjligt. Det blev först med Colliin, som en ny
härvidlag i Sverige inträdde.
Den första nordiska kongressen
turnering 1897 är redan omnämnd, och sommaren 1900 stod

Stockholms Schacksällskap såsom inbiju
dare till den första svenska
schackkongressen,
1903 ägde den tredje nordiska kongressen
rum i
Stockholm, och ett par år senare hade man
nått så långt, att för första gången i Skandinavien man tilltrodde sig
om att skicka ut inbijudning till en internationell turnering, vilken
ägde rum i februari 1906 i
samband med Stockholms Schacksällskaps
40-årsiubileum.
Till turneringen hade inbjudits följande sex utlän
dska mästare:
G, Marco,
C. Schlechter, J. Mieses, H. Sächting, O. 5,
Bernstein, R. Loman. En
liten internationell turnering med Spielmann,
Cohn och Leonhardt som
utländska deltagare upprepades 1909.
Det sålunda givna uppslaget
till blandade turneringar mellan utländska
mästare och nordiska Spelare fullföljdes sedermera vid flera kongresser
till de senares gagn
och förkovran.
1919 inbjödos Bogoljubow, Réti, Spielmann
att deltaga i en Schultzminnesturnering och samma år anordnades
en fyrmästareturnering
med Rubinstein, Bogoljubow, Ret, Spielmann
som deltagare samt en
förgåveturnering enligt ett av Ludvig Collii
n uttänkt originellt system
med Rubinstein, Bogoliubow och Spielmann
bland deltagarna.
1920 blev ett bemärkelseår i turneringarnas histor
ia för det svenska schacklivet.
Göteborgs Schacksällskap hade 1919 firat sitt
40ärsjubileum och till högtidlighållande av detta
inbjudit bl. a. till on
oblandad internationell mästartarnering påföl
jande år.
Till turneringen, vilken med I4 av världens mest
bekanta schackmästare som
deltagare blev av högsta klass, hade Ludvi
g Colliin även lämnat sitt
stöd. Samma år ordnades en match mellan
Rubinstein och Bogoljubow och senare Bogoljubow-Niemzowitsch
samt en blandad turnering
i Stockholm med Bogoliubow, Niemzowitsch
och Spielmann som utländska deltagare.
Ludvig Colliin hyste tidigt en mycket livlig
känsla av nödvändigheten att åstadkomrma personligt samband med
utländska mästare, om
man ville höja spelstyrkan här i landet,
Han uttalade vid den första
internationella turneringen i Stockholm 1906,
att därmed vunnes för
de våra att draga nytta av mästarnes nedlagda
arbete för och genialiska vetande i schackspelets ädla konst.
Redan 1900 inbjöd han
Mieses till ett besök här i landet, vilket förny
ades 1902, och 1907
engagerades Leonhardt för eh längre tid, liksom
Spielmann 1919 för
att i huvudsak syssla med läroboksarbetet.
Av ytterligare mästarebesök må nämnas Marshall i början av 1913,
Kostich på våren 1913
och dr Tarrasch på sommaren samma år, 1914
Aliechin, 1920 Bogoliubow, 1921 och 1922 Niemzowitsch, 1924 Spiel
mann.

Mellan från varandra avlägset belägna städer och landsändar
förekom före Ludvig Colliins tid sällan tävlingar.
Mellan Stockholm
och Göteborg hade telegraftnatcher ordnats, vilka visserligen tilldrogo
sig rätt mycken uppmärksamhet, men dock snart väckte önskemålet
att få se de båda städerna mäta sina krafter i individuell tävlan vid
brädet.
En sådan tävling kom till stånd på neutral ort i Jönköping
1900, men från och med 1901, då Ludvig Colliin instiftat ett dyrbart
vandringspris, ägde regelbundna matcher rum varje år, omväxlande
i Stockholm och Göteborg med 8 spelare på vardera sidan.
Dessa
pågingo till 1913, då Stockholm för alltid hemförde vandringspriset.
I dessa matcher försvarade Colliin sin stads färger 6 gånger, nämligen 1903 med vinst mot Y. Berglin, 1905 förlust mot AA. Larsson,
1906 vinst mot ÅA, Larsson, 1908 vinst mot Th. Jeansén, 1909 vinst
mot H. Jonsson och 1910 vinst mot H. Aurell.
Efter segern över
Göteborg vände Stockholms Schacksällskap sina blickar mot Köpenhamn och matcher begynte 1914 med Köpenhamns Skakforening om
ett av Ludvig Colliin uppsatt vandringspris.
Dessa matcher utvidgades sedermera efter en omfattande plan att äga rum årligen vid påsktiden mellan Stockholm, Köpenhamn, Göteborg och Skåne. En serie
vandringspris anskaffades genom Ludvig Colltins försorg och
tävlingarna pågingo, tills kristiden förorsakade ett nödtvunget uppehåll i desamma.
Sista gången dessa matcher gingo av stapeln var
i samband med Göteborgsutställningen 1923, varefter de legat nere i
avvaktan
på bättre tider.
nr Ludvig Colliins intresse väl räckt till för hela landet och
nordiska länderna, har givetvis schacklivet i Stockvarit hans speciella skötebarn,
Särskilt har lokalfrågan, som
varje schacksammanslutning är ett bekymmersamt spörsmål, £ehans mellankomst lösts på ett fördelaktigt sätt både för StockSchacksällskap och för Stockholms Schackförbund,
Sällskahar under årens lopp haft sitt hem på växlande ställen, men intet
ha slagit mer an än det, som Ludvig Colliin anskaffade 1899
att
en våning Biblioteksgatan 12. Att det uppskatta”
lovsjungning av Sahlberg I Aftonbladet: ”Den
"
av 3 stora salonger, varav 2 spelrum och 1 läsrum, vilket
sällskapets bibliotek och vari finnes — förutom alla
utländska schacktidskrifter — tillgång på flera dagliga tidningar
> amt illustrerade utländska.
När vi tillägga, att sällskapet har telerestaurant, synes allt mana till flitiga besök i denna
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Hur Colliin ägnat ej blott sällskapet utan varje
annan särskild
förening sin omvårdnad genom råd och dåd och genom
frikostigt uppsättande av priser, är ei möjligt att här ingå på.
Instiftandet av
Stockholms Schacksällskaps mästerskapstecken 1909
må blott omnämnas av den anledning, att Ludvig Colliin under
vinterturneringen
1914-15 själv erövrade detsamma.

som genom

Åtskilliga problemturneringar ha ävenledes Collin
til upphovsman.
Detta var fallet med Aftonbladets första internationell
a problemturnering 1898, den andra 1899 och väl även följand
e trenne intill
1903.
I Arnell-Sahlbergs minnesturnering 1923 fungerade han
dessutom som domare jämte J. Eridlizius.

Köpenhamns Skakforening, Schackklubben Kamraterna, Vasa Schack-

En symerligen viktig funktion i det moderna schacklivet
med det
stegrade medlemsantalet i sammanslutningarna är organisationen
, och
åt detta område har Ludvig Colliin ägnat stor uppmärksamhe
t. Hans
organisatoriska insats i föreningslivet är betydande.
I Stockholms
Schacksällskap valdes han, 19-årig, till revisor 1898, till skattmä
stare
1901, till sekreterare 1902, till vice ordförande 1904 och är
sedan 1905
ordförande,
Han var med om att bilda Nordiska Schackförbundet i Köpenh
amn
1899 och valdes därvid till styrelsemedlem och blev förbundets
förste
sekreterare.
Han har sålunda varit medlem av styrelsen alltsedan
förbundets tillkomst.
Vid Mieses besök 1902 bildades Sveriges Kontoristförenings Schackklubb och ej långt efteråt Stockholms allmänn
a
schackklubb,
Då schackverksamheten splittrades på allt fler föreningar i Stockholm, sammanslötos dessa i Stockholms Schack
förbund
1911, som blev ett samlande organ för Stockholms schackliv.
Genom
detta förbund ordnades årliga tävlingar bl. a. om mäster
skapet för
Stockholm.
Colliin blev givetvis förbundets ordförande, vilken post
han ännu bekläder.
År 1917 tog han initiativ till Sveriges Schackförbund, vilket han
såsom ordförande från dess begynnelse ägnat sitt största
intresse.
En mängd schackföranstaltningar av alla slag, korrespondensturneringar, simultanturnéer och först och sist årliga starkt besökta
kon&gresser med turneringar, avhållna i växlande städer, komma landet
i
sin helhet tillgodo genom detta förbund.
Ludvig Colliin har övervarit
och som ordförande lett samtliga kongressmöten och dessutom fungerat som ledare av turneringarna 1917 och 1920.
År 1927 lyckades Colliin i Stockholm åstadkomma en liten sammanslutning av offervilliga män, benämnd ”Schackspelets vänner”

att ställa medel till förfogande möjligglort tävlingar med

Berliner Schachgesellschaft 1927 och 1928.
Ludvig Collin är hedersledamot i ett flertal schacksammanslutningar, varav må nämnas Sveriges Kontoristförenings Schackklubb
sedan 1904, Stockholms Allmänna Schackklubb sedan 1906, Göteborgs
Schackförbund, Skånes Schackförbund, Göteborgs
Schacksällskap,
klubb, Schacksällskapet
Manhem
i Göteborg, Stockholms
Södra
Schacksällskap m, fl.
e
Ludvig Colliin står sedan tre decennier som den centrala gestalten i
svenskt schackliv, varmed hans namn är oupplösligt förbundet.
När
han den 20 november innevarande år begår sin 50-årsdag, är det
många, som blicka upp till honom och med uppriktiga lyckönskningar
förena erkänsla och tack för vad han verkat.

PJ

Några minnen

och reflektioner angående

schackspelet i vårt land förr och

nu.

Mina egna erfarenheter om scha
ckspel datera sig från gymnasis
t
tiden och spänna sålunda Över
en tidrymd av ett halvt sekel
.
Min
lärare var en kvinnlig anförvan
t, som spelat schack redan
i sina ungdomsår på 30- och 40-talet,
Även från andra håll veta vi
ju att det
kungliga spelet har gamla anor
också i vårt land såsom en ang
enäm
förströelse i hemmen.
Det högre vetande, som redan
i slutet av 00talet och början av 70-talet
spreds genom Schultz" och
Sahlbergs
”läroböcker”, trängde först så
småningom igenom och hade
vid den
tid, till vilken jag anknyter, knap
past i någon större utsträckning
nått
utanför de fåtaliga sammanslutni
ngar för bedrivande av schacksp
et,
som på den tiden funnos i vårt
land såsom exempelvis Stockhol
ms
schacksällskap, stiftat 1866.
1 varje fall var sehackkunnighete
n icke
särdeles stor inom den krets, där
mina tidigaste erfarenheter gjor
des.
Vi spelade så gott som alltid
italienskt parti, svävade i full
ständig
okunnighet om en bassant — slag
och tillämpade obrottsligt den menlösa uppfattningen att bonde
alltid skulle förvandlas till dam,
som
minst ett drag skulle stå over
ksam! — Gambitspel — ehuru
på den
tiden ute i ”stora världen” reda
n flitiet odlade, dock företrädesvi
s Å
kungsflygeln — vågade man
sig icke på, och det ansågs
särdeles
”ofint” d. v. s. föga Fidderligt —
tiden gick ännu i romantikens teck
en
=> att avbyta pjäser.
Särskilt damen var en i det häns
eendet sacroSänkt personlighet,
Vi — och säkerligen många
”hemspelare” med
055 — voro således tämligen
”bakom” och spelet blev däre
fter.
Intresset var emellertid väckt
och jag minnes ännu med vilka
glada
förväntningar jag motsåg akad
ermitiden i Uppsala.
Den började för
mig anno 81 på hösten. Här skaf
fade jag mig nu Schultz' lärobok
och
började med iver på lediga stun
der, som dock aldrig blevo mång
a,
studera spelöppningarnas och slut
spelens teori samt, icke minst, upplevelserna från de då levande stor
mästarnes strider på det 04-rutig
a
brädet.
Med nästan andlös spänning och
en entusiasm utan gräns
fölide jag Störmlöpningen — den
räckte ju från det första draget
till
det sista över hela brädet med pläs
offerI det sista! — i det odödliga
partiet, fångades helt av den oemotstå
ndliga trollmakten kring schacksn
illet
Morphys glänsande strategi med dess
underbara offerkombinationer och
rördes nästan fill tårar vid den
enligt min starkt känslobetonade
mening mera geniale Zukertoris nede
rlag i den stora uppgörelsen
dåtidens otvivelaktigt starkaste
positionsspelare Steinitz,
Och
ur Ö
livligt beundrade jag ej Kolischs
och Louis Paulsens alltigenom

ganta spelföring,
Tillsammans med en nu bortgången vän, mycket
starkare spelare än jag, men någon gång möjlig att besegra,
prenumererade jag på den dåtida, till formatet tämligen blygsamma
veckopublikationen Bräderschatt, utgiven av Schallop och
Heyde, och jag
ininns som vore det i går, huru vi riktigt längtade efter
nästa veckas
lilla korsband och med vilken iver vi slukade innehållet,
Det satte
ju oss i levande och intim kontakt med det dåtida schackli
vet i stor
stil och gav fruktbringande impulser åt vår egen, den tiden lätta
tankemöda utanför det egentliga studicarbetet.
Även schackspelets "poesi
- problemkonsten, som redan då stod i flor — tog vårt intresse
fånget, ett intresse som för min del alltiämt består och odlas.
Vi började, som iu naturligt var, så försiktigt med 2-dragare —
H. Vv. Gottschall med endast 4 pjäser (vit: K, D och T, svart: I)
”aber wie
meisterhaft komponiert” stod som titelproblem i Minckwitz”
problemsamling och var, om jag minns rätt, det första problem jag
lyckades
betvinga ”stolt som en kung” — men efterhand gåvo vi
oss också i
kast med 3-dragare.
Mitt sista år i Upsala, 1887, fick till och med
en 4-dragare, den första, med mästaren Konrad Bayer som författa
re,
”stryka flagg” under stilla jubel från den överlycklige lösaren
i nattens sena timme.
Det
namnet framför andra på den tiden inom svensk proFritz av Geijerstam, som vid 1883 års problemturnering,
inde tidigare glänsande framgångar, i Berlin utgått som
segrare me
en verkligt monmaimental 3-dragare och därmed vunnit
berömdhet, ytterligare befästad genom de närmast fölårens fortsatta geniala produktion, utmärkt lika mycket av
|
av utarbetningens tekniska fulländning.
Vid min ananns han ännu kvar vid akademin ett par år, och
var '
andakt jag någon gång skådade hans ståtliga
på
os
gator
Mi:
berörda vän var cn något yngre
honom
:
> sina första studentår fått bryta
Mot den i regel problemmässiga
hade han emellertid alltid och
nog fått
|
vapen,

tid

Jar

schacksällskap — om det nu ens består — tillkom
delen av 90-talet, och ehuruväl på flertalet nationsfanns schackattiralj, torde schackspelet ännu fram
cke haft så synnerligen många utövare inom dåtida

att under ett par år samrmanbo med en
vice häradshövdingen C. G.
förutvarande sekreterare,
.
min egentlige läromästare.
Han kunde sin
och presenterade sig vid några tillfällen också
ndspelare — en av mig den tiden såsom något
ansedd prestation.
Morphy hade ju redan den tiden
som blindspelare med sex samtidigt spelade partier,
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men han var ju Morphy!
Pillsburys rekordprestationer i den vägen,
till slut honom övermäktiga, bidade ännu sin tid!
På min egen nation — Gestrike-Helsinge — funnos vid denna tid
åtminstone ett par starka spelare, av vilka en, numera professor C. ÅA.
Mebius i Göteborg, sedermera framträtt även som framgångsrik problemförfattare — även med sljälvmattoppgifter..
Den andre var numera teol. d:r, kyrkoherden i Umeå landsförsamling Olof Ahntand,
Dessa bägge drabbade ofta samman i den senares studentkammare
till heta strider, som jag några gånger hade tillfälle att bevittna och
fick även jag därvid glädien pröva mina späda krafter — merendels
hastigt nog ohjälpligt överspelad.
Den särskilt på schackteorins och
schackanalysens fält starka konstellationen P. G. Borén och H. Svenonius tillhörde en något äldre studentgeneration, som redan lämnat
”alma mater” för livets värv.
Särskilt den senares inträngande, ofta
tämligen polemiskt hållna analyser över fortsättningarna I spanskt
parti torde vara välbekanta även för yngre generationer av schackspelare.
Utom på nationslokalerna fanns schackattiralj på ”studentkårens lokal” — då av mycket blygsamma dimensioner.
Hade man
tur, kunde man här träffa norrlänningen Karl Erik Hammargren, kallad ”den indiske filosofen”, en rikt begåvad, högeligen originell student, som enligt sägen aldrig besegrad i schack, med största beredvillighet och lätthet efter alla konstens regler ”avlivade” den mindre

förfarne

ämnessvennen.

Min stadentgenerations kunnigaste schackspelare torde emellertid
utan varje tvivel ha varit västgöten J. Å. Ros, som redan vid denna
tid torde ha sysslat också med problemuppegifter.
Jag kände honom
endast ryktesvis omtalas såsom schackteoretiker och stark spelare,
men kom aldrig att sammanträffa med honom - utom under bevärlngsexercisen på Polacksbacken, där vi tillhörde samma kompari.
Här
sysslade vi emellertid med andra ”krigiska” uppgifter och något
schackspel blev ej av. Lustigt nog var vår chef ena året dåvarande
löjtnanten ÅA. Norlin, den sedermera så berömde problemförtattaren.
Vi visste ej då mera om honom än att han var ganska barsk i tiänsten och ansedd såsom styv matematiker. Praktiskt schackspel torde
knappast ha bedrivits av honom inågon större utsträckning. Redani
början av 80-talet framträdde han emellertid i Ny illustrerad tidnings
schackspalt, redigerad av Sahlberg, såsom problemförfattare
Jag minns ännu livligt, hur jag sommaren 84 eller 85
med
en 3-dragare från hans band.
Vid besök i Stockholm på
uppsökte jag Sahlberg och klagade min nöd men höll före
inledningsdrag, jag stannat för, måtte vara det rätta. Det är
i
" förklarade han, men min unge herre vet tydligen inte, att
nägonting som heter en passantslag. tinc ille lacrymae!
av
Ros publicerade geniala självmattsuppgift, i 4 drag (1891),
till mitten av brädet, med fullt fri och naturlig ställning skall för
nom

alltid

Med

vara

ett

monumentum

cere

perennius.

vilken entusiasm och vilken framgång skulle icke just

Collin — född tre decemmer tidigare —
som samlande och ledande kraft!

också här gjort storverk
:

så-

År 1890 gjorde jag mitt inträde i Stockholms schacksällskap. Desshade jag under tingstiden i Vestra Helsinglands domsaga
alt odla och väl även något förkovra min färdighet som
och problemlösare, främst tack vare schackentusiasten,
i Ljusdal, OL Cyr, Linderdahl, vilkens minne alltid föri" mig kärt.
Han bar alltid sitt "resschackspel” på sig samt speoch när som helst tillfälle bjöds, för övrigt också hur många
sträck som helst. Han skulle, om någon, blivit en förträfflig
|
— hans intellekt arbetade nämligen så blixtsnabbt att dratamo som ”kanonskott”.
Ehura alldeles stridande mot min
— kanske också min gammaldags uppfattning om hur schack
spelas för att vara ”riktig” schack, där man alltid bör sträva
bästa draget — måste ju också jag av hänsyn för min snabboch långt mera tränade motspelare rätta mitt tempo något så
n
efter hans och blev efterhand också tämligen snabb i vändVi odlade med förkärlek Kieseritsky, Allgaier och Muzios
da” gambit, någon gång också Evans gambit, som den tiden stod
i
. samt nordisk gambit i mer eller mindre ren utformning.
Ofta
;
vi på ett par dagar en gemensam
vän inom domsagan, spe3
" eller med Linderdahl som simultanspelare å deux. Själv
på Kärböle gamla gästgivaregård — belägen ungefär
mellan Ljusdal och Sveg i Härjedalen — drabba samman
med Svenonius, då provinsialläkare i Sveg-distriktet.
Då spelades
”spanskt”, och min gamle vän torde haft det ”hett om öronen”, Svenonjus var utan allt tvivel den ojämförligt starkare spelaren.
”

som

ju
eo

på
på

.

sine
do.
”

1866, men kunde
1835 och 18545,
till La Croix
en och
den
Adott
ro.

hos
presidenten
en gång, vill
=”
gäst
ordf,, kamrer
"Vv
sistnämnda dock endast
3
"
också sällskapets ”allt i
Robert
heller wan längre praktisk utövare av spe et, och, icke
Meissner, som aldrig försummade att under pau.
med ett parti schack, praktiskt taget i ”blixttempo”.
”

spelare

voro

emellertid

norske

cxc.

Blehr

och

Krause, som in i det sista, ett gott stycke in på vårt
.
|
intelligens och alltid oförfärad även i de mest krisituationer, höll det unga gardet stången, själv dess alltid redoläromästare — den siste av de gamle, den gamla typens spelare.
detta
garde, främst deras oförliknelige banérförare och
tre
|
Ludvig Colliin, skulle schackspelet bliva
”
gångna tider, i varie fall i vårt land varit,

en tankelek, närmast avsedd som en förströelse för stunden, beredande omväxling i det dagliga värvets variehanda och, för mången
väl också enahanda,
Det skulle för de flesta av dem bliva ingenting
mindre än en lvssak, en livsuppgift, tagen på renaste allvar och
diupast syftande att levandegöra intresset för det ädlaste av alla
spel — om det nu ens är ett sådant — hos hela vårt folk, hos hijärnans fikaväl som hos handens män och kvinnor,
Genom decenniers
fasta och målmedvetna grepp om ständigt växande uppgifter har
Ludvig Colliins stolta skapelse, Sveriges Schackförbund, icke endast
indf, för det egna landets ungdom i all syrmerhet, utan även utåt, i allt
intimare kontakt med det schackliv, som spiras och frodas utanför
det egna
landets råmärken, vidgat och fördjupat förståelsen för
schack samt giort Sveriges namn ärat och aktat också i utländska
mästarkretsar,
Man har rätt att kalla denna gärning för en föstrargärning av stora mått, lika lyckosam som hedersam för jubilaren
och dem, som troget genom ären stått vid hans sida, och ingen önskan
kan vara varmare än den, att denna gärning må obeskuren kunna
genom decennier, som stunda, fullföllas till gagn för vårt land.

Ukonsvotder”

Til Ludvig Collijn!
Skaklivet i Norden har haft sine Episoder, Udviklingen er ikke
foregaaet jevnt, men i Spring, Tidsafsnittene skiller sig bestemt ud
frå hinanden,
Ikke mange af Nutidens Skakspillere har levet med i den Periode,
som gaar fra Halvfierserne til Midten af Halvfemserne i forrige Aarhundrede,
Det var en saare idyllisk Tid, Skakspillernes Antal var
kun en ringe Procentdel af, vad det er nu — Spillestyrken dog förbavsende stor i Forhold til de udevendes ringe Antal — men fremfor
alt, der var en umiddelbar Begeistring for selve Skakspillet, som
gjorde Skakspillerne til et lille Samfund for sig, hvor de enkelte felte
sig knyttede sammen ved et neesten helligt Baand.
Teenk paa Nordisk Skaktidende!
Med hvilken Glede kan man ikke fordybe sig i
Leesningen af disse nu 50 Aar gamle Blade.
Hvor aander der ikke
gledende Enthusiasme og levende Interesse for den &dle Kunst ud
frå hver Side af dette hertige Tidsskrift.
Naar Skakbegeistringen var saa levende 1 den naste Periode al
Skakliveti Norden, var det sikkert delvis en Eftervirkning fra hin
ejendommelige Guldalderperiode.
Den ny Periode begyndte i Midten
af Halvfemserne med Udgivelse af Tidsskrift for Skak, hvortill Rosendahl var primus motor, men det blev Dannelsen af Nordisk Skakfoörbund, og det blev fremfor alt Ludvig Collins utrettelige Virksomhed,
satte Preget paa denne Periode,
Det er elendommeligt at se,
en enkelt Mands Arbejde kan prege en hel Tidsperiode.
Ludvig Collin kun arbejdet for sig selv, for sit eget Land og
saa havde han aldrig faaet den store Betydning, som han fik.
var selvfolgelig og er en utrettelig Forkaemper for Skakspillets
" Sverige og for hans Landsmends Dygtiggerelse i Spillet,
det var först og fremmest selve Skakspilkunsten, som han arbeifor at fremelske og hojne, og det Arbeide, som han udferte, og
Ofre, som han bragte, kom i forreste Reekke ogsaa de andre norLande tilgode, og derefter hele det internationale SkaksamColliin er selv en af sit Lands förste Skakspillere, og dog har

altid holdt sin egen Person beskedent tilbage.

Men hans Indtly-
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delse var altid stor. Hvem af Deltagerne bevarer ikke med den storste Gleede Mindet om den internationale T urnering, som han arrangerede 1 Stockholm i Februar 1906, livor han ved sin muntre Fiskveerdighed knyttede Spillerne sammen med et Venskabens Baand, som
vi folle aldrig kunde briste. Jeg har hört Spillere sige, at det var den
skenneste Turnering, de nogensinde havde deltaget i. Og hvad har
Collijn ikke udrettet igennem sine glimrende Loreboger!
Ister för
hele Skandinavien har de veret en undtemmelig Skat at ose af.
Den Periode, som det nordiske Skakforbund og dets Virksomhed i
seerlig Grad har preget, er forbi.
Vi zeldre tenker med ct Suk derpaa, men det er vel kun Resultatet af en naturlig Udvikling.
De
nordiske Lande er naaet frem til at tage Kampen op med de store
Nationer, som i saa fang Tid var dem absolut overlegnu.
Svenskernes og Danskernes Kampe med Berlin og Hamburg og Resultaterne
i de olympiske Hovedturneringer viser dette med al Tydelighed.
Collijn er selvfelgelig ikke den eneste, som har bidraget til dette
Resultat, hiemme i Danmark kan vi af de smldre nevne Krause Oc
Jergen Moller og i Sverige Martin Anderson, Svenonius, Fridlizius
og Englund, men over dem alle straaler Ludvig Collins Navn. Svenskerne vil selvfolgelig, nu da han fylder de 50, hylde ham som deres
förste Mand, men ogsaa vi Danske har Grund til at tage Del i Hyldningen; vi vil altid se op til ham i Venskab, i Beundring oc Taknemmelighed,

Til grosserer Ludvig Collijn paa
50-aarsdagen!
Grosserer Ludvig Collin fylder 50 aar. De schakvenner som har
litt kiendskap til forholdene vil bli forbauset over at han ikke er
zxeldre, han som har gjort mere end nogen anden enkelt mand til
fremme av schaklivet först og fremst i Sverige, men ogsaa i hele
Norden,
Naar man ser hans spenstige skikkelse og hörer hans livlige, for alt schakliv umaadelig interesserte konversation, saa skiönner man straks at det er en ungdom man har foran sig, en ungdom
med nye ideer og med ungdommens kraft og tillidsfuldhet, naar det
gjelder ideenes gjennemförelse.
des

Vi norske schakvenner har al grund til at paa denne festdag
Colliin og takke ham for hans store arbeide.

min-

Allerede for 20 aar siden utkom Iste utgave av L. og G. Collins
Lärobok i Schack, et for sin tid udmerket verk som ogsaa i Norge
har hat stor betydning, baade for de enkelte spillere og för selvc spillets utvikling.
Nordisk samarbeide har altid hat en varm ven i Colliin, et samarbeide som ogsaa er kommet Norge tilgode helt fra den förste tid
redaktionen av ”Tidskrift for Skak” blev flyttet fra Kiöbenhavn
Stockholm,
Ogsaa de nordiske schakturneringer har hat Collins
interesse, Der findes vel ikke den nordiske turnering hvor Colikke har veeret tilstede, oc selv om han ikke har vecret aktiv tur”
saa bar han paa forskjellig vis hjulpet til med turneingen.
Betydningen av disse nordiske turneringer kan neppe overog de har vaeret av stor vigtighet for schakspillets videre
remgang i Norge.
Da

der i sin tid var planer oppe om aarlige schakkamper meltem
oc Oslo, viste grosserer Coltiin sin interesse ved at opstille
vandrepokal.
Disse matcher var meget populsere i Oslo, de blev
stor betydning for de norske spillere, og den norske schakverden
Colliin stor tak skyldig for hans udmerkede tiltak.
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Fra Norge sendes hjertelige Iykönskninger til Jubilanten
med haab
om at den ildsjel som grosserer Colliin altid har veeret, kenge
maa
faa lov til at virke til gavn for schakspillets utvikling i Norden.
Hertil
föler vi en varm tak for det store arbeide han hittil har utfört.
Oslo, november

1928.

Uttalande

av

Capablanca,

Stockholm

1928.

It is with the greatest pleasure that I lend my humble collaboralion fö this homage to Mr Ludvig Collin.
During my visit to Stockholm from Nov. 4 to Nov. 6 1925 I haåve had many proofs of the
estimation in which Mr Colliin is held and which he fully deserves.
I have found the
siastic.
They play
doubt that chess is
number of people.
the progress of the

Stockholm chess-players very eager and enthua good and enterprising game and there is no
very much thought of in Stockholm by a large
Mr Colliiys name is very closely associated with
game in Sweden during the last 30 years.

I have ha an excellent reception in Stockholm and carry with me
the best souvenirs of my soiourn in Sweden.
Mr Colliin, of course,
has had a leading part in all the proceedings.
May he live many
vears and may he find during his lifetime the full reward for his
tireless and generous efforts.
|

ita
ra
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Ein

Endspiel von Horwitz.
Weiss zicht und gewinnt.
Dies
ist eines der schwierigsten Endspiele, die es tiberhaupt gibt. Es ist ganz unmöglich, — nicht, es zu lösen: davon ist gar
keine Rede, nein: die Lösung, wenn man sie
nachspieH, zu verstehen, es sei denn, dass
man cine schr beträchtliche Spielstärke boesitzt und sich tagelang in dieses Problem vertieft hat. . Nur durch ganz ausfälrliche Frörden dichten Schleier von diesen reizvollen

terung ist es möglich,
Geheinmmissen zu ziehen,
Da der Läufer nicht von der Farbe des Feldes a8 ist, so kann
Weiss natiirlich nur gewinnen, wenn der schwarze König von a8 abgehalten wird.
Das allein ist sehr leicht, dazu
genlägt schon die blosse OÖpposition. Aber der
weisse König muss ja dabei noch den Bauerrn
erobern!
Er muss also zugleich in der Nähe
des feindlichen Königs bleiben, um ihn von a8
zuriickzuhalten, und sich von ihm entfernen,
um den Bauern zu erobern,.
Darin liegt die
ungewöhnliche Schwierigkeit der Aufgabe.

sr

0

IL, (Erste Cewinnstellung.)

Es gibt vier Stellungen, in denen Nähe am

König

und

Bauern

zugleich

erreicht

werden

kann,
FEinfach ist die Stellung 1:
Auf Ke3 schlägt Weiss den Bauern und begleitet den opponierenden König den Rand entlang bis a6 und a7.
Mit Hilfe des Länfers
wird dann dem König Raum geschafft und der Bauer sehr lcicht zur
Dame gemacht: Ke3, Ka4, Kc4, Ka5, Ke5, Ka6b, Kc6, a3.—ad4, Ke7,

Ka7 (oder Li4T) Ke6, a4—a5, Ke7, a5
Ke8 (oder Ke6, Kb8) Lf4, Kd7, Kb7 und

26,

wit.

Ebenso
schw

einfach
König

”

oder
. Lf4,

.

ist der
”

"än-

diesen

militärwissenschaftlichen

er kann

sich (am Zuge) auf den Bauern

zen und kommt

"

x

Ausdruck):
stär-

noch zeitig genug, den feind-

lin

iv

i dealstellung

(dritte Gewinnstellung).

Stellung des Länfers auf 05) Keb,

Kd7,
Kb,
oKif5,
>
in dieser
Linien
aut

Bauern,

”

Stellungen bediärfen
vielmehr von dem

lichen König in Schranken zu halten. Dabei ist
es ziemlich gleichgiltig, auf welcher Reihe ”) der schwarze König steht;
dass er auf der ersten sechlechter steht als auf der zweiten, auf dieser
schlechter als auf der dritten, ist klar. Aber es kommt hauptsächlich
auf die Limen-distanzzwischen den Königen an, die ==2 sem imuss.
Fine conditio sine qua non ist hierbei, dass der Läufer auf der Diagonal b8—h2 steht, um dem König die Felder b8 und c7 zu nehmen.
Dort muss er aber so stehen, dass Schwarz nicht durch Angriff auf
in Zeit oder Raum gewinnen kann, nämlich Zeit, wenn der Läufer
wegzieht, und Raum, wenn er sich schlagen lässt, da dem König dann
die Felder c7 und b8 zugänglich werden.
Also muss der Läufer fast
auf h2 stehen, wenn Weiss gewinnen soll.
In dieser Idealstellung erobert der welsse König in drei Zögen den
während der sehwarze — ganz gleichgiltig, ob er auf g4 oder
— inzwischen bis auf die d-Linie gelangt ist. Beide Könige
um drei Linien nach links (vom Woeissen aus gerechnet)
Danach nähert sich der weisse König dem schwarzen und
zuräick: Kb5, KB, Kc6 oder b6.
Auf dieses eine Tempo
es an; könnte Schwarz im letzten Zuge zwei Zöge machen,
käme er nach b7 und
das Remis.
Und dieses Tempo
e
Zz. B. auf c5 oder b8 stände:

freiwili — dahin
2. Ke4,
;å

n

:

: oder Ke4, KI5, Kb4, Ke5: Ka4:
Ka6,
oder (
der Stellung des Läufers auf b8)
Ke6,
ad: Kd7,
, Ke nebst Kb8: oder Kb7,
kann man die Könige beliebig um gleich
rechts oder links verschieben und den schwarzen
eine Reihe stellen:; Weiss am Zuge wird immer geEntfernung zwischen den Königen zwei Linien beant 2 stekt. Steht der weisse König schon nahe
a so auf der b- oder c-Linie, so kommt es auf die Stel-

of

tll, (Zweite Gewinnstellung.)

Gewinn,

aut die erste

beiden Fällen ist er verloren,
Diese einfachen
eigentlich keiner Erläuterung, sie ziehen uns
eigentlichen Problem ab.
Die Idealstellung, die typische Gewinnstellung, wird auf Bild IV dargestellt:
Der weisse König genau in der Mitte zwischen dem schwarzen und dem Bauern.
In
dieser Stellung befindet sich der weisse König
auf der ,inneren Linie” zwischen Körig und
Bauern lich weiss keinen bezeichnenderen als

”
Cr

|

|

|

:

1 den

Schachzeitungen
:
H,

und

Schachspalten

hat sich in den

letzten Jahren eine

der Begriffte Linie und Rerhe eingestellt; man lest
- Die Reihen sind wagrecht, die Linien senkrecht.

da

sehr
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lung des Läufers, ja, auf seine Existenz nicht mehr an, da Weiss nach
Eroberung des Bauern die Opposition auf der b-Linie erlangt. Ueberhaupt kann Weiss in derartigen Stellungen, wo seinem König nach
Eroberung
des Bauern
freier Spielraum bis b7 gesichert ist, den
Läufer einstehen lassen.

Fine vierte Gewinnstellung, die in Bild V
dargestellt ist, föhrt zu der Idealsteltung.
Hier beträgt die Entfernung zwischen den
Königen nur eine einzige Linie, noch dazu gewinnt Schwarz durch den Angriff auf den
Läufer ein Tempo, und doch verliert er. Und
zwar durch Zugzwang.
Nach Lh2 (dem einzigen Gewinnzuge!) ist der schwarze König,

da er weder

nach links (vom

Weissen

aus),

noch geradeaus ziehen kann, gezwungen, die
V, (Vierte CGewinnEntfernung zwischen sich und dem weissen
stellung.)
König durch Kg4 um eine Linie zu Vergrössern und so die Idealstellung herbeizufiihren.
Nach dieser Erörterung der Gewinnstellungen missen wir
die
Pläne ins Auge fassen, die Weiss und Schwarz zu Gebote stehen.
Schwarz kann und muss danach
iber gå und, sobald der
weitere Weg frei wird, ber h4 oder
zÖ uu 3. w. einen
Umgehungsmarsch nach der achten Re
und so nach
a zu gelangen.
Diese Gegend rechts
Weiss
in
Mitte
und weiter nach den letzten Reihen
il
hier
hat er die meisten Aussichten,
der
weisse König auf den Bauern tut dieser
:
50
ist es ganz unmöglich, bei dieser
von
diesen zu erobern und zugleich den
S
Das Feld h4 ist das äusserste, bis
|
ngen
="
darf und dann ist
schon n cit
mehr zu gewinnen.

bei K23 nicht mehr).

In

-

VI

Weiss mit Ked, Kh5 die
fälren, aber mit unglinstiger
sodass Schwarz auf Kd4 mit Ke4!
erzielen kann, wie oben schon ar
zeigt worden ist. Und verlegt
Stellung VI mit Kz6 dem Gene:
sö folgt Kg4, Le, Kf3t, Kf5 und
stellung ist ,erreicht”, nur
Zuge,
Weiss muss diesen
unter allen Umständen verhindern und das kann er in
stellung des Problems sehr gut mit Lf4,
Wenn dieser Plan durchkreuzt wird, so kann Schwarz
durch einen Flankenmarsch am Feinde vorbei ber e2, då, c4, b5,
bei Gelegenheit auch tiber e3, d4, c5, b6 oder e3, e4 (d4) d5, c6
>

-

a8 zu entkommen.
Auch diesen Plan muss Weiss aufs Sorgfäöltigste
vereiteln.
Er kann es aber, indem er mit dem König folgt und den
Läufer auf der Diagonale gl—a7 aufstellt.
Damit wird jeder Durchbruch nach b7 und a8 unmöglich gemackt, ia die Eroberung des
Bauern kann nun unter gönstigen Umständen erfölgen, da sich die
Könige in seiner Nähe befinden und Weiss also den Bauern bedrohen
kann, ohne den feindlichen König aus dem Auge zu lassen.
Dies sind die zwei Pläne einer aktiven Verteidigung.
Verteidigt
sich Schwarz passiv, so geht sein Spiel, wie gewöhnlich bei rein passiver Verteidigung, noch schneller und leichter verloren, da dem
Weissen eben nichts droht und er in alter Ruhe seine Zeit zum Angriff auT den Banuern wählen und seinen Plan avusföhren kann.
Dieser Angriffsplan des Weissen muss dahin gehen, den feindlichen König womöglich auf die zweite oder gar erste Reihe zu
drängen.
Steht er auf der ersten Reihe, so haben wir schon bei der
zweiten Gewinnstellung gesehen, dass der Sieg leicht und einfach ist.
Und steht er auf der zweiten Reihe, so kann man sich bei rein passiver
Verteidigung zum Angriff auf den Bauern einen geeigneten Moment
avssuchen, wo sich die Idealstellung oder die vierte Gewinnstellung
ergeben muss.
Dabei muss man aber stets darauf bedacht sein, den
schwarzen König ja nicht nach rechts zu dem Umgehungsmarsch entweichen zu lassen und ihn, wenn er sich zu dem Flankenmarsch nach
links anschickt, gebährend zu geleiten.
Nach diesen Erörterungen können wir nun an die Erläuterung der
Lösung gehen, wobei ich bemerken muss, dass fast ieder einzelne Zug
sehr schwierig ist und tiefes Nachdenken erfordert, nicht, um ihn zu
finden, sondern um ihn, nachdem er gezeigt worden, zu verstehen.
1 Le f4!
Diese Läuferstellung mitten zwischen den opponierenden Königen

ist immer

sehr

wirksam

zwingt den feindlichen
räckzuweichen.
|]
ee
De:
Zug,

(nicht
König,

nur
um

in diesem

eine

ganze

Endspiel),
Reilhe

bzw.

denn

sie

Linie

zu-

Kf3-—g21
damit drobt Schwarz, öiber h3, hd usw. seianzutreten.
Schlecht wäre Ke2, dem nach
entweder mit Kdl, Kd3, die zweite Gewinnstellung herbeimit Kf2, Kd3, Kf3å die vierte.
Auch KI2 ist nicht gut,
erreicht Weiss mit Ke4, Ke2 oder e2, Kd4, Kf3 ebenfalls
vierte Gewinnstellung.
Nach dem Textzuge muss Weiss mit Kg4
Umgehungsplan entgegentreten,
2. KI5S—g4
Kg2—f2
der König freiwillig an den Rand, so kommen wir damit zu
passiven Verteidigungen, die den Gewinn ganz erheblich
und die wir hier gleich erledigen können,
Auf Kf1 fölgt
Ke3, Kdl, Kd3 und die zweite Gewimnstellung ist wieder
Oder Kfl, Kf3, Kel, Ke3, Kfl, Kd3, Kf2, Kod, Kf3 und der
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oben erwähnte Fall liegt vor, dass Weiss den Läufer aufgeben kann,
da er nach Kb4, Kf4: Ka4: Ke5! Kb5, Kd6, Kb6, Kd7, Kb7 den feindlichen König durch Opponieren von a8 abhält.
(Noch viel Icichter
bei Ke4 statt Kf4: Ka4: Kd5, Kb5).
Oder Kit, Kf3, Ket, Ke2, Kg2,
Kd3, Kf3 und wir haben die vierte Gewinnstellung vor uns, die nach
Lh2!, Kg4 zur Idealstellung fölrt.
Auch auf Kgl statt Kfi erreicht
Weiss ganz ähmich mit Kfå, Kht, Ke2 oder e3, e4 (nicht nach f2 wegen Patt!) Kg2, Kd3 oder då, Ki3 die vierte Gewinnstellung.
Viel schwerer ist das Spicl för Weiss auf den Textzug.
Der
weisse König darf nun nicht ziehen, denn er freut sich ja der eben
errungenen Stellung.
Zieht der Läuter auf der Diagonale bS—h2,
z. B. nach h2, so geht der König nach e3 und das Spiel ist schon remis,
denn nichts kann in von dem Schrägmarsch nach a8 auf der schwarzen oder weissen Diagonale abhalten.
Höchstens, wenn der Läuter
grade nach b8 gegangen ist, wo er jedoch nicht gut steht. Also bleiben nur Läuferzlige auf der Diagonale h6—c1.
Ld2 scheidet aus, da
der Läufer sofort durch Ke2 angegrifften wird.
Die Zöge nach 25
und hö sehen fast besser aus als der nach ci, sind jedoch nicht so
gut. Denn nach Le5, Ke2 muss Weiss den König nach f4 ziehen, da
mit KI5? Kf3! die Anfangsstellung ”erreicht” wiärde, und mit Kid
wäre der Läufer auf g5 oder h6 verstellt,
Bleibt also
3.

Li4—cl!

Kf2—e2

Auch Kg&2 bedarf einer eingehenden Betrachtung, die bei Horwitz
fehlt.
Weiss muss dann zunächst mit Le3 dem König das Feld e3
nehmen.
Geht er darauf nach fl, so föhrt Kf3, Kel, Ked, Ke2!, Li4,
Ki2, Kd3 oder då4, Kf3 zur vierten Gewinnstellung.
Und geht er auf
Led statt nach fl nach hl, so erreicht Weiss mit Li4t, Kg2, Lega, Keel,

Ki3, Khl, Lf4! (nicht Ke4 wegen Kg2, Lif4, Kh3) Kgt, Ke4, Ke2, Kd4,
Kf3 ebenfalls die vierte Gewinnstellung. Anf Le3, Kh2 endlich stellt

Li2 (oder
Kd4, Kf3
Nach
Fluchtplan
då und d4

Der Durchbruchsversuch Kb5 wird jetzt mit Kd6, Ka6, Kc6 zurickgewiesen.
Auch dieses Spiel wird später, bei Erörterung des Zuges
4, Kd1 behandelt.
7. Le3—c5
Kb3I-—c4
8
Ke5dé
Durchaus notwendig!
Auf Lf8 entkommt der König fiber b5 und
b6, und auf Ld4 oder e3, Kb3 ist die alte Stellung da.

8,

: €rn anzugreifen. Der Läufer darf nicht nach bå4, e7 oder f8, da er
: die Diagonale b8-—h2 aufsuchen muss, wie sich bald zeigen wird.
10, — —
Ke3—d3
Oder

Kb3, Kd4,

Kd5—c5

Kd3-—e4

Ko5—b5
wo die Gewinnstellung fast schon erreicht ist, ein
und das Remis ist fertig:; nämlich mit Kb4? Kd5
eiss muss das Feld c6 beherrschen.
Ke4—d5
me
die vierte Gewinnstellung erreicht, nur ist sie um zwei
links und um zwei Reihen nach den letzten Reihen zu
13. Ld6-—h2 und gewinnt, da der König wieder mit KeG
vergrössern und die Idealstellung herbeiföhren

Kgttfd

Ke2—d3
Der weniger logische Zug Kdl, der jedoch zu einem noch schwierigeren Spiele föhrt, wird später behandelt.
Jetzt muss man dem
schwarzen König das Feld d4 nehmen, was man mit dem Läufer oder
dem König tut kann.
Beide Zäge sind gleichwertig und fähren zu
derselben Stellung.
5. Lel—e3
Kd3—c4
Ke3 droht nichts und wird mit Ke5, Ke4, Ld4 (oder auch
Horwitz Lgl) beantwortet.
Auf Kd3 folgt dann Kd5, aut Kba3
Le5, Kc4, Kd6 zur Textförtsetzung.
6. Ki4-e5
Ked—ba

Ke4—d3

Kb5, Kd5, Ka6, Kc6.
9. Kdö-d5
In dieser Stellung erscheint der Gewinn schon eher möglich. Das
Spiel hat sich so nach den Bauern heröbergezogen und der schwarze
König ist so zurickgedrängt, dass man wohl hoffen kann, den Bauern
zu erobern, obne dem König den Marsch nach a8 freizugeben.
ee
Kd3—c3
Ke4 wiärde natöärlich den Gewinn erleichtern und bei Kez2,
. ist zwar die Idealstellung bei falscher Läuferstellung eraber jetzt gewinnt Weiss auch ohne Läufer, da er mit dem
allein dem feindlichen den Weg verlegen kann: Kb4, Ke4, Kaa:
Kb5 4 os w.
10, Le5d6
Der Läufer macht dem König Platz, der sich anschickt, den Bau-

Li4T) Kg2, Le3, Kel, Kf3, Kfl oder hl, Li4! Kgl, Kea3, Ke2,
dieselbe Gewinnstellung her.
dem Textzuge muss sich der weisse König beeilen, dem
des schwarzen entgegenzutreten: er droht bereits, iber
oder c4 nach a8 zu entkommen.

4.

oe vn

Oder

kommen

—

jetzt zur

Betrachtung

des

weniger

logischen

(Nach 1. Lf4, Kg2; 2, Kg4, Kf2; 3. Lel, Ke2: 4. Kf4)
4,
5&

me mm
Eb

6.

bå, c4,
Kl4—e

Zuges

Ke2—dl
Kd1-—c2
Ke4, Kdl, Kd3 zu der schon fröher behanJetzt aber droht wieder der Durchbruch
U.S. Wi

Viel näher läge Ke4, aber damit gäbe Weiss den Gewinn aus der
Hand; mit Kb3, Lc5, Kc4, Lf8&, Kb5, Kd5, Kb6 wärde der König entDer weisse König muss so ziehen, dass er bei dieser
schläpfen,
Fortsetzung den Läufer c& auf dö decken kann.
Ö, oe on
Ko2—b3
7. Le3—ecB
Kb3—c4
Ked.—b5
8, Ke5—d6
Mit Kd3, Kd5 kommen wir zu einer bereits oben behandelten
Stellung.
9, Kd6—cd5
So wird der Durchbruch gerade noch verhindert.
Kb5-—a5
D, ee
Leichter wäre Ka6, Kc6, Ka5, Kb7, Kb5, Lb6.
10. Kd5—c6
Ka5-—a6
Diagonale a7—gil
der
auf
Läufers
des
Tempozug
Nun muss ein
geschehen, aber nicht nach bö,
Ka6-—-a5
11. Lc5—gl
Ka3—b5
12. Kc6—b7
Kb5ö-—c4
|
13, Legl—bö
14, Kb7—c6
Der Durchbruch ist verhindert
Die letzten Zäge waren einfach

und der Sieg in Gestalt des Bauern

a4 in verheissungsvoller Nähe,

14,
Ke4-—b3
15. Lb6—c5
Kb3—c4
Jetzt muss wieder ein Tempozug des Läufers erfolgen. Åber
nicht nach e7 denn dann geschieht Kd4, Kb5, Kd5, Li8, Ke6 und in
der ietzt erreichten Idealstellung ist der Läufer nicht auf der richtigen Diagonale, sodass der König nach Ka4: Kd7, Kb5, Ke7, Kab,
Der Läufer muss den Tempozug
Kb8 nach a8 entkommen kamn,
gerade nach dieser Diagonale ausföhren.
|
16, Le5—d6!
ich
die
Le3,
mit
Lösung
feinere
viel
Horwitz gibt eine andere,
Aber damit föhrt er unnötiger Weise ganz neue
später betrachte.
Flemente in das Problem ein. Uebrigens ist seine Lösung nicht so
präzis wie die meinige.
Ke4—d4
16, —
Kd4—d5
17. Kc6—bö5
und die vierte Gewinnstellung mit Transposition ist erreicht.
Horwitz” Lösung geht vom 16. Zuge ab folgendermassen:
16, Lec5—e3
Ked-ba?
Kb3—c4
17. Le3—c1
Ke2 wiärde wegen Kb5 erfolglos sein und auf Kec3 wärde

Kb5, Kd4, Ka4:

Ke5, Ka5

oder (statt Kd4)

Kb3, Lb2 oder

winnen.
18. Letb-b2!
Notwendig, um dem König das Feld då zu nehmen,
3

Ka5

18,
19,

Ked4—då
Kc6—b5

und Schwarz muss mit Ke4 die Idealstellung herbeifähren, allerdings
ohne die richtige Läuferställung: aber die ist hier nicht nötig, weil
nach Ka4: Kd5 Weiss auch ohne den Läufer mit Kb5 gewinnt.
Diese Lösung fölrt aber gar nicht zum Ziele, wenn Schwarz auf
16, Le3 nicht den Bauern, sondern den Läufer angreift..
Dann hilft
Eel nichts, da der König nach ed und auf Lb2 nach f5 zieht: damit
wäre die Idealstellung bei fehlerhafter Läuferstellung da. Der Läufer
mösste eben, wenn er vom König angegriffen wird, nicht nach ct
gehen, sondern auf die richtige Diagonale nach f4 und auf Kc4 blicbe
nichts anderes öbrig als Ld6,
Dann ist es aber präziser, den Länter
gleich im 16. Zuge auf dieses Feld zu ziehen; Le3 ist nur eine geisticiche Abirrung vom richtigen Wege.
Wie ungemein schwierig dieses Endspiel ist, geht auch daraus
hervor, dass Horwitz selbst und alle, die dieses Endspiel gebracht
haben, sich in seiner Beurteilung geirrt haben,
Er war der Ansicht,
dass in der Anfangsstellung der Anzug von entscheidender Bedeutung
sel
dass Schwarz am Zuge mit Ke3 das Spiel unentschieden
da er sich den Rand entlang nach h8—a8 begeben könne,
ist ein Irrtum; Schwarz verliert auch mit dem Anzuge,
Es ge"gt immer, die ursprängliche Stellung mit Weiss am Zuge herbeizu-

oder,

wenn

Schwarz

Sieg zu erzwingen,

dies

verhindert,

2

Um

dem

Weise

Zug! Nach h4 darf man den König nicht lasLf4, Kh5 erhält man die Idealstellung mit falWarum der Läufer nach f6 muss und nicht
wird sich bald zeigen.

oe mn

Kha3, Kf4, Kg2, Kz4, filirt zu bekannten

3

einfachere

Kf3—g3

Loe
2. Lg5-f6!
Der einzig richtige
und auf Keg, Kg4,
">
Läuferstellung.
e7 oder d8 darf,

auf

nämlich:

Kg3.f3
Stellungen,

Li6—e5

König das Feld g3 zu nehmen.
Öd me men
Kl3—2e3
Wäre der Läufer im 2. Zuge nach d8 gezogen, so möässte er im
ach c7 gegangen sein und jetzt nach e5 ziehen, um Kd4 zu verDann schlägt sich der schwarze König aber nach Kd3, Keö,
Ld6 nach b5 und b6 durch oder gewinnt bei Kd6 gar mit
Bauern!
4, Le5b2!
Ke3—då!
Kia, Let, Kg3, Leg, Kfå und die Anfangsstellung ist hergeWeiss aber am Zuge.
5
KI5-05
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Versucht der schwarze König nun weiter, sich iber c4 durchzuschlagen, so nimmt ilm Weiss mit Ld4 das Feld 25 und sowohl mit
Kba, Le5, Ke4, Kd6 wie mit Kb5 (statt Kb3) Kd5, Ka6, Kc6 wird eine
Horwitzsche Stellung erreicht, während Kd3 mit Kdä, Ke2 oder c2,
Ked zur erfolgreichen Eroberung des Bauern föhrt.

5
Oder

ee

Ke2, Ld4,

6.

Kd3—e3
Kb3, Lc5, Kc4, Kd6,

Lb2-cIT

wie eben

betrachtet.

Vistelsen

Ke3—13

med

Öder Kd3, Kd5, Ke3 (Ke2, Ked) Ke5, Kb3, Kb5, Ke3 Kad:
7.
5

Ke5f5
Lel—g5

Ki3—g3
Kg3..få

und wieder ist die Anfangsstellung erreicht, aber Weiss am Zuge.
Weiss hat also mit der ganzen verwickelten Spielfälirung nichts erreicht, als dass er ein einziges Tempo gewonnen hat, aber dieses
entscheidet nunmehr.
|
Dass Weiss auch bei der Stellung des schwarzen Königs auf hd
noch gewinnen kann, habe ich schon oben gezeigt: der König wird
zunächst nach g3 zurfickgedrängt und dann mit den eben erläuterten
Zigen das zum Gewinn nötige Tempo gewonnen.
Ich denke, mit meiner Erläuterung dieses hochinteressante Problem
jedermann klar und so dieses Juwel der Allgemeinheit zugänglich

gemacht zu haben.

Insbesondere hoffe ich, Herrn Ludwig Colliin, dem

feinsinnigen Schachfreunde und um die Schachkultur (nicht nur in
Schweden) hochverdienten Mäcen mit meiner Gabe zu seinem Jubelfeste eine ästhetische Freude zu bereiten,
Mänchen,

November

1928.

PP Ian av

i Schweiz
mästarna

och

det första mötet”

i Wien

1896.

Ingen fid torde så snabbt och kraftigt utvecklat Ludvig Collins
schackintresse som sommaren och hösten 1896. Studentexamen lade
inte längre några hinder i vägen för mera utsträckta schackstudier.
Nog minns jag från ett tidigare jullov, hur Bilguers vishet Zenomgicks variant efter variant i spelöppningar, som särskilt tilltalade
honom, och Morphy hade sedan många år tillbaka varit en dyrkad
hjälte, men först med 1896 uppnåddes en mera mångsidig inblick i
schackspelets mysterier.
Utvecklingens feberkurva började redan i Paris, som var vår
resas första mål
Världsstadens alla lockelser betydde ingenting i
jämförelse med de skatter han kommit över uppe på La Stratégic's
redaktionslokal, där den välvillige redaktören hade ett mycket rikhaltigt lager av schacklitteratur att välja på. De nya böckerna stlukades
omedelbart uppe på pensionsrummet rue Miromesnil.
”Die graue
Theorie” var för honom allt utom ”grau” utan skimrade i stället i de
mest förföriska färger. För några av de andra I ressällskapet föreföll

det ju litet egendomligt att på detta sätt instängd i värmen
> takåsen

njuta

av

de

första

uppe vid

sommardagarna i Paris, men inga förehjälpte. När han över huvud taget kunde få stanna hemma,
så gjorde han det, och lika säkert ägnades tiden oavbrutet åt schack.
Från Paris gick resan till Lausanne och där utbyttes för schack"det heta pensionsrummet mot en vida luftigare lokal, nämhotellträdgården.
Här utkämpades en stor match om först
tio partier — alltså samma villkor som för världsmästerskapet.
,
inte gå för sig med mindre!
Vi utvalde ett av trädgårdens mest undanskymda ställen och där
dagligen under många timmar heta strider.
Vi stördes någång av alltför intresserade åskådare bland hotellgästerna, men
hände det att åskväder drev oss inomhus,
Ludvig, som aldrixz
vän av detta celesta skådespel, blev I Schweiz alltmera förhärdessa nästan som ordinarie dagsföreställning återkommande
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naturtilldragelser.

Pfftekten

av ett starkt

drag

kunde

förhöjas

av att

blixten för några ögonblick släckte det elektriska liuset, men det medförde aldrig något större avbrott — inte heller i spelet,
Alla partier upptecknades noggrannt, och hela kraftmätningen
skedde med det rätta allvaret. Ludvig vann den första matchen, men
det dröide inte många dagar, innan en ny revanschmatch påbörjades
enligt samma storstilade program.
Innan den hann avslutas hade vi förflyttat oss till Brunnen vid
Vierwaldstätterslön, där vi tillbragte flera veckor, som dock även
ägnades åt talrika bergbestigningar och promenader utmed den under-

bara ”Axenstrasse”.

Ödet ville att på samma hotell vi bodde tog ock-

så on herr Gomperz in, vilken skulle bli den första att för oss öppna
dörrarna till den egentliga schackvärlden.
CGomperz var medlem av
Wiens gamla schacksällskap, och de båda ivriga schackspelande ungdomarna väckte hans intresse.
Han nöide sig inte bara med att se
"på, han ville också gärna spela själv. Inte utan en viss bävan började
Ludvig sitt första parti mot en medlem av ett riktigt schacksällskap.
men han kom snart underfund med att det inte var så farligt som
det lät. Gomperz visade sig inte alls omöjlig att besegra.
I resplanen ingick även ett besök i Wien, och Gomperz erbiöd sig
att då införa oss i sitt schacksällskap, vars styrelse han en gång
tillhört... Denna tanke var naturligtvis synnerligen tilltalande för oss.
Särskilt turneringen i Närnberg, som vi denna sommar i tidningarna
följt med spändaste intresse, hade giort oss mycket förtrogna med
schackmästarna och deras olika spelstyrka. Det föreföll nästan sagolikt att så snart få stå ansikte mot ansikte med några av dessa
nderdiur.
Vi hade knappt kommit till Wien, innan vi sökte få tag i Gomperz.
Som han helt förnämt bodde mittemot operan, mötte det inga svårigheter, och han gav oss det lugnande beskedet, att han redan samma kväll skulle möta oss i schacksällskapet.
Ludvig ledde vägen, när vi för första gången trädde över
till en av gudinnan Caissas tempelsalar.
Hur många
han sedan skulle komma att besöka 1 sitt liv — och skapa nya
anade han nog knappast slälv den gången.
Gomperz hade inte anlänt när vi kommo, så vi fingo till en
väntande låta oss begapas och lämna tillfälle för Wienhumorn
göra nägra reflektioner.
Vår påfallande ungdom och egenskap
utlänningar retade nyfikenheten och man förutsatte skämtsamt
vi helt säkert å la Morphy skulle slå världen med häpnad.

Gomperz,

som

uppenbarat

sig,

var

Inte

sen

att stämma

in i skäm-

tet. Det dröjde inte länge förrän vi från alla håll blevo omhänder"tagna med all den älskvärdhet som i så hög grad utmärker wienare
och inte minst Wiens schackspelare.
Vi inblödos att även gästa det
nya schacksällskapet, vars magnifika lokaler de med berättigad stolthet ville förevisa.
Här pågick en liten schackturnering med sex
deltagare av de från den stora Budapestturneringen hemvändande
mästarna.
Vi fingo i stor utsträckning pröva våra krafter mot olika av klubbens medlemmar och det hände ofta nog att någon av mästarna slog
sig ned för att ”titta på”, vilket naturligtvis kändes särskilt högtidligt.
Gamle Winawer, en till det yttre lika drastisk typ som origineil
schackmästare, tilltalades mycket av Ludvigs oförskräckta angreppsstill. Det fanns onekligen ett visst släktskap mellan Winawers spelsätt, vars styrka ju alltid varit ett idérikt kombinationsspel och den
unge Ludvig Colliins kamplynne, vilket aldrig kände sig mer tillfreds: ställt än då han med något ”elegantare offer” lyckats bringa motståndaren på fall.
Ett schacksnille av första rang, nämligen Pillsbury, vistades även
då i Wien,
I gamla schacksällskapet anordnades en liten match på
partier mellan honom och den gamle veteranen Englisch.
Alla
partier slutade med remis, och det hela var nog främst en hövlighets|
för den åldrande Wienmästaren, som var stolt att ha
mot det nya schackfenomenet Pillshary och visa den gamla
oövervinnerlighet.
Pillsbury var vid denna tidpunkt en man av vilken schackvärlden
kunde vänta allt. Med andaktsfull vördnad följde vi hans spel
för drag, Han rökte ivrigt och bland ständiga moln tycktes han
tänka ut sina geniala kombinationer.
Litet snett vriden på
med ena benet över det andra spejade han, obetydligt framåtutöver schackbrädet,
Huvudet var ofta karakteristiskt bakätsom om han just tagit upp ett nytt spår och ville vidga per-

ektivet.

Över

hela

den

lilla gossaktigt

gängliga

gestalten

vilade

av allt någon tyngande mästarevärdighet.
Både då — och många gånger senare — var det ett särskilt nöje
honom analysera igenom ett parti, han just avslutat. Han sjöd
över av tankar och planer, som föresvävat honom under
gång, men ej kommit till utförande.
Han mindes allting fullt
och kunde otroligt snabbt demonstrera de olika kombinationerna.
av en med amerikanska blandad tysk rotvälska, som
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inte minst genom det uttal han skänkte det hela, ibland verkade ocmotståndligt skrattretande.
Wienarna voro naturligtvis inte sena, att
härma efter honom och talade också ”Pillsbury'ska”.
Pillsbury blev ju alltmer cn schackets trollkonstnär och förbluffade genom allt vidunderligare minnesprestationer, men han för illa
fram med sig, Hans som en fågel ständigt oroliga huvud var i alla
avseenden för stort för hans i övrigt bräckliga kroppshydda, som
inte i Jängden kunde tåla de påfrestningar den utsattes för.
. Av dåvarande schackmästare torde ingen ha utövat ett större inflytande på Ludvig Collin än lust Pillsbury.
Hans andra stora favorit var ungraren Charousek, vilkens schacksaga ju tyvärr blev ännu
kortare än Pillsburys.
De snabbt försvinnande dagarna i Wien bildade en glänsande topppunkt bland allt Ludvig Collin hittills upplevat som schackspelare.
Det senare besöket 1898 vid jubileumsturneringen kunde inte medföra så starka intryck.
Det låg en särskild glans över den första
Wientiden och den
värld som öppnade sig för honom med Wiens
båda schackklubbar, hade något oförlikneligt med sig av äventyr
och spänning.

Brev från
20

F. I. D.
november

E. till den
1928.

(Översättning)
Mina många olika göromål lämnar mig ei tid övrig för en regelbunden korrespondens med världsschackförbundets 25 olika landsI tanken lever lag ändock med i varie schacklig tilldragelse och
åt varie framsteg för vårt spel. Ty världssechackförbundet är
måste vara intresserat av sina medlemmars välgång och framåtVarie tillväxt och framgång för ett lands schackliv är

. också en framgång för det internationella schacklivet.
Den

20 november 1928 är en högtidsdag för svenskt schackliv.
Colliin, Sveriges schackförbunds ordförande fullbordar då
levnadsår.
Som representant för världsschackförbunbringar iag honom en hyllning, och för min egen personliga del
det mig en glädie att få deltaga däruti.
Ludvig Colliins namn är intimt förbundet med allt vad iag vet om
schackliv.
Sveriges schackförbund bildades för blott elva
"> sedan och räknar nu 10 underförbund med över hundra olika
med omkring 3,500 medlemmar.
Varie år hålles en nationell
och alltemellanåt ha anordnats internationella turneringar,
minne lever kvar i olika kongressböcker.
Den svenska schacklitteraturen har under ett kvartsekel riktats
"en rad värdefulla verk, som fördjupat kännedomen om schacksåväl när det gäller det praktiska spelet som beträffande prooch studien.
I allt det jag nu nämnt spåras Ludvig Colliins arbete och intresse,
Skildraren av schackkongressen i Stockholm 1897 förespådde de
bröderna Collliin en lysande framtid bland de nordiska schack-

Och profetian har gått i uppfyllelse.
&

Gustaf

Collin

måste i detta sammanhang nämnas.
De
verk, Lärobok i Schack, är oförlikneligt
i sin klarhet och överskådlighet.
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Som förutvarande ordförande i holländska schackförbundet, vill
jag också till min kollega Ludvig Collin rikta några ord.
Holland
och Sverige kunna i mångt och mycket lärmföras, om det nu ei må
anses förmätet av dvärgen gentemot jätten.
Folklynne, åsikter och
mentalitet gå ej mycket isär.
Och den schackliga utvecklingen torde
hålla jämna steg.
Schackspelet är hos oss äldre, och utvecklingen
kan därför vara långsammare,
Det hastiga uppsving, som Sverige
visat, vore hos oss knappast tänkbart.
Också spelstyrkan är väl nu
tämligen lika, Så ha iu i Haag-kongressen svenskar och holländare
visat sig som jämbördiga motståndare.
Men jag kommer åter till världsschackförbundet.
Även F. I D. FE.
har skäl att med vördnad blicka upp mot höga norden,
Långt före

världsschackförbundets

tillkomst hade

de skandinaviska

länderna

in-

sett betydelsen av en förening, och Nordiska Schackförbundet är den
första internationella sammanslutningen på schackspelets område.
Med detta faktom för ögonen och med hänsyn till de intressen,
som föra samman nordiskt schackliv och F. I. D. E,, uttalar jag en
förhoppning om att den tidpunkt snart är kommen, då dess kongress
äger rum på skandinaviskt område.
Ludvig Colliin hyllas bäst med en önskan om framåtskridande
och välgång för den rörelse, åt vilken han ägnat större delen av sitt
första halvsekel,

Diomedes

hästar.

På Diomedes lält det vrenskas och det stampar.
Där dansa fyra kopparskodda kampar
äv trakisk ras.
De skåda blodigt rött
i bister glupnad etter mänskokött.
De rata havre, vämjas åt legymer
men hugga gärna efter ryttarns plymer.
De sluka bönder iämte bönders ungar
samt löpare och torn och även kungar.
Ja, drottningbiff, när sådan står att få,
arg kannibalism de ge sig på.
Men han, den starke, vilken liksom Ajas
i motsats just mot Ludvig och Esaias
blott slog och aldrig tänkte nå't strategiskt
än mindre kände någonting elegiskt —
det är väl slätvklart att jag menar Herkules
han blev lörbiltrad utav själva perkules
och i det allra värsta springarspel,
värav I sägnerna vi ha fått del,
han dråp en altton i sin vilda vredes
gevalt, var häst för konung Diomedes.
Men dessa hingstar spöka än i dag.
Det är som än de grenslades och redes
i svart och vil batalj av Diomedes
utt bita iolk och länad över tag.
Föruatan tuppspatt eller ”läng” i hoven
i snedu tresteg slå de ner på roven.
De äta oss.
Och den som tärd av leken
vill bi's igen, han blir ej let av steken.
Jo, kanske ryssen, tysken och kubanen
men ingalunda svensken och spartanen.

—
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Finländskt schackliv i våra dagar.
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”
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=
medlemmar en
Allmänna Schacksällskap med något över
'
beträffar,
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emsantal
med
Vad
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tävlare, som ej bör underskat
”
"
Tammerfors Schackklubb landets tredie förening
”
Särskilt böra ännu
över 80 medlemmar,
klubb, som bland sina medlemmar räknar
Tschepurnoff och finländska mästaren Eino
klubb, landets näst äldsta klubb, som i höst fyller
lemstförteckning upptar finländska schackmästaren
I de
den sistnämnda dock numera bosatt i Helsingfors.
i
ubben
Schackkl
ka
Akademis
ännu
höra
landet
i
föreningarna
singfors och Åbo Schackvänner, vilka var på sitt håll gjort
De i Sverige så
dande insats vårt schackliv till fromma.
oss, i det vi äga
hos
ghet
motsvari
sin
lokala förbunden sakna
tvänne dylika, nämligen Sydvästra Finlands Schackförbund i

vilket förbund är medlem i Finlands Schackförbund, och Helsingfors
Schackförbund, som visserligen konstituerat sig, men tillsvidare icke
fastställt några stadgar för sin verksamhet.
Om vi sedan övergå till det egentliga schacklivet i våra dagars
Finland, böra väl främst omnämnas de årligen återkommande matcherna mellan Helsingfors Schackförbund och Reval.
Matcherna utspelas turvis i Helsingfors och Reval och emotses alltid med stort
intresse.
I regeln har hemmalaget som artiga värdar avstått segern
åt gästerna, intill dess helsingforsarne senaste vår bröto mot traditionen och
"
som segrare, därmed förskaffande sig ledningen
med 1
.
et segrande Jaget blir för ett år framåt innehavare
aven
vandringspokal.
Ett annat årligen återkommande evenemang är
om Åbo-pokalen, ett vandringspris som doönerats av
för Åbo Schackklubb,
Turneringen är den enda
i sitt
i
samtliga (även icke inregistrerade) ortsförening: = äro
att till densamma anmäla högst 3 delta:
senaste vår spelare från hela 5
var 10 och utgick ur turneringen, som
är
:
herr J. Uotila.
Denna turnering vinner
|
i
|
att segraren är berättigad att utnana
”
en
mästaretiteln, vilken rättighet
årets
"
. Numera är herr Uotila
innehavare av
TS
Wiborg försiggår årligen
större
:
är fritt för alla. Turnegäller hä
|
därpåföljande år.
Tills
.
stapeln och vanns därvid
t
har
en
år 1928 av 1werr
. Rasmusson, känd genom
i agturneringen i London och nu senast i nordiska
i Oslo. Förutom dessa regelbundet återkommande
de årliga matcherna mellan norra och södra
nm
stort intresse,
Tills dato har norra Tavastland, reav de livskraftiga tammerforsarne, utgått som segrare i

matcher mot schackklubbarna i Tavastehus och Riilhimäki.

Sär-

livaktig på detta område har Helsingfors Allmänna Schackvisat sig vara, i det årligen återkommande matcher spelas
Tammerfors Schackklubb och Äbo Schackvänner, schackoch deltagarnes spelstyrka till fromma.
Poängskörden har
mycket jämnt fördelad.
serie aktuella privata matcher har under det sistförtflutna året
mellan våra
finländska mästare.
Sålunda har herr Edgar
i match
sex
irtier besegrat mästarne E. Heilimo och

med
sig
på en
:

3
"

2/2

och 4 mot 2, därigenom

till-

Finlandmästaren A. TschepurO
>
Matchen spelades i Wiborg efter
från schackolympiaden i Haag och gav det
:
resultatet av 5 mot 3 till titelinnehavarens förmatch har Lindroos dokumenterat sig som vår
starkaste spelare näst efter Tschepurnoft.
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Finlands Schackförbunds verksamhet har fillsvidare varit riktat
på samlandet av landets schackspelare under en enhetlig ledning och
på bildandet av nya föreningar i olika delar av landet.
Fyra hela
landet omfattande turneringar i tvänne klasser ha föranstaltats i Helsingfors, Åbo, Wiborg och Helsingfors, till stor del genom insamling
av privata medel
Genom att de egna medlen varit minimala, har
förbundet sett sig tvunget att anlita samma utväg även för möiliggörandet av representationen vid schackolympiaderna i Paris och
Haag, FP. I D, E:s turneringar i Budapest och London, samt Nordiska
Schackförbundets turnering i Oslo, Vilka oerhörda svårigheter finansieringen av schackevenemang upptornar för ledningen förstå endast
de, som slälva någon gång fått rida för rusthållet.
Trots detta har
det lyckats Finlands Schackförbund att bestå sig lyxen av en egen
tidskrift ”Suaomen Shakki-Finlands Schack”, som utkommer med 6
häften om året med Dr, I. Rahm som huvudredaktör.
Att densamma
ej kan tävla med de övriga skandinaviska tidskrifterna varken vad
innehåll eller prenumerantantal beträffar är ju självklart, men betydelsen för Finlands schackliv av denna tidskrifts blotta existens torde
el kunna överskattas.
Även på problem- och studiekompositionens område kunna vi annotera ett glädjande uppsving.
Visserligen ha våra äldre förmågor
herrar Johannes Öhqvist och John L. W. Lillja dragit sig något tillbaka, men i stället kunna vi glädia oss över en entusiastisk yngre
generation, som med tillförsikt gripit sig verket an.
Bland problemkomponisterna stå för närvarande främst herrar Edvard af Hällström,
Kuusamo, Pentti Sola, Helsingfors, E. A. Ekholm, Borgå, och Y. S.
Nilsson, Åbo, de två sistnämnda därjämte kända som problermteoretiker och Nilsson som redaktör för ”Suomen Shakki--Finlands Schack's”
problemavdetning.
Våra främsta namn på slutspelsstudieområdet äro
J. Gunst, Wiborg och Edvard af Hällström, Kuusamo,
Sedan Finlands Schackförbund på initiativ av ordföranden numera
anslutit sig till Nordiska Schackförbundet och därigenom kommit i
närmare komakt med den övriga nordens högt utvecklade schackliv,
emotse vi ett ytterligare uppsving i förbundets verksamhet,
Framtiden vore tryggad och ljus om vi blott kunde finna en man med den
auktoritet och ledarförmåga, den förmåga att icke blott sporra utan
även stödja, som Sveriges schackliv så länge varit i åtniutande av,
en man som vi vant oss vid att tänka på under benämningen ”Finlands Collin”.
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Des Schachs Schwanengesang.
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len und så die
lässen,
hat es solche

Östen

(China
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inneren
|
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in

das Schach die
chen personlichen
:
:
Wissenschaft,
vermäögen, schöpferische
.
sten schachlichen Leistungen mit
lichen Leistungen mit Recht auf cine
spiel

in seiner

I eutigen

Gestalt

ist

und da es ein
Cebiet ist,
erschöpfen.
Wohil
" man
zall der
7” "
auch
gespielt
es
Zäge, sondern um
,
Ad
nicht gar völlig —
zu spielen, in welcher
nen gar hicht zu
man wirklich eine 1ede

Kampi darstelWeise crkennen
der Menschen,
Daher
Unter allen hat im fernen
in der neuen Welt
im Schach die glei"im Kunst und
Kombinationssö konnte man die höchund wissenschaft.tellen. Aber das Schachvier Jahrhunderte alt
es dlmällich sich zu
dass die AnJahren nicht aussich nicht um die einzelnen

haben

sich nahezu

—

wenn

mehr möglich, eine Partie
Ideen, von den Kombinationeuartig wirken.
Wenn
einen Vorteil verschaffen soll,
sie
dessen der durch sie erlangte
:
sein,
auf diese Art gegen gutes
Erschöpfung des Schachlat zunächst die Folge, dass ausser den obengenannten Fähigandere, geistig weniger hohe Eigenschaften zum Erfolg
in immer steigendem Masse mitwirken, wie Zähigheit,
Vermeiden aller Experimente, bei welchen erfahrungsgein der Regel nichts Gutes herausschaut, also Eigenschaften, wel16 mehr
die eines soliden
Mittelschul
oder Musiklehrers,
als
> eines schöpferischen Gelehrten oder Känstlers sind.
So erklärt
sich auch, dass bei den psychotechnischen Fxperimenten, welche
den Schachmeistern in Moskwa 1925 vorgenommen wurden, deutZwei entgregengesetzte Typen festgestellt werden konmnten, von
den einen als genial, den anderen als pedantisch be-

weitere Folge der Erschöpfung des Schachspieles ist der goRemistod.
Die erstrangigen Meister können sich heute
mehr etwas anbaben. Die Partien zwischen ilhnen werden meist
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remis oder durch Ubermidungstehler oder durch psychologisehe
Momente, aber nur äussers selten durch tiefere Strategie entschieden.
Als Abhilfe hat Lasker vorgeschlagen, den Siegz zu nuancieren und
nebendem heutigen Mattsieg noch den gerimger zu bewärtigeren Pattsleg und den noch geringeren Beraubungssieg einzuföhren.
Daduarch
wirden iene subtileren Ideen, welche im gegenwärtigen Schach nicht
zu volem Erfolg föhren und daber ein noch ziemlich unerforsehtes
Gebiet bilden, ihre Bedeutung erlangen und dem alten Spiel neue
Lebenskraft zufiihren.
Capablanca dagegen schlägt vor, ein Brett
von hundert Feldern und gleichzeitig zwel neue Figuren einzufäölhren,
von welchen die eine die Wirksamkeit des Turmes und Springers, die
andere die des Länfers und Springers in sich vereinen soll.
Die Erschöpfung des Schachspieles zeigt sich auch auf dem Gebiete des Problems,
Eine schwedische Tageszeitung hat ein Turnier
fiir zwei- und dreizigige Problemmimiaturen ausgeschrieben,
Diese
Probleme mit wenig Steinen bildeten immer das Entzöcken der Autgabenfreunde,
In den letzten Jahren konnte man aber solche Stäcke
nur noch äusserst seten finden und wir glåuben nicht, dass das Miniaturenturnier darin eine Änderung bringen wird.
Der einfache Grund
ist der, dass sich die schönen zwei- und dreizöägigen Mattkombinationen mit wenig Steinen in den
Jahrzehnten der Problomkomposition völlig erschöpft haben,
:
man heute entweder
figurenreiche Zweiziger oder vielzigige
Dice
Erschöpfung der Problemideen bekundet
auch darin,
div
modernen Probleme nur noch ganz selten
Inhalt haben,
unbefangenen Auze als schön erscheint.
diese eimnfach
kurzzögigen Mattkombinationen waren
schon alle da
lässt sich aut diesem Gebiete nichts
neues macken.
ist die Problemkomposition in eine
sedrängt
:
.
mit der Schachpartie, aber auch mit
c
als schön zu empfinden pflegt, nahezu
hat.
hat das Problem stoltz als die Poesie des
SS
sächlich kann man sich vorstellen, dass
iedem Freude machten,
Aber die moderne
sich mit der Kunst der Meistersinger vorn
nicht för die Allgemeinheit, sondern nur för
Preisrichter in modernen Problemturnier wird
die Regeln der Schule, der er angehört, anstreichen
;
zahl der Striche sich in seimer Entscheidung leiten lassen.
sehreitet die Erschöpfung unseres Schachspieles auch «
Gebiete mit Riesenschritten immer wceiter, wie man scho
sieht, dass
die Problemkenner
jedes
Problem mit
Schnelligkeit lösen, weil sie den Ideengehalt immer rasch auf
tes zurlickföhren können, und besonders daraus, dass das
schach immer weitere Krelse zieht.
Das ecinzige Gebiet,
noch

nicht

nachlässigt

völlig

wurde,

erschöpft

ist das

ist,

da

Endspiet,

es

in

älteren

sowohl

Zeiten

in der

vielfach

Partie,

als

v

in der Anigabe.
Zwar ist auch auf diesem Gebicte das meiste schon
bis zum Uberdruss dagewesen, aber doch kann man manchmal bei
geringstem Figurenmaterial völlig neuartiges sehen,
Besonders ist
es der Zugzwang, der ia in der praktischen Partie bei vollem Brett
keine Rolle spielt und im Mattproblem infolge der kurzen Zugezahl
nicht so iberraschend wirken kann, der im Endspiel nenvartige Schönheiten schafft. Im Endspiel werden aus dem alten Schach seine letzten Schönheiten herausgeholt, es ist der Schwanengesang des Schachspieles. Man cerinnere sich z. B., an das Endspiel, welches der ZTOSse
Lasker gegen seinen kleineren Namensvetter in New-York 1924 remislerte.
Es wirkte wie ein Erlebnis, so wie heute auf den blasierten
Kenner, der bereits alles gesehen hat, cine Mittelspielkombination
niemals mehr wirken kann.
Den Beispielen, die man in der Partic
finden kann, reihen sich komponierte Aufgaben einiger moderner
Autoren, von denen vor allem Mattison genannt worden muss, wirdizg
zur Seite,
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Johan

Gustaf Schultz.

1862 är den svenska skämtpressens födelseår,
I februari det året
gav Gustaf Wahlbom, den begåvade artisten och xylografen, ut första numret av Söndags-Nisse.
Tidningens förste redaktör var Reinhold Götberg, en ung poet, som skrev glada och lätta visor på tidens
litet enkla manér.
Götbergs regentskap över Söndags-Nisse räckte
inte länge. Redan 1864 efterträddes han av den unge uppsalastudenten
Johan Gustaf Schultz, smålänning till börden, född 1839 i Urshult,
Kronobergs län, Med Schultz fick Söndags-Nisse sin förste redaktör
av betydenhet. Schultz starka personlighet gav tidningen en bestämd
karaktär oeh det var under hans redaktörskap som tidningen fick
fast fot hos publiken,
:
Varje tid har sin skämtpress, bättre eler sämre än den förtjänar.
60-talet liksom 70 gick i småborgerlighetens tecken.
Man glammade
och zwyckade på schweitzerier, man lekte skarpskytt och var demokrat, men även patriot, helst med punsch och bål. Schultz SöndagsNisse ger sin tids alla lyten. När man nu läser de årgångarna, förvånas man över de små synpunkterna, man ler ett stilla löje åt det
Grönköping, som kallades landets huvudstad, och med den förhävelse
med vilken senare generationer alltid se på de föregående, tänker
man: har Sverige verkligen varit så litet och så trångt?
Läser man
60- och 70-talets Söndags-Nisse närmare, gör man så småningom
bekantskap med tidningens redaktör och då finner man en satiriker,
som inte bara gycklade för stunden utan även, då det gällde, var sin
tids allvarlige tuktomästare.
En politisk skämttidning behöver ett givande politiskt stoff
kunna leva. Schultz och Söndags-Nisse upplevde i det fallet en
lig tid.
Dansk-tyska kriget och representationsförändringen
satte sinnena och där fanns mycket att göra av. Marsdagarna
med sina gatukravaller, då polismästare Wallenberg tog sig för
spruta vatten på de goda stockholmarna, behandlades naturligtvis
Söndags-Nisse både i text och bild. Det numret gick ut i två
gor och stärkte tidningens ställning ännu mer än förut. Året
då kravallerna upprepades, ehuru i förminskad skala, skrev
sina parodier på Fänrik Ståls sägner, Konstapel Batongs
="
=
vilka i sitt slag fortfarande räknas till det bästa inom svensk ”
ratur. Sägnerna utkommo på en månad i tre upplagor, den ena
titelbladet mera förvärrad än den andra och rönte till och
äran att bli berömda av originalets egen författare, Johan
Runeberg.
En scric kåserier I Söndags-Nisse, behandlande Sveriges

historia, skrivna av Schultz, bidrogo i hög
De utmärkte sig för en ovanlig kvickhet
många år senare under Hugo Vallentins
lyckade efterbildningar.
Schultz var som
=”
Hilal
ooo
glad och omtyckt
trädde honom som
för
nadsteckning sitt första = ”
mens
”Med sleven rörande om i
ling, med en viss elegant
" :
i
kastaniebrunt, artistiskt
r
violblå ögon, vilka fulla ”
”
örnnäsa, en sannskyldig
Redan som
:
spelare och
Cederschiöld.
I Uppsala
ne
en
ädla spelet.
Det dröide inte ”
han
även inom den utländska
"
nybildade Schacksällskapets för
död Ny Illustrerad Tidnings
Schultz sista år förbittrades av
hans syn på livet och
|
gång för hårt, smärtade
hjärta var han en god och
sina svaga krafter åt sin
28 november 1869, läste han
på
Schultz jordfästes i Klara
och
av tidens framstående
7
—
:
skjöld m, fl;
Fredrik
märksammad
medarbetare
i
vackra minnesord:
Märk hur den
Schack med vart
Står jämnt

envist

på svart, den

Och själve mästarn bakon
Död, du har vunnit! Vär
Världsstormens ilar —
Intet hans ro i dessa nejder

Nära 60 år ha förrunnit sedan
minne.
människa

En utmärkt författare och
med en sällsynt god och
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städer och större samhällen,
Det fanns på den tiden icke många
schacksammanslutningar, men alltid tog Krause reda på
dem, eller
också för schackspelet intresserade enskilda, som han då uppsökte
eller inviterade till sig. Och så spelades det nästan dag ut och
dag in

vart

Leopold

Krause.

Det är nu tio år sedan han gick ur tiden, den gamle hederlige
ingenjören Leopold Krause.
Han var bekant över allt Sveriges land,
och intager en mycket bemärkt plats i vår schackhistoria, både som
stark spelare och läromästare, samt framför allt som en apostel för
schackspelets utbredning och befrämjande,
Krause var född i Hannover den 15 juli 1834, och studerade i Königsberg, samt utbildade sig
till ingeniör, och ingick som sådan i väg- och vattenbyggnadskåren.
Sedermera engagerades han hos en stor tysk maskinfirma, och bereste för denna de nordiska länderna,
1880 slog han sig ner i Stockholm, och gifte sig med en stockholmska, samt blev allt framgent
bosatt där.
Schackspelet lärde han i helt unga år, och fick senare till läromästare den berömde tyske mästaren Paul Hirschfeld.
Det började
med dam i förgåva, sedan torn, springare och bonde och två drag.
Längre kom det aldrig, ty med bonde och ett drag kunde han,
han själv berättade, aldrig besegra sin läromästare.
Genom Hirschfeld kom han i beröring med de dåtida
"
föerna Andersen, Zuckertort, Dufresne och Winawer m,
korsade en och annan gång sin klinga med dem.
Han var
tid bosatt i Berlin, där på 1860-talet Hichels restaurant och
Potzdamerstrasse var schackmetropolen.
Zuckertort och
m. fl. voro där dagliga gäster och även Krause.
Ingendera hade
got överflöd på pekunierna, så man fick, som icke är så ovanligt I
stora schackcentra, slå mynt av sin konst, d. v. s. man spelade
vem som helst om en bestämd avgift.
Zuckertorts taxa var i
en thaler, och hans vanliga kund var den berömde
"
Tanzig.
De andra, Krause inbegripen, spelade om både 50 och
groschen, allt efter som det slumpade sig.
Ormmedelbart efter det Krause bosatt sig i Stockholm, ingick han
därvarande schacksällskap.
Hans förnämsta motståndare

den tiden Hafström, Svenonius och Levertin m. fl. Under

då och då i Köpenhamn hade han därjämte tillfälle mäta
dåtida danske mästarne Govert och Vilb, Nielsen, Fram,
Thorkelsen och Hertzsprung m. fl. En del av dessa partier ha
tecknats och finnas återgivna i Nord. Skaktidende.
Själv brydde
sig sällan om”att uppteckna några.
Krause spelade för övrigt gärna med vem som helst och
kom.
Ett par gånger om året gjorde han som agent för den
maskinfirman sina affärsresor, och besökte därvid de flesta

han

kom.

- I början av
Schacksällskap.

1880-talet
Det hade

Leopold

giorde
bildats

Krause

Krause sitt inträde
ett par år förut och

i Göteborgs
redan hunnit

i 50-årsåldern,

ett par gånger, Vid det tillfället hade vi hamnat i en restauKungsgatan mitt för Domkyrkan, då Krause en afton steJag
|
det ännu mycket väl, ty för oss var det en uppEn
gestalt med skarpt skurna anletsdrag, tillbakaoch helskägg, samt guldbågade glasögon, och iförd
gjorde han nästan intryck av en förnäm diplomat
Han presenterade sig och hemställde att få sig ett parti.
det
” — förstås inget hinder, sällskapets bästa krafter uppbådaoch snart var kampen i full gång.
Det speltes det ena partiet
det andra till långt in på småtimmarna, utan att de våra ens
ernå ett remis.
Han, liksom den romerske fältherren, kom,
segrade.
vid
in.
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Sedan besökte han oss regelbundet ett par gånger om året, och
spelade med än den ene än den andre, men det var sällan man kunde
avvinna honom ctt parti.
Var det icke klubbafton så ringde han vanligen upp mig, och jag
fick då i uppdrag att taga en eller ett par kamrater med mig till
hotellet där han bodde.
Först blev det då supé, och det kom aldrig
ifråga att man själv fick betala.
Sedan gick man upp på hans rum,
där det serverades kaffe med avec och rökverk, och så kom pungen
med
de nötta schackfigurerna och det hemmagiorda hopfällbara
schackbrädet fram,
Och så kämpades det, det ena partiet efter det
andra, ofta natten i ända och under ideligt bolmande, så att röken
slöt tiock upp till taket. Han var outtröttlig, och vi unga icke mindre,
jag minns till och med en och annan gång då iag gick från honom
direkt till kontoret och de dagliga bestyren.
Efter en sådan genomvakad natt, sov han vanligen tills längt
fram på middagen, och då var det ofta för sent att göra affärer den
dagen, så att han fick ligga över till den nästa.
Så gick det nog till
på flera ställen, och givetvis vann icke affärerna därpå.
Det var intressant och lärorikt att spela med honom.
Hans spel
var alltid väl genomtänkt, och han giorde sällan någon blunder.
Omdrag giorde han aldrig, och medgav ej häller sådana.
Hade
giort en bock, så fick man stå sitt
eller börja
nytt
Rökte gjorde han kopiöst, och var
"
så
den ena ölhalvan efter den andra, utan
:
:
Han spelade lika bra för det.
Med tiden
lan
av
något, och vi unga gingo framåt, så att man då och
honom ett och annat parti.
När han sålunda blev trängd mellan
sköldarna kunde det ibland komma ett långdraget — h-m-m, Gut
gebrillt Löwe! eller om han blev riktigt hårt ansatt ett kraftigt betonat: ”Man kan få sitt vatten!”
Eliest tog han nederlagen med Jugn,
och kunde till och med komplimentera ett väl fört parti.
Sedan Hafström gått bort
flyttat från
blev dr CO. F. Rydberg hans
motståndare, fast
sällan träffades, ty Rydberg var
med
verksamhet.
Men Krause hade
en
del unga
som giorde honom all heder och med '
”
honom Över
det, så att motståndare felades det icke.
”
förnämsta äldre spelare, som fått sin
av
såsom 5. O. Svensson, ÅA. IH. Pettersson,
Englund,
och den 1919 bortgångne Hugo Langborg m. fl. När dr.
ibland kom till Stockholm, han var provinsialläkare uppe i
obygder, så trummades de mera intima schackvännerna
då firades det riktiga schackorgier.
Jag har hört, att de
dagar och nätter i sträck och knappt unnade sig tid för
Det är förvånande att Krause med allt nattvak m
lokaler höll ut som han gjorde, och det tyder på en
sider togo dock åren ut sin rätt, och när han passerat

började det gå märkbart utför,
Därtill
i hemmet.
Barnen växte upp och den li
lig, så att Colliin, som så
Jag gissar att K. nog ofta fick
mat de sina och ei planerat bättre ' dem.
så att han ej trivdes i hemmet utan drogs
vid Skeppsbron, där han fann behag i det
ölet. Där träffade iag honom ofta vid
för att uppliva gamla minnen, spelade v
Men den förr så skarpa klingan hade
en bruten man, och verkade till sist
vid avskedet vanligen tryckte några
i
cigarrer, det var iu bara en gammal
visade han en nästan rörande tacksamhet.
mer; när lag senaste gången kom dit upp,
sinnessjuk och intagits å en vårdanstalt, och
dagar 1918, nära 84 år gammal
Frid över hans minne!

.
ett
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i schack av honom siälv, i hans antikvariat
vid Malmskillnadsgatan, där han
på sin
så värst många år se'n, utövade
tt kall
>
livet — ett litet drag som iag visst
"
ker). Och hur det nu var — en
rättare sagt, gjorde iag min entré i
"Röda rummet” i gamla Berns salong.
jag med en liten vitskäggig tomtegubbe,
vars
Efter partiet, som han naturligtvis vann,
och förmaningar att undvika dåligt sällskap,

Brev till Gustaf Collijn.
Käre

Gustal

Collin!

Du vet nog att jag just aldrig har varit någon
spelare,

och

om

jag

också

har

komponerat

några

framstående schackdelvis

ganska

nätta

problem, så ha otaliga andra varit mycket styvare än jag, också I
Men när lag nu blivit ombedd lämna ett bidrag till
den lilla genren,
Nordiska schackförbundets festskrift, kan jag inte säga nej. Jag har
steonekligen hela livet igenom haft ett livligt intresse för schackmy
s
graderna
högre
de
till
höra
att
kom
aldrig
också
jag
om
rierna,
invigda.
Jag var väl så där en nio, tio år då ”farbror Theodor”, en av
De spelmina föräldrars umgängesvänner, lärde mig spela schack.
inte
regler han lärde mig voro, som jag senare kom under fund med,
noga.
så
inte
var
det
brädet,
fullt ortodoxa. På vilken led man vände
Ibland hade vit första draget, och ibland svart. En passant — slaget
var ett okänt raffinemang, och att rädda sig undan en schack genom
extra
att rockera generade oss inte det minsta — tvärt om, det var
okänt
ett
var
Patt
k!
genistrec
ett
roligt och överraskande, nästan
begrepp och gällde som matt, och man började alltid med två bönder
Längre betänketid än några
på en gång, för att det skulle gå undan,
var en rask kar! och
Theodor
Farbror
sekunder förekom sällan.
ar.
fundering
tyckte inte om långa
Jag hade på den tiden en utpräglad förkärlek för de svarta
De vita föreföllo mig
serna, förmodligen emedan de voro röda.
blaskiga och ointressanta.
"=
Fn sommar då vi bodde på landet — det var på ett
år
fyrtiotal
ett
socken,
ka
Brännkyr
i
,
Segeltorp
hette
som skådeplats för ett eller annat morddrama, som det
mig — hade vi under några dagar en ung löjtnant ”
hade fått en fotskada under en manöver i närheten och
sig sälla. Herr löjtnantens första fråga var om det fanns
ram
Jag knuffades
Joho, det fanns dett
kunde spela schack.
rockad
Min
fiasko.
sorgligt
ett
blev
det
Men
mig.
fick försöka
schack gjorde ingen lycka.
Löjtnanten hette von Diäben, och jag vill gärna tro att han
Ti.
identisk med den senare så berömde problemkomponisten, frih,
Diäben.

Men ”solen och jorden, de rulla sina klot”, tiden gick,
gång vid mitten av nittiotalet köpte jag gubben Sahlbergs lilla

och litteratörer.
(Jag hade då nyss givit ut min första
jag tror nog att iag såg mycket nng
Ungefär samtidigt med mig, eller
unga bröder Collin, Ludvig och Gustaf,
sällskapet.
De voro änn yngre och
schack,
Till sin levnadsställning voro de
allt för mycket missminner mig — skolgossar.
i”

é

er

der några
. 1orde jag
i
en tom bondkyrka.
Och jag
er hans
der några blad i minnenas bok
Du erinrar mig, käre Gustaf Colliin
galleriet — var det inte år
Thiel och du och jag med
Marshall.
Det vill saga,
ängeln Gabriels roll
Men iag tror nog att det viset, att Marshall
begripa min dåliga engelska,
till schackpartiet.
Annars

som var vår kommenderande

by oRunaa
MA

Ae
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Schachsektionen gegrindet,

Die Regierung veröffentlicht ei

ration, in welcher hingewiesen wird, dass das Schach
fir die

vom 5. 5. 5. R. vor allen Dingen ein mäckhtiges
Mittel sei, die in

tuelle Kultur zu heben, zumal

auch

Das

Schachleben

in U.

(nach der Revolution)
dr. II ROCHLIN.
Vorsitzender

der

Leningrader

Schachsektion.

Die Jahre der Revolution in Russland (1917-—1920) verschoben
das Problem der Entwickelung der Schachkunst aut einige Zeit in
den Hintergrund.
Erst mit dem Jahre 1920 beginnt das Wiederaufblihen der Schachgesellschaften, als in Moskwa der 1 Schachkongress der Sowjietrepubliken statt fand.
An diesem Championat nahmen alle besten Meister der Republik teil. Die Sieger waren: I) ÅA, ÅA.

Alijechin, ID P. Romanowsky, HD G. Löwenfisch, IV) I. Rabinowitsch,

V--VI u. VID N. Grigoriew, ÅA. Kubbel u. A. Rabinowitsch.
Mit dem
Jahre 1923 wird das Schachleben noch reger: es wird der Russische
Schachbund gegröändet u. es erscheint das Journal , Schachlistok”,
welches bis ietzt noch in Leningrad herausgegeben wird.)
In diesem Jahre findet in Leningrad auch der zweite Russische Schachkongress statt u. die Sieger des Championates sind: ID) P. Romanowsky, ID) G. Löwenfisch, HI—IV u. V) A. Bogatyrtschuk, Th. Duschotimirsky u. W. Nenarokow,
Im Jahre 1924 während des HI Schachkongresses der
republiken wurde der allrussische Schachbund liquidiert, dr
vur auf cinzelne qualifizierte Schachmatisten basierte, den
ungen der tbrigen Schichten der Bevölkerung aber nicht genigte
als Privat-Kreis vom Staate nicht understätzt wurde.
Von
.
.
.
AR
spiel nur zum =
”
.
är S.S.
ginnt eine neue
”
> a — die
SR
hören vön nun an
System
ga
u. erreichen
"
In Moskwa wird eine
ei
organisation
gegrindet
u.
sektionen entstehen, wo es organisierte
Leningrad, Charkow, Minsk, Tifliss. Taschkent u. s, w.
werden bei Kulturabteilungen von 23 Gewerkschaften 5. 5, 5,
at

Löwenfisch,

P.

Romanowsky,

I. Rochlin,

5. Weinstein,

erzieht.

Eine

es nicht nur den Gedanken, so
unzählige

Menge

von

Kombina

welche während der Entwickelung einer Schachpartie sich
darbieten
wecken beim Spielenden die mannigfaltigsten Forme
n der Phantasi
u. Erfindungsgabe, u. bieten einen rein ästhetischen Genuss durch
dice Schönheit der Ideen u. die Tiefe u. äusserste ÖGenauigkeit
der

D. S. S. R.

von

den Willen

Absichten, welche darauf Kund werden.
Die Elemente der SchöpferKraft im Schachspiel sind mit unzertrennlichen u. eigenartigen Faden
mit der Wissenschaft u, der Kunst verkniptt,
Alle diese Pigentimlichkeiten trägt das Schachspiel mit sich, in seiner Gesamt
heit alle
Elemente des Typus eines in seiner intellektuellen u. psychologi
schen
Sphäre
vollendeten
Menschen.
Aus diecsem Grund
hält es die
Regierung von SS SR för notwendig die volle sozial-erzie
herische
Bedeatung des Schachspiels auszunutzen, um mit ihrer Hilfe einen
neuen Antrieb zum Wachstum der intellektuellen Kultur u. zum Trairieren der Gedanken der weiten Arbeitermassen zu geben.
Infolge
fången die Schachkreise mit der Zeit an (unter der Leitung
Instruktoren) zu arbeiten u. erhalten vom Staat, wie auch
von den gewerkschaftlichen Organisationen (im Zentrum wu. auch in

der Provinz) Subsidium.

Der HI
Aug. 1924)

Schachkongress der verbindeten
in Moskwa statt.
Die Sieger des

Republiken fand lim
Championates waren:

1) E. Bogoljubow, ID P. Romanowsky, II-—TV) Bogatyrtschuk u.
G. Löwenfisch, V--VL-VID IL Wilner, W. Nenarokow, A, Selesnew.
fand in Leningrad (im Sommer 1925)
des Championates waren: I) E. Bogoliubow, ID
UT L Rabinowitsch, IV) B. Werlinsky, V) Th. DusVID) S. Gotthilf, A. IHiin-Genewsky u. P. Romo-

;
mm

Ende des Jahres 1925 wurde durch cin ganz besonderes
in der Geschichte der Schachkultur verzeichnet, durch das
Turnier in Moskwa, an welchem die grössten Schachder Welt (mit Ausnahme von Aliechin, Nimzowitsch u. Widteilnahmen, u,
nur eingeladen werden konnten, weil der
zur Organisation
Turniers 20,000 Dollar gab. Das Interesse
Turnier
im Klub a. d. NA. I. Rykow stattfand,
zu
Runde kamen bis 2000 Zuschauer,
In diesem
> Meister P. Romanowsky, A. Iliin-Genewsky uu,
eine Reihe von Prcisstellen ein, wobei die beiden
Capablanca u. Dr. Em, Lasker eine Niederlage erlitten
durch den jungen Schachmatisten Iliin-Genewsky tu,
der zweite durch Löwenfisch,
Diese Errungenschaften
Ansicht der ausländischen Zeitschriften die Schachvon einer neuen Schachwelle, dice vom Orient kommt u. sich
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in eine quantitativ u. gualitativ wachsende Schacheinheit heranbildet, zu reden,
Der V Schachkongress fand in Moskwa im Herbst 1927 statt. Die
Sjeger waren: 1—ID P. Romanowsky u. Th. Bogatyrtschuk, III-IV)

G. Dus-Chotimirsky

u. A. Model,

V--VD

M,

Botwinnik

u. W.

Ma-

kogonow, VID W. Nenarokow ((ferner I Rabinowitsch, A. Ilin-Genowsky u. and),
Es sei hier auf den Erföolg der iungen Schachspieler
hingewiesen (Model, Botwinnik, Makogonow), unter denen auf den
kochbegabten 18-jährigen Botwinnik ganz besondere Hoffnungen gesetzt

werden,

Zu eleicher Zeit fanden auch Schachmatche der 23 Gewerkschaften u, Städte in 5 5 5 R, zu welchen sich mehr als 200 Teilnehmer
einfanden

statt

gerinnen

DD) O.

wie

auch

Kubzowa

das

Franenchampionat,

(Moskwa)

u. ID

in welchem

L. Ageiewa

als

Sie-

(Leningrad)

ausgingen.

Schachturniere

in der Ukraina

waren

auch

in anderen

Republiken

(I — I. Wilner), im Kaukasus

me

(1 —

Weissrussland (1-—11 — N. Silitsch u. Wygodtschikow),
m
Asiatischen Russland (Rudniew u. Freimann).
Die Sieger
pionate in den Hauptstädten waren: in Moskwa — B.
in Leningrad — I. Rabinowitsch.
Die Schachfreunde von 5 5 S R traten
im
de aut.
VH
>»
|
1925 im Turnier zu Baden-Baden bekam I
Preis (höher als Griänfeld, Nimzowitsch, Torre,
Im Jahre 1926 reisten einige Mitglieder der
(W Z SP S) nach Deutschland, wo sie in Jena am Turnier
Deutschen Arbeiterschachbundes
teilnahmen wu
cinige der
Plätze bekamen.
Zu dieser Zeit traten die Schachorganisationen von 5 S SR '
die Arbeiter-Schachinternationale.
Im Herbst 1926 folgten einige Mitglieder des
Zu
Leningrad
der
freundlichen
Aufforderung
des
Schachbundes, u. dank der Energie des Präsidenten, des
wig. Collijn, gelangten nach Stockholm:
Iin-Genewsky, A.
1. Rochlin, L. Model, M. Botwinnik, S. Weinstein, K. A. L.
u. and,, wo ein Match beider Städte stattfand.
Die Leningrader, gesehwächt durch die Abwesenheit der
P. Romanowsky, I. Rabinowitsch, G. Löwenfisch errangen nur

Milhe den Sieg (+ 12"/2-— 11/2).
Die schwedischen Schachfreunde bewiesen die Höhe
Häbsch spielen Nyholm, Wendel, Ljunggren,
fertigkeit.
Die Gastfreundschaft welche den
Stoltz, Englund, Håkansson.
Schachbundes durch die
schwedischen
des
gradern im Namen
ren Colliin, Werner u. Carlén erwiesen wurde, trug viel bei
MHier dieses in
turellen Annäherung beider Organisationen.
Zusammenhang
im
nung zu bringen ist besonders am Platze
fäönfzigiährigen Jubiläum des Herrn L. Collin, der so sehr vel

die schwedische Schachtheorie u. den schwedischen
Scha stib
tan hat,
Es ist zu hoffen, dass die Wirksamkeit des Herr
noch viele Jahre die Schachkunstfertigkeit in Schweden
ziord
Von den tbrigen internationalen Zusammentreffen
sei
ne
merkt: im Jahre 1926 die Besuche der Leningrader
Schachmeist
Helsingfors u. das internationale Turnier in Berlin
lim Fröhlin N
wo den I Preis A. Iljin-Genewsky, höher als
Fischer (Öster rf ch

I arrasch (Deutschland), Nagy

(Ungerm, errang u. die Mannschaft sv

55 5 R den ersten Platz im Turniere der Länder
einnalm,
Ge
wärtig sprudelt das Schachleben in SS S R u. seine
Leituns
Ht
der Zentralrat der Schachsektion von U, d. 5. 5,
R. zu diesem” ;
gehören: N. Kruilenko —— Präsident, G, Lewmann
vize Präsid Ht
W. Jeremejew — Sekretär, Alexei, A. Aljechin, Ukraina. N Grigoriew, Moskwa, I. Rochlin, Leningrad, R. Schukewitsch
Weissrusst nd.
|
uu. and,
Das Interesse fir das Schachspiel wächst 'ununterbroc
hen. >

Wir

wollen

Zilfern

das

im Jahre 1923...

»

Woachstum

bezeichnen:

+

o»

1926... 75,000

.

»

o»

1928... 140,000

”

: dem

organisierten

—1,500 Schachfreunde

1924... 24000

o»

der

-

Revolufic

r Revolution —1000):.

bbd

Massenturnier in Leningrad

System

(vor der

Schachmatister. mit

>
1927 nahmen

nach

dém olvin-

(wer zwel Partien verspielt, tritt ab) 4,200 Persoten

Moskwa werden zwei Schachiournale herausgegeben-, 64”
N. Kruilenko u. S. Lewmann) u. ,Schachmatni" (Redakt.
In den Hauptstädten
sind ausser den Schachklubs
— nach dem Typus von Lehranstalten —, welche InLektoren vorbereiten u. die Qualifikation der Schachdenen es auch einige Prozente Frauen gibt, erhöhen,
ou. arbeiten im Zentrum, wie auch in der Proving, untervom Staat u. den Gewerkschaften immer neue Schachkreise.
In
kleinen Artikel ist es unmöglich auch nur in der kiärzdie volle Entwickelung des Schachspiels in unserem Lande
Zum Schluss können wir nur noch sagen, dass die
S SSR zum Lebensbedärfnis u. zur Lebensweise als
notwendiges u. gemeinschaftliches Werk, zur ernsten
. strengen Kunst der weitesten Volksmassen wird,

fell

6985, L. Collin.

6984, P. H. Törngren,

LC

LUDVIG
COLLIJN
som
problemförfattare

Utlåtande av Frank J. Marshall.
I have always had a very high regard för as we chess
of
know them the Brothers Colliin's and when one thinks
have
especially of chess, there is always the Colliin's that
much to help chess along.
to
I remember Ludvig Colliin well and am very happy
day”
the
of
to join in wishing him ”many happy returns
he has
all the glory be his in the ”cause of chess” which

helped.

Berlin,

October

50

plavers
Sweden,
done so

6986. 3. pris, Aftonbladet

6987, 2, pris, Tidskrift
for Skak

1900.

6988, 2. pris, Tidskrift
för Schack

1900.

1903.

SER

be able
and that
so nobly

15, 1928.

Jecke Gt
6990. Hed. omn,, Frotllhättans

Schacksällskap 1917,

6991.

Hed,

omn., Nord.

Schackförbundet

1917.

NNE

6993,

Hed,

omn,,

SS. K,

1917.

5. A,

0994, Sven

Ceder.

Tillägnat L. Collijn.
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Tolv dedikationsuppgifter
6995.

Sig.

Clansén.

6996.

Are

till Ludvig

af Oeijerstam.

6997,

Collijn.
Herbert

Huliberg.

Till problemen.

6998.

=

Hätftets problemavdelning är helt ägnad Ludvig Collin.
Den inledes med ett speciellt för tillfället komponerat bokstavsproblem
och ett
sifferproblem av iubilarens egen hand (komponerat till Stockho
lms
Schacksällskaps
jubileum
1916), vilket ansetts
lämpligt
att här
medtaga.
N:r 6986-93 representera vad som ur äldre tidskriftsårgångar
kunnat uppletas av pristagare från ijubilarens egen produktionsver
kstad och ge en god uppfattning om hans stil och favoritområde
inom
problemkonsten — naturligtvis den böhmiska skolan, de formskönsa,
älskvärda, lättillgängliga men dock djuptänkta eko- och mattbild
sproblemen,
Det är den glada och konstnärliga sidan hos schackproblemet, ej den vetenskapliga och systematiska, han alltid satt främst
som riktlinie vid sin komposition.
Hans samlade produktion, med

Dr, Nieds Heocg.

dv

början
001.

2

Läs Karlsson,

3
Vit nattsvärmare

1004, Johan Scheel.

005.

Bo

Tigerschiötd.

Kortaste självmatt?

1006.

PP. H.

3

i Aftonbladet skedde), omfattar omkring

50 uppgifter, nästan alla av samma genomgående höga standard.
De övriga problemen (6994-—7006) utgöra en kollektion av modern
svensk, norsk och dansk problemkonst, dedicerad till festföremålet,
I n:r 7003 står på d2 en s. k. naltsvärmare, som spelar med häststeg
räta linjer, så länge dess bana ej störes av annan pjäs; stode sK
på g8, vore sD alltså fängslad, — Originalproblemen, alltså n:r 6984
och 6994---7006, ingå i lösningstävlingen, lösningarna adresseras till
Pehr Henrik Törngren, Nybrogatan 7, Stockholm, senast den 31 mars.

å

Vit drar och gör remis.

år 1898 (då debuten

på

0

