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N:r 5-6

för

Sveriges

Maj-Juni 1941

Göteborg

hälsar

Schackförbund

Årg. XXXXVII

välkommen.

Göteborgs schackförbund hälsar i år Sveriges och Köpenhamns
schackspelare välkomna till Göteborg till ädla strider om gamla förnäma vandringspris, en ståtlig vandringscup och nyinstiftade plaketter,
Det är vår förhoppning att alla som drista sig ned till västkustmetropolen skola trivas och uppleva minnesvärda dagar. Göteborgs schackförbund har inte lämnat någon möda ospard att söka göra denna
jubileumskongress så angenäm som möjligt. Tävlingarna komma att
förläggas till det berömda Lisebergs stora och luftiga dansrotunda.
Och när spelet för dagen är slut finns det förströelser av alla slag
på Nordens förnämligaste nöjesfält. Dessutom bjuder Göteborgs omgivningar på en mångfald sevärdheter som kongressdeltagarna om
möjligt inte böra försumma. Långedrag, Kungsälv och Marstrand samt
hela den Bohuslänska skärgården bjuda på historiska minnen i behaglig förening med västkustens säregna natur.
Men först och sist skall det spelas schack. De en gång så populära
lagmatcherna ha väckts till liv igen och bli en värdig inledning till
de sedvanliga tävlingarna om mästerskapet för Sverige, övriga titlar
och kvalificeringar samt all del ära och berömmelse som är förknippad med en förnämlig placering i den enda verkligt stora rikstävling, som Sveriges schackspelare samfält kunna möta upp i.
I skrivande stund når oss just meddelandet om den stora anslutningen till kongressturneringarna, i det att halvtannat hundratal spelare
anmälts, vilket långt överskrider tidigare kongressiffror, Måhända kommer vår funktionärstab att ställas på hårda prov för att få allt att gå
lätt i lås, men vi våga dock förutsäga att den skall lösa sin uppgift på
ett tillfredsställande sätt, Och med detta hälsa vi alla kongressdeltagare
hjärtligt välkomna!
R. Fn,
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Poängställningen i tävlingen om Sveriges schackförbunds vandrings-

renässans.

Efter nära tretton års stillestånd komma lagmatcherna mellan Stockholms, Göteborgs, Skånes och Köpenhamns schackförbund att åter:
upptagas i samband med sommarens kongress i Göteborg, Det låter
nästan lika otroligt som legenden om sädeskornen och schackrutorna,
att schackpris för ett värde av c:a femtusen kronor sedan 22 år tillbaka stå uppsatta i tävlan mellan dessa förbund utan att ännu ha
funnit sina slutliga ägare!
Upprinnelsen till tävlingarna mellan de nämnda förbunden är att
finna i en år 1914 startad tävling mellan Stockholms Schacksällskap
och Köpenhamns Skakforening. Den utvidgades sedan på så sätt, att
även Skånes schackförbund överenskom med schackkollegerna på andra
sidan sundet om årliga matcher, och 1917 trädde matcher till mellan
Stockholm och Skåne. Påföljande år -— 1918 — inbjöds även Göteborgs schackförbund att deltaga och tävlingen omlades då till att alla
skulle möta alla. Därmed kommo tävlingarna att gälla följande vandringspris:
Stockholm-—Köpenhamn : Grosshandl. Ludv. Collijns vandringspris.
Skåne-—Köpenhamn : Göteborgs schackförbunds vandringspris.
Stockholm-—Skåne: Konsulerna Schmitz-—-Engeströms vandringspr.
Göteborg-—Skåne: Stockholms schackförbunds vandringspris.
Göteborg—Köpenhamn: Dir. Gust. Collijns vandringspris.
Stockholm—Göteborg : Skånes schackförbunds vandringspris.
Det nybildade Sveriges schackförbund gjorde tävlingen än mera
intressant genom att uppsätta ett vandringspris till bästa svenska lag
och det hela fick sin fullständiga utformning i och med bankir Kyhlbergers vandringspris till tävlingarnas bästa lag. Samtliga pris äro
således från svenska mecenater. För vandringsprisen mellan förbunden gäller att först uppnå 6 poäng (matchseger ger 1 poäng) och för
lagprisen det förbund som efter 6 års tävlingar har högsta individuella
poängsiffra. Eftersom tävlingarna omfattar tre speldagar ansågs påskhelgen som lämpligaste tidpunkt och detta även ur den synpunkten att
spelarna då borde vara som mest fulltränade, Att sedan tävlingarna
icke kommo att få mer än tre regelrätta årstävlingar i svit har sin
grund i ekonomiska svårigheter,
Utrymmet tillåter oss inte en närmare redogörelse över de hittills
utkämpade matcherna, utan vi få nöja oss med att här ange poängställningen mellan de olika förbunden. Siffrorna avse matchpoäng och
individuella poäng.
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Göteborg 44, Stockholm 41, Skåne 35. Som det nu är sista matchen
om detta dyrbara pris, kan man förutse en hård och spännande slutstrid mellan Stockholm och Göteborg, Huvudstaden måste bärga hem
374 poäng mera än Göteborg för att vinna priset för alltid. Mot Köpenhamn behöver Stockholm endast uppnå oavgjort matchresultat för att
erövra vandringspriset som ständig egendom,
I tävlingen om bankir Kyhlbergers vandringspris (tävlingens bästa
lag) spelas nu för femte gången, Poängställningen är: Göteborg 5534,
Stockholm 5014, Köpenhamn 45 och Skåne 41.
De individuella resultaten.
I en översikt som denna bör också nämnas något om de individuella
prestationerna. Det har varit kvalitetstävlan redan från början. Stockholms tätmän voro den förste Sverigemästaren Nyholm och nyvariantskaparen i skotskt parti von Löwenborg, Köpenhamns lag inneslöt bl. a.
de två över hela världen kända teoretikerna Krause och Möller. I
Skånes lag återfanns den numera berömde författaren Frans G. Bengtsson och slutspelskompositören Ling. Även Göteborg har i de gångna
matcherna kunnat mönstra upp slagkraftiga lag.
Stockholmaren Ernst Jacobson är ensam om att ha deltagit i samtliga matcher och han har också gjort det med den äran. Av de 14
partierna har han vunnit 9, spelat 3 remi och förlorat 2, alltså 1074
poäng av 14 möjliga. En utmärkt prestation. G. Nyholm, Stockholm,
hade säkerligen också kommit att spela samtliga matcher om han icke.
vid tävlingen 1923 varit »naturaliserad» göteborgare och därför föredrog vara passiv. Oaktat han sålunda endast deltagit i 11 av matcherna
är han med sina 674 poäng näst Jacobson bäste poänghåvare för huvudstaden, Överretssagforer Giersing, Köpenhamn, är reelt sett lika flitik
deltagare som stockholmaren Jacobson, i det att han deltagit i samtliga
12 matcher som Köpenhamn varit engagerad. Därvid har han blivit
bästa dansk med 8 poäng, följd av veteranen d:r Krause på 632 och
I. Gemzee (också deltagit i alla 12 matcherna) på Ö poäng, 0. 5. v,
Framgångsrikaste skåning har varit Artur Håkansson, Kristianstad,
vilken i de tolv första matcherna (deltog ej i Stockholm 1928) spelat
714 poäng till Skåne. Som tvåa kommer Simon Krenzisky, Malmö,
med 5 poäng. Främste göteborgare är John Rydén, vilken vid tredje,
femte och sjätte bordet i tolv matcher uppnått 8 poäng. Näst bäst är
Harald Lindgren med 7 poäng i nio matcher. Oscar Nilsson har 634
poäng (12 matcher), Allan Nilsson 6 poäng (9 matcher), K. Berndtson
574 poäng (12 matcher), Const, Haralds 5 poäng (9 matcher), o. s. v.
Då nu pokalmatcherna efter det långa uppehållet återupptages i
Göteborg den 19 juni, torde man få utgå ifrån att ytterst få — om ens
någon — av de första årens pokalkämpar komma att återfinnas vid
tävlingsborden annat än som åskådare, Vi skulle dock tro att spelare
som Gust. Nyholm,

Ernst Jacobson, Allan Nilsson, John

Rydén,

ÖOsc,

Nilsson och S. Krenzisky ännu icke sagt sitt sista ord som schackspelare
bland nordisk elit.
K. Robertson.
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Världsmästerskapet 1 schack
av Paul Keres.
(Botwinnik är Aljechins farligaste titelaspirant, framhåller Keres i
nedanstående intressanta artikel, som vi tillåta oss återge efter The
Chess Review. Artikeln skrevs efter förra årets ryska mästerskapsturnering, där Botwinnik som bekant lyckades mindre gott, men Keres
var givetvis fullt på det klara med, att det för Botwinnik endast var
fråga om ett tillfälligt mindre misslyckande. I den nyligen avslutade
ryska sexmannaturneringen hävdade sig Botwinnik så övertygande
som gärna kan begäras.)
Frågan om en utmanare till schackvärldsmästerskapet har på senare år fått en
särskild aktualitet på grund av den mängd begåvade nya mästare som framträtt
på schackarenan. Förr var det en av de vitalaste stridsfrågorna inom schackvärlden, men ändock har den hittills inte blivit tillfredsstallande löst.
Låt oss ta den nuvarande situationen, Ett antal aktiva ledande mästare,
sådana som Botwinnik, Capablanca, Euwe, Fine, Flohr och Reshevsky, betraktas alla som värdiga kandidater till en mästerskapsmatch. Författaren till dessa
rader är också inbegripen bland aspiranterna till denna värdighet, Men ändock,
vem skall ha förstahandsrätten till nästa match mot Aliechin? Frågan är utomordentligt svår både för den nuvarande titelinnehavaren och för kandidaterna
själva,
Varför har i allmänhet den åsikten så enhälligt vunnit terräng att Aljechin,
trots att han innehar titeln, inte samtidigt är den odisputabelt allra bästa? Detta
är lätt att förklara. Under sina år av lysande framgångar, en lång tid före
och efter matchen mot Capablanca, visade Aljechin en sådan fenomenal fulländning och demonstrerade så övertygande sin överlägsenhet över sina medtävlare,
att hans position inom schackvärlden aldrig för ett ögonblick ifrågasattes.
Större framgångar kunna knappast tänkas. Aljechin hade så två möjligheter
öppna: antingen att förbli på denna ouppnåeliga nivå eller börja nedstigandet.
Och var det senare som inträffade. Mötena med de ledande mästarna i Nottingham 1936 och i AVRO-turneringen 1938 bevisade att Aljechins >super class»
ej längre existerade, och att han måste kämpa lika hårt för sin placering som
någon av de andra konkurrenterna, Detta var tillräckligt för att den vida schackpubliken skulle börja tala om >Aljechins sluts och se sig om efter hans efterträdare, Dema åsikt påverkades föga av Aljechins lysande bedrift i returmatchen mot Euwe; somliga sade att Euwe helt enkelt inte varit i sin rätta
form och andra gingo ännu längre, i det de förklarade, att Euwe var den helt
och hållet svagaste av alla Aljechins rivaler.
Sådana förklaringar kunna kanske verka övertygande för den stora schackpubliken, men inte för de i sak initierade, Innebär Aljechins misslyckande att
besätta någon av de främsta platserna i dessa två turneringar, att han spelade
sämre än de andra ledande deltagarna? Det skulle vara ett lika stort fel som
att påstå, efter Aljechins seger över Euwe, att denne spelade starkare än någon
annan utmanare, Varje turneringsspelare vet att det slutliga resultatet inte beror
endast på den schackliga dugligheten, utan på ett flertal andra faktorer, vilkas
inflytande ofta är mycket stort. Följaktligen vore det felaktigt att bedöma en
schackmästares spelstyrka efter några enstaka turneringsresultat, Man måste
också ta med i beräkningen vederbörandes personliga erfarenhet av föregående
möten med samma spelare, och blott genom en sammanställning av alla faktorer,
" kan man ernå en mer eller mindre exakt uppfattning.
Det kan kanske invändas att Aljechins spelstyrka har minskats något i jämförelse med den period, då den stod som högst, medan hans medtävlares har
ökats, vilket resulterat i att »superklassen> har försvunnit. Hur som helst är
inte Aljechin svagare än någon av de sju konkurrenterna, Möjligen kan man
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förklara hans avtagande spelstyrka bero på annalkande ålderdom, trötthet eller
liknande orsaker;
likväl, hans rikedom på orginalidéer, hans kamphumör,
kolossala fyndighet, geniala kombinationsförmåga — allt detta har bibehållits
på nästan samma nivå,
Efter lagmästerskapen i Buenos Aires blev jag i tillfälle att analysera tillsammans med Aljechins och det var först då, som jag verkligen insåg, vad
han representerar. Jag kan lugot påstå, att ingen av hans sju konkurrenter äger
hans uppfinningsrikedom, hans subtila positionsuppfattning och hans erfarenhet.
De vapen, med vilka man måhända kan besegra honom äro djup teorikännedom,
exakt spel och framför allt större uthållighet och starkare nerver. Vilken av
dessa egenskaper, som skall skattas högst i matchspel, är svårt att säga. En sak
är dock klar: en match mellan Aljechin och vem som helst av de sju pretendenterna kommer att utgöra en schackhändelse av utomordentligt intresse, vars
utgång inte på förhand kan bestämmas,
Och nu uppstår den svåraste frågan. Vem av kandidaterna är den starkaste? Detta kan inte besvaras utan att anordna en särskild schacktävling. Den
moraliska prioritetsrätten till nästa match tillhör de två exvärldsmästarna, och
av dem först Capablanca såsom varande den äldre.
Det har emellertid allt sedan 1927 allvarligt betvivlats, att en returmatch
mellan Aljechin och Capablanca någonsin skall komma till stånd. På det hela
förefaller det mig som nästan ogörligt, att' arrangera en match mellan de gentemot varann så misstänksamma mästarna. Under mina samtal med dem i Buenos
Aires anklagade var och en den andra för de upprepade gånger strandade förhandlingarna och jag är naturligtvis inte i stånd att bedöma vem som har rätt.
FE. n. är åter rykten i rörelse, att Aljechin reser till Cuba för att möta Capablanca, men jag tillmäter inte denna möjlighet stor tilltro.
Den andra kandidaten med smoralisk: rätts — Euwe — har, sedan han förlorade titeln, gjort flera fåfänga försök att få till stånd en returmatch, Hans
glödande beundrare, de holländska schackspelarna, gjorde en hel del att försäkra sig om den formella rätten till en ny utmaning, Delvis för detta ändamål
anordnade de både den berömda AVRÖO-turneringen och Euwe--Keres-matchen
1939-40, men icke i något av fallen infriade Euwe de förhoppningar, man
ställt på honom, Euwe har till och med uppgivit sitt lärarkall för att kunna ägna
sig mera helt åt schack. Detta ger honom naturligtvis större chanser nu ån 1937,
men likväl förefaller möjligheten att kunna arrangera en returmatch mer än
tvivelaktig, ty Aljechin reser nu till Amerika om han kan, medan Holland ligger
i krigszonen, varför någon omedelbar plan att genomföra en schackmatch därstädes, ej är att tänka på.
Det återstår nu fem mästare, vilka på grund av sin ungdom skulle vara i
gynnsamt läge i händelse av en match mot världsmästaren. Vilka chanser ha
då dessa aspiranter?
I AVRÖ-turneringen vann Fine båda sina partier mot Aljechin. Detta berodde
emellertid tydligen på ett alltför sorglöst spel från mästarens sida, som till
varje pris beslöt sig för att vinna, så någon avgörande betydelse får man ej
tillmäta detta resultat. Med tanke på Aljechins här ovan beskrivna egenskaper,
är Fine honom underlägsen både när det gåller uppfinningsrikedom och när
det gäller att fatta en ställnings dolda möjligheter, icke desto mindre överträffar han honom i fråga om uthållighet, starka nerver och möjligtvis även i
kännedom om spelöppningen, Det skulle förmodligen bli en hård uppgörelse
mellan dem, Denna match är också knappast möjlig f. n, då Fine »endast» är
andre mästare i VU. S. A. och finansierandet av matchen först skulle erbjudas
landets ledande mästare.
Hur skulle en match mellan Aljechin och Reshevsky förlöpa. Den senares
stil är helt olika Finnes. Reshevsky är knappast Aljechin underlägsen ifråga om
rikedom på orginalidéer, han spelar glänsande i tidsnöd, han sköter slutspelet
med ibland häpnadsväckande bravur, och han är dessutom mycket yngre än
världsmästaren,

sätta

naturligt

så det

nog

blev

stort

säkert

hopp

en hård

kamp

till Reshevsky;

för

den

det oaktat

senare.

har

Amerikanerna

även

han

några

105

TIDSKRIFT

FÖR

SCHACK

sårbara punkter, som Aljechin skulle kunna utnyttja. Allt sedan barndomen,
då han var berömd som schackunderbarn, van vid en känsla av överlägsenhet
gentemot sina motståndare har Reshevsky synbarligen intill denna dag bibehållit
denna känsla djupt i det undermedvetna, Det verkar som om han alltid strävade
att konfrontera sina motståndare med lösningen av något problem och leda
händelsernas utveckling såsom det själv passar honom, Ställningen berättigar
emellertid inte alltid till en sådan taktik, särskilt när ens egen position gradvis
försämras. Denna faktor utgör en stor fara för Reshevsky, ty öppningen är
kanske den svagaste fasen i hans spel. Mot en motståndare som Aljechin kan
derma omständighet bli av avgörande betydelse. Under loppet av förberedelserna
för en sådan match kommer Reshevsky otvivelaktigt att ansenligt utöka sin
spelöppningskännedom, men han kommer inte att kunna hinna fatt Aljechin på
så kort tid, Mötet mellan dessa två mästare, som förefaller att vara det mest
tänkbara inom den närmaste framtiden kommer säkerligen att skänka en mängd
kamppartier, till stor förtjusning för alla schackintresserade. I en drabbning
mellan två lika offensiva stilar kan man vänta sig förvecklingar av utomordentligt intresse,
För
Återstår alltså de europeiska mästarna Botwinnik, Flohr och Keres.
några få år sedan ansåg jag Botwinnik och Reshevsky vara de allvarligaste
aspiranterna till världsmästartiteln. F. n. måste man emellertid ge företrädet
åt Botwinnik. I Reshevskys spel förekomma blixtar av genialiska idéer, men
han saknar Botwinniks enastående säkerhet och lugn. Med honom som motståndare kan man aldrig på hans uppförande avgöra, huruvida han tycker om
ställningen eller ej, Botwinnik är en allvarlig fara för Aljechin; han har en
ypperlig teorikännedom, han utnyttjar med utomordentlig precision den minsta
positionsfördel och han försvarar sig med största kallblodighet även i de svåraste
att ernå någonting i de första partierna
ställningar. Skulle Aljechin misslyckas
i en match mot Botwinnik, kanske hans nerver sveke honom, vilket skulle innebära katastrof, Personligen tror jag att Botwinnk är den av de sju, som har
de största utsikterna mot världsmästaren. Det är intressant att anteckna Capablancas åsikt. På frågan vilken han betraktade (naturligtvis efter honom själv)
som den bäst kvalificerade kandidaten till mästerskapet, nämnde han Keres
och Botwinnik,
Om Flohr, som numera är bosatt i Moskva, kan man säga, att hans spel inte
är underlägset Botwinniks i avsende på stadga, Det är tillräckligt att erinra om
hans resultat under flera år fram till 1936, då han av ett hundratal turneringspartier inte förlorade mer än ett eller två Jag bar mött Flohr vid schackbrädet flera gånger och även analyserat tillsammans med honom, och vad jag
bäst tycker om hos honom är hans klara uppskattning av ställningar och hans
enastående alllmänna mästerskap i positionsspel, Ingen av de andra konpkurrenterna kan tävla med honom i detta avseende. I öppning såväl som i slutspel
är han till sin fördel, men det förefaller mig som hans Akilleshäl består i hans
oföränderliga strävan att söka lösa alla problem, som kunna uppstå, på ett
positionellt sätt, trots att situationen inte alltid tillåter en sådan behandling.
Det är sant att denna defekt kan elimineras, ty Flohr har mer än en gång visat
sin skicklighet i att kombinera, men det oaktat föredrar han £. n försvaret
framför offensiven och detta kan bli farligt för honom,
Det återstår att tala om mig själv. Capablanca har en högre tanke än jag
själv om mina utsikter. Jag antar att jag borde hänföras till den kombinatoriska stilen, Trots detta besitter jag i nödfall tillräcklig positionskännedom, Jag
råkar ha originalidéer, men mitt slutspel fordrar ännu ett djupare studium, Jag
tycker om invecklade tillspetsade partier och det förefaller mig som om jag
har en med Aljechin gemensam defekt; vi avsky båda den avvaktande strategin
och i tröttsamma försvarsställningar bli vi lätt uttråkade och spela dem ofta
dåligt, I senare turneringar har jag gjort mitt yttersta att befria mig från denna
svaghet och jag hoppas på framgång i detta avseende. Vad en match mot
Aljechin beträffar ha mina partier mot honom alltid intresserat mig och jag
trivts väl i dem, ty Aljechin är också förtjust i komplikationer. Om utgången
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av en sådan match kan knappast någonting sägas på förhand, men i alla händelser är jag fast övertygad, att det inte skulle bli någon »katt och råtta» lek,
Det är naturligtvis möjligt, att utom de sju mästare, som stått i spetsen nu i
flera år, flera nya snart kunna uppträda. Ett steg framåt i denna riktning
markerades av de sista mästerskapen i Sovjet Unionen, Bondarewsky, Lilienthal
och Smyslow ha visat sig vara mästare man allvarligt måste räkna med. Men
det skulle vara förhastat, att omedelbart efter en första framgång placera
någon mästare i den grupp som aspirerar på championatet. Han måste först
få tid att fullkomliga sin stil och tillfälle att fördjupa sin match- och turneringserfarenhet. Detta kan jag försäkra ur eget exempel, ty år 1937 då jag vann
turneringen i Semmering-Baden utropades jag som kandidat till världsmästerskapet, och en utmaning sändes till Aljechin av turneringskommittén. Lyckligtvis blev ingenting av, ty vid denna tid skulle jag säkerligen ha förlorat matchen,
Unga titelaspiranter behöva erfarenhet i att spela mot stormästare och att utveckla sin stil innan de inlåta sig på en sådan ansvarsfull tävlan.
En hel det har här sagts om de nuvarande titelaspiranterna, men huvudfrågan förblir ännu olöst: hur skall prioriteten till matchen kunna bestämmas?
För att besvara detta skulle det vara nödvändigt att ha tillgång till en eller
ilera turneringar, i vilka alla huvudkonkurrenterna kunde deltaga. Sådana turneringar borde också vara öppna för nya stjärnor, som äro i behov av träning
med de starkaste mästarna i världen,
En annan plan vore att först genomföra preliminära turneringar — en
europeisk och en amerikansk — men låt oss säga sex deltagare i varje, och
därpå en final, där två från var och en av föregående tävlingar spelade en fyrdubbel turnering. Vinnaren av finalen skulle bli den förste utmanaren. Dessa
förslag äro blott utkast, som kunna ändras efter allvarlig diskussion,
Under samtal med Aljechin har jag fått det intrycket, att han i princip vore
överens med en sådan plan. Schackspelare över hela världen skulle utan tvivel
med tillfredsställande hälsa tillkännagivandet, att frågan om världsmästerskapsmatchen äntligen fått sin lösning.

Botwinnik segrade överlägset.
Den ryska sexmannaturneringen slutade med en synnerligen övertygande seger
för Botwinnik. Av de tjugo partierna vann han nio, spelade lika många remi
och förlorade endast två, mot Lilienthal och Bondarevsky. På andra plats kom
Keres. Han vann sex partier, gjorde tio remi och förlorade mot Botwinmnik,
Smislov, Boleslavsky och Lilienthal. På tredje plats placerade sig den unge och
mycket lovande Smislov, som för denna bravad tilldelas rysk stormästartitel,
Som ett ödes ironi möttes liksom i förra årets mästarturnering Litienthal och
Bandarevsky i sista ronden. Förra gången gällde deras parti turneringssegern,
denna gång sista platsen i turneringen, Lilienthal vann och därmed kom Bodarevsky sist.
.
Turneringens
slutresultat blev:
Botwinnik
1314, Keres 11, Smislov
10,
Boleslavsky 9, Lilienthal 814, Bondarevsky &
:
Botwinniks seger var mycket välförtjänt, och turneringskommittén har nu
nått sitt mål att få fram den sabsolutas Sovjetmästaren och samtidigt en värdig
kandidat till världsmästerskapet. Keres spelade för djärvt i flera partier och
förlorade genom att till varje pris söka vinna i remiställningar, Intresset för
turneringen var enormt. Inträdesbiljetterna voro ständigt utsålda i förväg, och
tusentals intresserade blevo utan biljetter. Tidningarna refererade för det mesta
tävlingen på första sidan.
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försvar.
i Moskva

1941.

Bondarevsky.
var 21. f4, gXf3. 22. gX£3, då,
23. Sf4 och om nu dXet så 24,
e2—e4
d/7—d6
Man kan spela alla öppningar, Th5.
h6—Lh5
om man blott spelar dem riktigt. 21. — —
22, f2—t4
g4x13
2. d2—d4
Dgä-f6
23. g2Xf3
d6—d5
3 Sblc3
g/—g6
24, Be2-—Cc3
De5Xg3
4, Sgl-f3
Li8-—g7
25. Se3Xd5?
5 Lel—gå
Märkvärdigt nog förlorar detta
En gynnsammare uppmarschplan
snabbt
Nödvändigt var först 25.
vore här 5. h3 åtföljt av Le3 och
Dd2. Men även lextdraget är gott. Sd4—e2, varpå väl svart svarat
med d5—d4,
Kvalitetsoffret 26.
he
h/—L6
TXd4
hade
då
fört till ett mycket
6. LgiXf4
Sb8—d7
komplicerat spel. Med textdraget
7. Ddl-d2
g6—g5
lägger vit skenbart ut en fälla för
8 Li4—g3 ,
SI6—h5
motståndaren,
Men som ordspråket
9, Lfl—c4
g5p4
säger: »Den som gräver en grop
10,
St3—gl1
c7—c5
för andra, faller själv däri».
11. d4Xc5
Sh5Xg3
25
oe
Lg7-hö
12, h2Xg3
Sd7 Xc5
26. ThEXh5?
13. Sgl—e2
Le8-—d7
På detta eleganta drag hade vit
14, 0—0-—0
Ta8—c8
förlitat sig. Men det följer ett än15. Dd2-e3
Mera
logiskt vore centralise- nu elegantare motdrag.
ringen med 15. Sd4 Svart hot
Ställning efter 26. Th1 Xh3.
15. — SXKet behöver vit ej frukta
på grund av 16. SKe4, TXc4 17.
SXKÅ6T, eXd6, 18. De2t.
15. —
aa
16. Le4—b3
Boleslavsky.

5060.
i : Spelat
Kerese

OK

22
3.

edet
fe

Lilienthal.

0 €7-—05

0

d7—d53

Kd

o e5—ed

oh dd

eAxd3

"Beträffande

Kungsgambit.

i mästarturneringen

|

spelöppningen

1.

i Moskva

1941.

Ett bättre motstånd bjöd 14 — ,
LXc3. 15. gpX£f5, Lb4 (ej LXe5.
16, £Xe5, STXdS. 17. f6 ov s. vv);
vit behåller dock efter 16, c4 bonde
mer och stark ställning.
15. ILel—e3
Sbö-—d7
Åter
var
bonden
då
tabu:
15. —,
se

| "parti 5131, T. f 5. 1940 sid. 225,

L.Xe3,

16. bXc3,

Sbxd3

. Med: textdraget: vill svart gå ur TeB, 18, gå.
vägen för Keres nyhet 4, —, St6. 16. gå—gå
oh Sd2!l, men. resultatet blir inte 17. b2Xxc3

oo ly sände. En viktig variant är följande: 4, —, DXd5. 5. De2, f5.
G Sch Lb, "7. Ld2, LXc3. 8.
= LX, 56.9. 00-01, DXa2.
:' "10.53, 0—0, 11..dXed, SKed 12,
"Det, Kna. 13. Lb2! med starkt an-

- grepp för vit.

5
«>

LENXd3

Sgp8-—16

Ellers =, DXd5. 6. Sc3!, Lb4

17, Le,

Lb4äXcå
Sf0—ed

18.

d5—d6 .
Sd7Xed
Förlorar genast, Bättre 18. —
SMd6, 19. g6l, hXg6, 20. SXg6,
Sfö!

21.

SKB,

har motspel
19. f4Xes

LISt,

och

svart

för kvalitetsförlusten.
Uppgivet,
Slutställmng.

" (DXg2? Let). 7. Ld2, LXc3, 8.
> Delar
6

Re

Spl—-o3
Ett

få

vore

Lf8&—e7
SXd5 för 7.

nu

Vit uppger

ledning. Han

| Ib5t, 6. BDX.

i

3

en öppen linje,

Sb8-—d7
Sd7/-—bå

a/-—a5
Le —eSf
Le8&—£5
Teo
Lf5—c8

utan

an-

att med f4 åtföljt av e5 skaffa sig

0—0
|

löparparet

borde hellre försökt

Sc5Xb3

17.

På 19. —,, cXd6 avgör 20.
TXf7! jämte Dd5.
Och 19. —,
SXg5
strandar på 20. LXgi,

DX25. 21. d7.

En ny sensationsseger för Keres!

c2Xb3
Naturligare är ax b3, Den öppna
e-Iinjen blir till slut vits olycksöde.
17
18,
19,

20.
21.

Ecl—Dbi
-Se2-—d4

Sc3—e2
Tdl—d2
Åter onödig

Dd8--a5
Da5c5
b/—Db5

Debe5
ängslan,

Tvunget

20.

—
—
Th8-—g8!!
Efter detta stilla drag är det
genast slut. Hade vit i rätt tid upptäckt detta, så hade han spelat 26.
Df2, men även då hade partiet i
längden ej kunnat hållas.
27. De3—d3
Dg3g17
Vit ger upp det följer Tel och
matt. Ett fatalt slut!
(Anm. för T.f. S. av S. Plohr)
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Spelat

i mästarturneringen i Moskva
Ld2-b4
16.
innik

Botwinnik-

Bodarevsky.

9. Sd2—b3

ft

1. g2—g3

K

ed

25.

fl

;
Tab
sett
2 nevlningens nyckelpunkt,

ÄB

13. Dd1—d3

överskattar

Vit

h7Xg6

Gt

sin

De2—d3

TaB—e8

21. Le3el

d5Xc4!

—

5063.
Spelat
Bondarevsky.

Dambondespel.

i mästarturneringen
Botwinnik.

|

i Moskva

7.

0-—0

1

d2d4

d7-—d5

8.
9.

b2—b3
Lel-b2

2.

Sgl-13

c7—0c6

10.

Ld3—e2

3.

e2-—e3

4,
5.

c2—c4
Sbl—c3

6. Lil—-d3

Le8—g4
e7—e6
Sb8—d7

1941.
1LI8—e7

0—0
e6—2e5!

Eller 10. eXd5, eXd4. 11. eXd4,

SKd5, och svarts spel är att föredraga ; vits löpare på b2 spelar en

Sg8&—f6 = |svag roll.

a

Tyvärr

tvunget,

bxX cd strandar

|

på 5e5. Botwinnig genomför nu
slutet med kraft och precision,
5064.

Spelat

(Anm. för T.f. S. av S. Flohr.)

Dg8&—h7

—

22. Dd3Xc4

(29, gXh3,

Indiskt

Sd5—14.)

parti.

210

spelat hela partiet mycket starkt
Äter ett mycket fint drag.
och för första gången besegrat en
15. Lel-—d2
som han tidigare
dare,
motstån
denna
hör
Enligt Nimzowitsch
över, (Isen är
vinna
lyckats
aldrig
f4
på
hemma
tidigare
redan
löpare
Red, anm).
parti!
nästa
se
bruten,
för »Uberdeckung» av e5!

15

Slutställning.

Te8—e6

18. Tf2X3

Sc6Xe5

Detta var det egentliga avgöranldet i turneringen, Botwinnik har

Ke8-—£7
Dd8&-—g8 —

— —
h2-—h4

19.

Kfö—e7

Talfi
Han skulle enkelt ha dragit SbXd4159
Uppgivet.
med ungefär lika spel.

13,
14,

Tad—e8

:

Lb6—e3

Ld6Xe5t
127.
få Xe5t
28.

ställning.

Uppgivet.

Sd7—48

15i 6. —TElL-Af2
f1

hopplöst.
dåxXec2

f2—f4

26.

on.

drag f2—14.

da
ce

20 DA
E

Bättre vore här och även i nästa [7

Tal

Te2—d2

Td2, Led står vit
25,

15, fo

Te3—c3

126. h2—h3

Tf8—e8

17.

Även efter 25. eKd5, LXd3. 26.

Sg6—f4 .

Lb4Xe3 = |25. Sbl—d2

13. a2—a3

14. Lb2Xc3

|

4783

23 KE

Te6Xe3

Te8Xe3
Sft6—d5!

Tf3Xe3
Lel—f2

23,
24,

Lg4Xe2
Le7-—b4!

Sf3—d2
DdlXe2

D d8d7
AX få

Ki7Xf6

Lb4-—d6

21.

Le8—-d7

10. Tfl—el

fö

e6—e5!

20. g5Xf6

först spela bd.

Vit skulle

>

gr

offrat tillbaka bonden, men
ernått en vunnen ställning.

Sg8—e7
Se7—g6

Sbl—d2

vidare
YT

Th8Xhz

e5Xf6

har
Poängen i 16. —, g5!, svartdärför

Lf8--c5

6.4 0—0
aZa3

år
gr

> g6—g5!

csxd4 — |19. h4Xg5

so IHd3

8.

Vad vill han där?

18.

ch

Spå

LB

S

1941.

17. Ddsxh7

TS

2 d2-0å
ä

16.

9

1. e2e4

1.
12,

|22. — —

ee

10. — —

5062. Franskt parti.
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FÖR

in
Botwinnik.

1 mästarturneringen

a
Lilienthal.

1. d4, Sf6. 2. cd, e6, 3. 5c3, Lbd.
4, e3, 0—0, 5. Se2, d5. 6, a3, Le7.
7. eXd5, exXd5. 8. g3, (En något
opossitionell fortsättning, Vanligen
sker 8. 5g3 eller 514.) Sbd7. 9.
Lg2, 5Sb6. 10. Dd3, a5. 11. ad,
(Prisger fältet b4, som motståndaren också skickligt utnyttjar.) c6.
12. 0-—0, Sbd7! 13. Tdl, Sb8. 14.
> bå3, Sa6, 15. Sa2, Te8. 16. Lb2, Ld6.
17. Tel, De7. 18. Tadl, g6. 19.
Sf4, Lf5. 20. De2, Sb4, 21. SXb4,
> LXb4, 22. Tfl, Lg4. 23. f3, Lf5.
24. Lel, La3! 25. Tfel, LXc1. 26.
TXcl, h5. 27. Dd2, Da3, 28, Dc3,
Te7. 29. Tal, Dd6. 30. Ta2, Tae8.

bud

i Moskva

1941.

|
.
|
ben 32, 503, FAIT

36. f4 (36. dX05. SK5. 37
EM
”
ad AA
DXd5?, Td7) exd4 37. eXd4,

Di6.

TXe2.738, LXe2, De7! 39, Li3,
Sf6. 40, Eg2, Te8. 41. Td2, Db4,

42. f5, Te3, 43. De2, g5. 44. De,
TXb3. 45, Te2, Kg7. 46. LXd5,
Tb2. 47. Lc4, TXe2t. 48. LXe2,
DXa4. 49, LXh5, De2ft. 50. Le2,
ad. 51. d5, DeS, 52. h4, DXd5f.
53. DXd5, SXKÅd5, 354 hXg5, al
Uppgivet,
Ett av Lienthal mycket välspelat parti. I den tjugorondiga turneringen förlorade Botwinnik utom
detta ytterligare endast ett parti,
mot Bondarevsky.
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Blumenfelds försvar.

Spelat i jubileumsturneringen i Kalmar, april 19414.
och elegantare slut än
hade varit möjligt.
1. d2—d4
Sg8—4£6
12 — —
2. Sgl—f3
c7-—LC5
13. Le2—g4
3. d4—d53
e7-—e6
14, Ddlxg4
4, dåäxeb
15. Sg5h3
Det rätta draget är otvivelaktigt
16. Dg4e2
4. c4, (b5. 5. Lg5!), Det hade varit
17. Kglhl
värdefullt för oss att få se stor18.
Sbl—d2
mästaren bemöta den varianten.
19. e3Xxd4
Nu få vi i stället ytterligare ett
Eller 19. Tgl1, Se5!
exempel på risken av att antaga
rande
i några drag.
Blumenfeldsgambiten.
19, — —
4
—
17 Xe6
20. 5d2—f3
H. Sjöholm.

3
0.
7.
8.

R. Spielmann.

cc
e2-03
oXxb5
he bå

b7—b35
Lec8—b7
d7—d35
LI8—d6

9,
10.

Ecl-—b2
Lil—e2

0—0
Sbö-——17

11.

0—0

med

avgö-

ed—e3!

5067.

Från
Pettersson.

särspelet om
ÖO,

Sterner.

LL
2.
3.

d2—d4
C2c4
Sble3

d7-—05
e7—e6
Sg&—f6

4,

Lel—g5

Lf8&—e7

5.
6.
7.
8.

€2—2£3
Tal-cl
Lfl—d3
Ld3Xed

LgiXe7

0-0
76
dä xcd
SiI6-—d5

DdBXe7

10.

bgl—f3

SbB—d7

Spelat
E. Lockner,
H,S.S

20,
21.

ee om
De2—cAT
Uppgivet.

1.

Tg6Xg2!
Kgö—h8B

Damgambit.
Norrköpingsmästerskapet.
11.
12.
13,

0—0
Tel Xc3å
Ledb3

Sd5Xc3
e0—€5
:

Då svart endast behöver remi
för att säkra mästerskapet måste
vit undvika de remispel som i allmänhet uppstår efter dubbla avbyten på e5.
12o—
—
13 —
—
e5xdé
14. e3Xd4
Sd7—16

SCHACK

|
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15. Tfl—el
De7—d6
20.
Le2Xf5
5Sd5—£f6
16. Sf3—e51?
Svart kunde ej byta på f5 på
Ståhlberg har i en analys rekom- grund av Df7f.
menderat De2, varpå Sd5 bör leda
Ställning efter 20. —, Sd5-—4£6.
till ungefär lika chanser.
lö, —
Sf6—d5?
Nu är emellertid Sd5 endast en
ödesdiger tempoförlust, som ger
vit tillfälle till ett avgörande angrepp. Möjligen var Lf5 det bästa,
varpå ställningen är oklar.
17: Te3—gå
Le8—eG
18, Ddl-—h5
Ti8—e8
3 8
Fj det bästa, men svarts ställning torde knappast vara försvar- 21. Te3Xg7h!
Kg8Xg7
bar. 5f6 jämte 5e8 hade ej heller 22. Dh5—g5t
Kg7—18
räddat partiet.
23. Dg5xX fört
Ki8-—gB
19. Lb3—c2
ES
24. Tel—e3
Uppgivet.
På g7-—g6 hade ett dubbelt pjäsoffer skett,
(Anm. efter Norrköpings-Tidn.)

e6—e5

5066.

9.

Dd8-e7
SOX g4
Ti8—1f6
Ti6-—g6
De7—hå4
e3—e4
d5—d4!

Ställning efter 20. Sd2-—13.

Nu har svart uppnått den Blumenfeldska idealställningen — som
väl måste taxeras lika med vinstställning,
12. Sf3—g5
Genom denna manöver får partiet ett säkerligen både snabbare

W.

som annars

FÖR

Oregelbunden spelöppning.

i match

Härnösand—Sundsvall

EB. Pettersson,
Sundsvall.

1941.

desto mer övertygande segrar vunnos av vit, och jag tror, att vid en
upprepning vit skulle vinna nästan
alla partier».

d2-—d4
e7—e5
Denna gambits främste före2. d4Xe5
d7—d6
språkare var F, Englund, som år
3.
Sglf3
Sb8—c6
1932 lät anordna en särskild turnering med dragen 1. då, e5. 2. 4. h2—h3
Onödigt passivt, det naturliga
dXe5, Sch, 3. Sf3, De7. 4. Ddå
draget
är 4, Lf4, och vit behåller
som obligatoriska. Sptelmann —
själv deltagare 1 turneringen — bonde med god ställning.
4 — —
Le8—e6
kommenterade:
»Svarts
relativt
53
e2-—e3
bästa chans torde ligga i ett riktigt
Nu är Lf4 icke så bra som i
gambitspel genom 4, —, , f6 eller
föregående
drag. Konsekvent vore
4, —, dö, under det att 4. —, hö
dock
5.
ex
d6,
LXd6, 6. ed.
jämte gå och 4, —, b6 jämte Lb7
oo Sgå—e7
givit sämre resultat. I själva verHär kunde svart lugnt spela
ket ernådde svart i första ronden
274 p. på 3 möjliga, enär vit inte SXeS! och återtaga bonden med
kände sig hemmastadd på så ny och lika spel.
förrädisk mark, och dessutom nog
6. e5xd6
c7Xd6
tog saken en smula för lättvindigt.
7. Lfi—d3
Se7-—-gö
Men ju mer turneringen framskred,
8. a?a3
d6—d5
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9.
10.

Sbl-—d2

Lf8—c3

b2—b4

Le5-—b6

h3—h4

22.

h4h5
22,
Med

kvalitet,

men

svart själv som fastnar i den,
23. Di4—f6!

A

Te8—c6

vit

kan

enligt

hr

vinna

Lockner

25.

får svart då motchanser. Vari dessa | 20.

Sgåixet

h5—h6!

.

Vid

50-mannamatchen

redan

Le6—h3-

parader.
|2t ILd3—e4

vit har fina

17
ere
Lh3Xg2!

Sd4—131

Uppgivet,
Di6Xxf3!!
skulle bestå är dock svårt att se,|27.
skulle
Slutkombinationerna
efter 22. Le4, Dd6. 23.|
liksom
tör!
studiekomposi
en
hedrat
LXb7.
Dxd6, TXd6, 24.

SCHACK
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mellan

Södra

och Wasa

i Stockholm

den

16

mars 1941, inträffade en schacksensation, I partiet vid 25:e bordet
uppkom nämligen efter vits 35:e drag fyra vita bönder på samma rad.
— »kvadrupelbönder». Att detta är en ytterlig sällsynthet står utan
vidare klart. Trippelbönder förekomma då och då, men »kvadrupelbönder» knappast en gång på millionen. Den inte minst förvånade över
sensationen var hr Spielmann, som var närvarande vid matchen. Han
förklarade att han aldrig sett kvadrupelbönder, trots att han gått igenom minst 10,000 partier. Inte heller red. har tidigare påträffat
fenomenet, och hur är det med tidskriftens läsare. Ha ni några
kvadrupelbönder i edra privata samlingar? Emellertid äro hrr Bombler
-—-Påhlman inte absolut ensamma om kvadrupelbravaden — det har

Ställning efter 23. Df4—16.
6
7

En vacker idé, men

FÖR

”Kvadrupelbönder”!

Te8—e7

23, — —

Pig
Se4

—

Skall detta vara en fälla, blir det

Eel—b2
0-—0
Tal—cl
S5g6—h4
0—0
Tf8—e8
Tfl—-el
TaBocB
Sd2—f1
Sh4Xf3T
Dd1X13
d5—d4
e3Xd4
Lb6Xd4
Lb2Xd4
Sc6Xd4
Dif3-—i4
Det går nog bra även att slå på
b7! Men då hade vi gått miste
om de följande ovanligt trevliga
|
vändningarna.
21.

TIDSKRIFT

SCHACK

220o—

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20. Stlg3

FÖR

kommit

ett andra

fall i dagen.

I ett korrespondensparti,

som

avslutades för ett par år sedan, uppkom kvadrupelbönder efter vits
30:e drag. På nedanstående diagram återges de båda unika ställningarna och därefter följa partierna, vilka bägge ha ett intressant
och livligt förlopp. De större eller mindre felen i partierna väga
ganska jämnt — trots att det ena är spelat per korrespondens och det
andra med en betänketid av 50 drag på två tummar!

ha

Ställning efter vits
35:e drag.
Svart: 5, Påblman.

Ställning efter vits
30:e drag.
Svart: N. Tegelman.

Vit: G. Bombler,

Vit: É, Gilfer.

Problemisten spelar schack,
Den

rätt utbredda

uppfattningen

att problemister

inte kunna

spela

»riktigt schack», får sig en knäck med följande käckt spelade parti,
där segraren är både Härnösandsmästare i »riktigt schack» och känd
problemist.

5068.

Spanskt

parti.

Spelat vid första bordet i match Härnösand-—Sundsvalt

1941.

21, h3, Tic. 22.
|20. Se5, Te7.
Dd21, Dh4, 23. Tf1, Lhö. 24, Sg4,
H.5.5
Rockaden,
Lg7. 25. 15, h5? 20. 1Xe6, hX gå.
28. TX,
1. ed, e5, 2. Sf3, Sc6. 3. Lb5, a6. | 27. eff, TXfZ.
4, La4d, Sf6. 5. 0—0, b5, 6. Lb3, KXf7. 29. Tilt, Kg8. 30. Tf4,
SK ed, 7. Tel, Se5. 8. SXe5, SKe5. | De7. 31. TXg4, TeB, 32. Lf2, De6.
9, TXe5t, 5e6, (Bättre 9. —, Le7.) |33. Dg5, Tf8. (33, — Kh7, 34.
10, d4, d6. 11. Tel, d5. 12. f4!,|Le2.) 34. DXg6, DXg6, 35. TXg6,
g6. 13. Df3, Lb7. 14. Sd2, c5. 15. | Kh7. 36. Td6, (36. Tb6?, TX£2!)
c3, eXd4, 16. cXd4, Lg7. 17. Df2,|Tf4. 37. Td7, Lec6. 38. Te/7, Lad.
0—0. 18. Sf3, TeB. 19: Le3, De7. 39. Lg3, Tf8. 40. Le5. Uppgivet.
H.

Fröberg,

B. Andersson,

5069.

Extra

Spelat i Stockholm
G. Bombler,
Wasa,

oregelbundet

försvarsangrepp.

den 16 mars 1941
Södra—Wasa.

S. Påhlman,
Södra.

i 50-mannamatchen

|De2, e6. 12. Se2, b6.
l4.h5,

h6.

15.

f4,, gXf3.

13. hd, g4.
16. gxf3,

e5. (Att föredraga vore 16. —, då.

ed, dö. 2. b3, Sf6. 3. Sc3, c5. 117. d4, Lb7! 18, d3, Tc8 med minst
4, Lb2,

5c6.

5. Ld3, a6. 6. Sge2,|lika spel för svart.) 16. K£2, Kh8.

Se3, 7. SI, gå, 8 Std5, SKd3f. 117. 5Sg3, Tg8. 18. Tagl, Sh7. 19.
I, cXd3, Lg7. 10. 5e3, 0—0. 11.1 5gf5, Sg5. 20, Dd1, 5Se6. 21. Sd5,
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22.

Ste7,

bättre är 22, —,

FÖR

Te8

(Betydligt

SXd5,

23. SXÅdS

— tornet kan ej slås —, Le6,) 23.
SSX, DXe7. 24. Sd5, DdB. 25.
Df1, Tg8. 26. Dg2, Leb6. 27. 5Se3,
Lif6, (På t ex. 27. —, då kan följa

28. eXd5, LXd5. 29. LXe5l)
28, DXg8t, DXgB. 29, TXgöt,
TXg8. 30. f4, b5. 31, f5, Ld7. 32.
Sd5, LdB, 33. b4, Le6? (1) (Efter
detta drag förlorar svart visserligen partiet, men möjliggör å
andra

= sidan

uppkomsten

5070.

SCHACK

»kvadruppelbonde», — vilket mäåhända får anses väga högre! Efter
33, —, cXb4 torde väl chanserna I

slutspelet vara ungefär lika.) 33.
bc, LXd5. 34, eXd5, Tg5, 35.
cXd6 (se diagram!), Lb6f.
36.
Ke2,

16. 37. Tel,

Tg21.

Bidrag

och

lösningar

till GUNNAR

ANDERSSON,

217, Ljusne.

8352-—8360 original för T. f. 5.

38. Kdl,

Teli. 39. Ke2, Tg7. 40. Kb3, ad.
41. Tc6, Tb7, 42. a3, LdB. 43. Le3,
Td7. 44. Ta6, Kg?. 45. LXa5,
LXa5
46. TXa5, TXd6.
46,
TXb6,, och svart gav upp i 55:e
av draget.

sändas

£332

PP. Wablmark,
Uppsala.
Sveriges Schack förbund
tillägnat vil dess 25:te
kongress 1941,

20

333,

G.

Reinhard,

Malmö,
Tillägnat Malmö
Schacksällskap med anfedn. av 20-årsjubileet.

5354. K. Arnstam,
Halmstad.
(Korrektur till 83243.

om

Damgambit.

Spelat per korrespondens 1933-—1938.
E.

Gilfer,

Reykjavik.

N.

Tegelman,

Stockholm.

22, De3, L£5. 23, ed, Td3. 24. Del,
Kh8,

25.

aXb5,

aXbå5.

26.

Dh4,

Sd2. 27. Tal, SXf3T. 28. gX£,
1. då, då, 2. St3, Sf6, 3. cd, e6. Tg8t. 29. Khl, b4. (Svart hinner
4, Sc3, e5 5 eXdå, exd5, 6. ej rädda löparen på grund av hotet
L.g5, Le7. 7, e3, c4. (Något tvivel- Tg1.) 30. eXf5, (Se diagram!) c3.
(Oförklarligt.
Först
aktigt i denna ställning.) 8. 5e5, 3l. Df2?
givetvis ske 31. bxXch,
0—0, 9, f4, TeB. 10. Le2, a6. 11. måste
ad, Se6. 12. 0—0, Sa5, 13. Dec2, bXc3, och nu vinner 32. DI2, t. ex.
bö? (Ett överraskande förbiseende Td2. 33. De3! Eller 32. —, Tgd8.
i vett korrespondensparti.)
14. 33. Dg1, Te8. 34. TaB. Eller 32. —,
LXf6, LXf6. (Svart tar hellre Tdd8. 33. Tel, Te8. 34, Dd4, Tgd8.
bondeförlust än en uppriven kungs- 35, TX c3!) 31 —, Td2. 32. DXd2,
ställning.) 15. SXd5!, Sb3. 16. (Nu tvunget.) cXd2. 33, Td1, Td8.
Tadl, b5. 17. Lf3, LXe5. (I sin 34. Kg2, Td6, 35. Kf2, b3! 56. Ke3,
svåra situation tar svart sin bästa TX16, 37. TXd2, TX£5. 38. Ked,
chans och erbjuder damoffer.) 18. Te5. 39, Kdd, Te2, Avbrutet som
dXe5, Le6. 19. Stöj, gXf6. 20. remi. Ett intressant om också ej
TXdB, TaXd8, 21. eXxf6, Td2. felfritt parti.

STOD

TIDSKRIFT
genom

FOR

Självmatt

i två drag,

att i 3 drag.

Hjälpmatt i 3 drag.
(Med skenspelj.

357, B.

SI33 H. Fröberg,
Härnösand.

2350. K-G. Pettersson
Bergvik.

Larsson,

Stockholm.

iR

Matt i 3 drag.
å3JA8, G. Larsson,
Stockholm,

Matt i 3 drag.
3359,

J. Knöppel,
Lidingö.

Matt i 3 drag.
8360.

H. Ternblad,
Övertorneå.

SCHACK

att

prenumerera
annonsera

medarbeta

att

i 3 drag.

Matt i 2 drag.

Matt i 2 drag.
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Lösningar (februari). 8322 av Reinhard: —, Td5. 1. Td2, 5g6.
2. Th2t. Det lilla egendomliga ärjatt icke mindre än tio av fösarna
ha börjat med — , Sd5 (1. Td2) och spelat T till g6 (2. Th2+), utan
att lägga märke till att vita K blir schack, — Låt vara att idén är
trevlig — men utan skenspel eller annan dubblering verkar uppg. ändå
rätt mager

(CEL).

8323 av Clausén:

Kd4,

1. E11DT,

5, 6. 2. bil

D,

Dom

4, 5,6, 7. 3, De3, 4, 5, 6, 7. Uppgiften innehåller 40 ekomatter, vilket,

raskande inl. (GR).

8327 av Pettersson:

Kh5. 2. Sf4t,

1, Tg8!

1. —,

h6 (h5). 2. Tg4 eller 2. Sf4 (2. Sg5!). Denna vackra miniatyr kan väl
knappast vara originell (CEL). Jag har ej kunnat finna någon föreg.
(red.). En verkligt bra och trevlig miniatyr (AW). Bravo! ( HF).
8328 av Rehn: 1. Sd1. En kombination av »Borostemat» och f. f, Lägg
märke till det dualförhindrande spelet av Se5 och främst då var. 1. —,
Sd3 (2. Te24) och 1. —, Sf3 (2. Sf2$). Ett utmärkt problem. 8329 av
Persson: 1. Se6. M. Persson tycks inte ha glömt bort konsten (GR och
AW). En vederhäftig come-back (HT), Ett bra problem (HF). 8330
av OÖjanen: 1. Te8. Mästerligt utformat (GR). Den ena fängslingen.
utnyttjas inte, annars perfekt mekanism (HT). Finlands representeras
:
gott (AW). Läcker inl. (HF).
Observera! Fr. 0. m. 25 maj är problemredaktörens adress åter 217,
Ljusne. — Lösningar till månadens problem 8352—60 insändas före

10 juli. För korr. lösn. till 8352—53 gives resp. 3-+1 och 3 p,, för 8354

gives p. endast för event, påvisad bilösn, 8354—57 deltaga i den pågående pickaninnyturn, Nya lösare bedes observera, att för 2-dragare
endast första draget behöger anges. För övriga problem anges första
draget och någon variant. — Följande förf. har insänt problem, som
vänta

M.

på

att bli publicerade:

Persson,

Banyai,

Arnstam,

Knöppel,

Ekström,

Hultberg

&

Werle,

Fröberg,

Wahlmark,

Malmström,

Endrell, Pettersson, Lind, G. Larsson, Hall, Molnar, Blix, Sachsel,
Ruyter, Besnyi,"Ebend och Björkman. Vi be om tålamod, då platsbrist

och annat, kanske viktigare stoff tvingats oss att inskränka på originalproblemens antal.
Hr G. Larsson, Sthlm, har gjort en liten sensationell upptäckt. I
problem n:r II av Kohtz & Kockelkorn i artikeln »Problem som Du

SCHACK
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måste känna till» i aprilnumret får löparen inte gå till c4, utan måste
vackert stanna på b3! Efter 2, —, Le4 följer nämligen 3. Sg5t!
”Raketa” har utlyst int. Meredith-turn, (högst 12 pjäser) för 2dragare. Trist 31 december 1941. Högst två uppgifter med motto från
varje förf. sändas till H. Molnar, Budapest XIIT, Kartacs-u, 9, Ungern,
Penning- och bokpriser,

Kce3, 4, 5, 6, 7, 3. De3, 4, 5, 6,7. 2. —, Kd3, 4, 5, 6, 7. 3. Dbå, 4, 5, 6, 7,
|, —, Kf4, 5, 6. 2. hl1D, Kf3, 4, 5, 6, 7. 3. Dh3, 4, 5, 6, 7. 2. —, Kg3,
som förf, säger, kan anses motivera det förlängda brädet, Det gamla
rekordet höjt med 100 96! Lind påvisar dock några väsentliga dualer
(2. —, Keb, d6, f6, g6. 3. De5, Db5, Dh5, De5) och föreslår ytterligare
två rader och att svart K flyttas ned två steg för att uppg. skall bli
fullt korrekt. Ett grandiost problem i alla fall, konstaterar han, CEL.
8324 av Arnstam: 1. Lfl, hot 2, d3. 1. —, 5c3 (5e3). 2. dXc (dXe).
1. —, f5. 2. d4! Spolierande dual: I. —, 5c3. 2. dXc och SXc. Se
korr. i dag! 8325 av Malmström: 1. d4, hot 2. Tc4t. 1. —, TXc3,
2. Ld1 o. s. v. Allt för grötig för att imponera (HF). Utmärkt (GR).
8326 av Werle: 1. Da3, Se6t (Sf5t). 2. Ka2 (Kbl). Lustig (AK).
Idén har flera gånger utförts med bl. a. svart tornkors (HF). Över-

FÖR

i Tf5:s årsturnering 1940.

H. Molnar,

|

Budapest.

(8234)

2

1:a

pris,

H.

(8226)

2

1. Sb2.

Fröberg,

Jan

Härnösand.
Z:a

(8205)

pris.

OL Da

Jönsson,
Torsby.
(8195) 2:a H. O.

Sven Ceder,
Uppsala.

( 8300) 4:e H. O.

ZE

33:e pris.

I oo 1 Sh5

G.

Sven Ceder,
Uppsala.
(8276) 1:a H. O.

Knöppel,

Lidingö.

|

Gunnar Rehn,
”Tallåsen.
8306) 3:e H, O

H

J. Banyal,
Ungern.
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Omdömen.
1.

Tre varianter med

fortsatt försvar av Se4, varav två, 1. —, 5d6

och 1. —, Sf6, utbildats till ett mattförförelsepar med
svart

pjäs

som

dualförhindrande

medel

Ett

frigörning av

utomordentligt

vackert

varlantkomplex, därtill i oklanderlig utformning. Inledningen är visserligen inte särskilt anmärkningsvärd, men ställningen är ledig och elcgant och ekonomin förträfflig. Ett problem 1 den ungerske mästarens
mest sobra stil.
2. Halvlåsning med fortsatt försvar av båda temapjäserna, två
gånger med den ena och tre med den andra. Ett överraskande rikt innehåll med linjeöppningar, interferenser och självblockader i skön förening. Inledningen är dock tyvärr svag. Den är visserligen tematisk,
men att på detta sätt möjliggöra hotet genom att slå en garderande
svart pjäs är föga tilltalande.
3. En liten delikat korsschacksuppgift, som helt fångat mitt hjärta.
De båda långa torndragen till bZ och g7 utgör ett vackert par, som
både elegant och roande kontrasterar mot det »lilla» bondedraget till e5.
H. O. 1. Av årets uppgifter med två par dubbelsidiga grimshaws
synes mig denna vara den avgjort bästa. Ställningen är luftig och
elegant och ekonomin förträfflig. Lägg särskilt märke till att Lh5 inte
bara

användes

för en temamatt

utan

även

får sätta

matt,

när

inled-

ningens damoffer antages.
H. OQO, 2. Javatema med halvlåsning, en intressant företeelse. Innehållet är visserligen inte så rikt, men ett par goda bivarianter finns
dock:

1. —,

Ddöf

kompletterar

halvlåsningen,

och

1. —,

De7

bjuder

på en smula mattförförelse.
H. O. 3. Åter en bebandling av författarens favorittema, stocchitema med »pjäsanalogis, som Sven Ceder så träffande kallat den företeelsen,

att vit sätter matt

med

pjäs

av samma

slag som

den

svarta,

vilken utför självblockaden. En liten nyhet är, att författaren här låter
en svart B i st. för D utföra en av blockaderna, Nu väntar vi bara på
temat utfört med fem olika svarta pjäser!
H. O,. 4. Fortsatt försvar med fem svarta pjäser, onekligen en
anmärkningsvärd prestation. Synd bara, att £. f.-karaktären inte tillräckligt klart framträder i varianterna med Be3 och Lg3.
H, O, 5. En intressant kombination av fortsatt försvar och mattförförelse, Här är det nämligen inte som i första pristagaren de båda
f.

f£-varianterna

utan

de

båda

sekundärhoten,

som

utbildats

till

ett

mattförförelsepar.
Till sist måste jag beklaga, att jag inte kunnat ta med en så intressant uppgift som n:r 8309 av K. Arnstam vid bedömningen. Var, 1. —,
Sd5. 2. Sc7tm (ej 2. Sc4t och inte heller 2. Lb8T)- bjuder nämligen
på den ytterst sällsynta företeelsen f. f. i f. f. Författaren har nämligen förbisett, att det finns två sekundärhot,

2. Sc4tm

och 2. Te4tm,

av vilka det sistnämnda inte pareras med 1. —, 5d5. Uppgiften tycks
bli korrekt, om Ta4 flyttas till b4 och ett sv. Ta4 tillsättes,
Fr. Lindgren.
Damare,

Göteborgs Schackförbund prisutdelar och — debatterar!
—

—

»Den

sedvanliga

säsongavslutningen

med

prisutdelnings

—

=

kan

man

näppeligen säga om den som ägde rum på förbundslokalen 12 maj. Ej i mannaminne — och mitt vad det gäller dylika ting sträcker sig tjugo är tillbaka i
tiden — har Göteborgs schackförbund gjort en säsongavslutning under så
»laddads atmosfär, Men icke så menat i sensationsväg utom tvärtom i positivt
hänseende, Det kändes i luften på något sätt att alla ombud i Representanskapet ville någonting utöver det vardagliga. Kanhända var det känslan av
förpliktelser inför det stundande värdskapet för de stora pokalmatcherna och
Ludv. Collijns minnesturnering i juni som satte sin prägel. Alltnog. Då förbundets ordf. ingenjör E. Olson på sitt intressefångade och orienpteringsgivande
sätt öppnade sammanträdet kunde han vända sig till ett follsatt auditorium.
Detta undfängnades
I fortsättningen
med hugnegivande meddelanden från
styrelsen om vad som åtgjorts (bl, a. ett 50-tal schackspel till neutralitetsvakten) och vad som planerats, inte minst då sommarens stora schackevenemang.
Därpå grep mötet sig an att ventilera förbundsstyrelsens cirkulär om medlemsoch föreningsminskningenv, Det var icke svårt urskilja varifrån det verkliga
intresset härledde sig och vilket som var något »stapplandes demagogiskt.
Släpper krissvårigheterna och tidsläget blir annorlunda skall Sveriges schackförbunds medlemsbarometer åter stiga, var den analys som kunde utläsas av
diskussionen.
Minst lika ivrig — och ur samma positiva synvinkel — blev diskussionen
om ett förslag från Lundby S.S. om ändrad dragserietid från nuvarande 40 drag
på 2 timmar till — -— 15 drag per halvtimma! Majoriteten av talare voro emot
och ganska säkert även de flesta ombud, men som tre modererade förslag
väcktes under diskussionen, kom röstningen att bli något hasardbetonad, Man
kommer

sanningen

närmast

om

det sägs att

flera ombud

redan

i de förberedande

voleringarna röstade bort sin ståndpunkt. Förbundsstyrelsen — kompromiss —
att icke vilja stå I vägen för reformer utan låta nya idéer praktiseras — segrade
i slutvoteringen. — Detta innebär, att Göteborgs Schackförbund i nästa års
individuella tävlingar för II och 1I1:e klass skall stipulera en betänketid av
30 drag per timma. Som sagt, som prov. Vi spå att det till synes oskyldiga
räckandet av ett finger till ett hastigare tävlingstempo, kommer att växa vidare.
inte endast ifråga om dragtempot utom i ännu mycket högre grad vad det gäller
schackspelets allmänna utbredning.
Närmare midnatt blev
efter följande prislista:

det

äntligen

tid

för

prisutdelning

och

denna

skedde

Göteborgsmästerskapet: 1) Olov Kinnmark, Schackklubben, Göteborgsmästerskapet 1941; 2) Erust Larsson, Schackklubben; 3) Eric Jonsson, Kamraterna;
45) Arne Tilander, Schackamatörerna, och H. Alexandersson, Kamraterna;
6) Eric Thor, 55 2232.
Oldboysturneringen: Grupp A: 1) Olof Kinnmark, Schackklubben, första inteckning 1 ingenjör Erik Olsons vandringspris och oldboysmästerskapet 1941;
2-3) Ernst Larsson, Schackklubben, och Öscar Nilsson, Majorna.
Grupp B: 1) Ake Appelberg, Manhem; 2-3) H. Selfors, Gbgs schacksällskap, och A,. W. Johansson, Mariehiad,
Lagfövlingarna: Klass 1: 1) Manhem; 2) Kamraterua:
Klass IL: 1) SS »23>; 2) Majorna; 3) Mölndal.
Klass UI: 1) Olskroken; 2) Sävedalen.

3)

Lundby.
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Reservlagsserien: Klass I: 1) Walhalla; 2) Kamraterna; 3) Manhem.
Klass IT: 1) Majorna: 2) Mölndal
Klass 111: 1) Sävedalen; 2) Spårvägen.
Det bör omnämnas att priserna till sällskapen i lagtävlingen bestodo av schackur och schackspel. Alltså välkomna presenter i högre grad än »skåpsattas pokaler,
KR
bidragande till en schackverksamhet i framåtanda,
Ra
-

Kinnmarks femte mästerskap.
Kinnmark lade alltså beslag på årets göteborgsmästerskap och har under de
senaste femton åren blivit göteborgsmästare fem gånger, Erik Jonsson har
likaledes triumferat fem gånger. Ernst Larsson har vunnit tre gånger, G. Ståhlberg, E. Lundin, K. Fubrman och G. Skarp, vardera en gång. Dessa äro de
senaste 17 årens vinnare och någon större omsättning är det som synes inte
.
a
Debutanter och outsiders har det inte lätt.
Kinnmarks kombinationsrika men hasarderande spelstil har än en gång firat
triumfer. I några partier har han balanserat på förlustens brant men klarat
partiet och poängen. Ians spelsätt har naturligtvis också renderat honom en
och annan förlust, fredliga remipartier blir det sällan. Av denna orsak är Kinnmark publikspelaren framför andra. Klubbkamraten Larsson, som bley tvåa,
plockar sina poäng genom sitt hårda spel och sin sega uthållighet, Genom dessa
egenskaper har han räddat månget på förlust stående parti. Mer eller mindre
otränade har väl samtliga deltagare varit och Jonsson utgör inget undantag,
snarare tvärtom. Som schackspelare är han ju bara ungdomen, trots de många
åren av aktivt spel och kommer säkert igen. Alexandersson -har klarat sig
skapligt, det kanske kunde gått bättre men för all del också sämre. Debutanten
Arne Tilander är säkerligen nöjd med sin första stora tävling. Ännu är han
väl ett oskrivet blad men säkert har han framtiden för sig. Erik Thors svaghet
ligger tydligen i behandlingen av spelöppningarna och här tarvas en del teoriplugg, inte roligt men nyttigt. Klarar han öppningen skapligt är han inte god
att tagas med.
Av de som hamnade i det »slagna fälteto måste man konstatera att Ernst
Lundin glömt bort att vinna. Han gick obesegrad igenom förgruppen men det
räckte inte. Det var för många remipartier. Öträningen spelade Gunnar Skarp
fula spratt, annars bade han med säkerhet varit med i segraregruppen. Ragnar
Gustavsson spelade flera utmärkta partier men ett par svåra bortsättningar satte
stopp för honom, Roland Andersson borde träna och komma igen för han har
|
.
stora möjligheter,
Nu återstår att hoppas att inte spelarna somnar in efter prisutdelningen, utan
tänker på de stora jubileumstävlingarna som stundar och särskilt de spelare
som kan komma ifråga för stadslaget skall naturligtvis vara fulltränsde.t. jyt

y
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Majorna Schacksällskap, Göteborg som i en fem års tid hatt besvärliga
lokaHörhållanden, har under den gångna säsongen fått denna fråga löst och
därför kunnat visa på en god förbättring. Medlemsantalet har ökats och tävlingarna varit välbesökta. Sällskapet placerade sig som tvåai div. Il och vänn
reservserien i samma division, Prislistan i sällskapets turneringar var följande:
Höstturneringen 1939: Mästareklassen: 1:a pris och klubbmästerskapet 1940
Edvin Andersson, 2:a pris K. Robertson. Första klass : 1:a pris Gust. Holm,
ström. Andra klass: I:a pris K. Svensson, 2:a pris F. Ternblom, Tredje klass:
.
.
1:a pris Harald Andersson, 2:a pris Östen Johnsson,
Vårturneringen 1940: Första klass: 1-—2) Tage Carlsson och Arvid ArvidsTredje klass:
son. Andra klass: 1) Knut Holmström, 2) Harald Andersson,
1( Östen Johnsson, 2) Nils Nicklasson, 3) Kurt Olsson.
Höstturneringen 1940: Mästareklassen: 1:a pris och klubbmästerskapet 1941
K. Robertson, 2—3) Gust. Börjeson och Edv. Andersson. Första klass: 1-2)
C-O. Wiman och K. Svensson. Andra klass: 1) Paul Nordström, 2) Krut
Holmström, 3) Th. Sandberg. Tredje klass A: 1) Nils Larsson. B: DD Bror
Nyrén,

Schackklubben
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Göteborg, jubilerar.

»Kristider och schackintresse ha, hur underligt det än kan låta, ett otvivelaktigt samband», Det är I varje fall den erfarenhet Schackklubben Kamraternas
sekreterare hr Ivar Jacobsson gjort under ett 20-årigt fruktbärande arbete i
schackgudinnan Caissas tjänst. Då G-P:s medarbetare i anledning av klubbens
20-årsjubileum ber honom om några för klubben märkligare data och synpunkter på schack, utvecklar hr Jacobsson närmare tankegången bakom citatet
här ovan. Under normala tider ha människorna tillgårg till så mycket förflackande nöjesindustri, som lätt suger upp massans lediga tid. Men i kristider
med ty åtföljande arbetslöshet uppstår en stor kategori medborgare, som ej
kan fylla den ovälkomna fritiden på det, vanliga sättet. Då är schackspelet en
ypperlig ersättning — mångåriga iakttagelser visar också att schackklubbarnas
numerär stiger avsevärt under dylika perioder. Härtill kommer att många känna
ett behov att koppla av från den ständiga spänning tidsläget framtvingar. Just
denna egenskap — avspänning — har schacket, Eller som gamle världsmästaren
d:r Emanuel Lasker uttrycker det: Schackspelet är de hundrade sorgernas spel.
Därmed angivande schackspelets förmåga att tränga de dagliga bekymren i
skymundan,
Efter denna intressanta utredning redogör hr Jacobsson i stora drag för klubbens verksamhet under den gångna 20-årsperioden, Som den blygsamme man
han är ställer han sin egen insats i bakgrunden. Hans egna klubbkamreter äro
<lesto mer villiga att ställa hans arbete i rätt belysning, Säkert är att hr Jacobsson jämte klubbens initiativtagare, hr H. E, Schweitz, varit de bärande krafterna
och schackslagens strateger.
Klubben bildades den 13 oktober 1920, Redan i början av sin verksamhet
gjorde sig klubben bemärkt och länge dröjde det icke innan Kamraterna räknades till storklubbarna. I främsta rummet får nog klubbens lyckade start tillskrivas dess initiativtagares hr H. EE, Schweitz förtjänst, Han blev klubbens
förste ordförande och återvaldes till denna post under sjutton år, undantagandes
ett år, då han icke kandiderade på grund av bristande tid. Organisationstalang
besatt hr Schweitz i hög grad och hans säkra ledning var en omistbar tillgång.
Saknaden var också stor då Schweiz, på grund av avflyttning till annan ort
måste avsäga sig sina förtroendeuppdrag. Redan vid klubbens femårsjubileum
kallades hr Schweitz till hedersledamot, en åtgärd som ytterligare understryker
hans popularitet. Vid sin avresa från staden kallades han till klubbens förste
hedersordförande. Bland de som nedlagt ett förtjänstfullt arbete i klubbens
styrelse må här endast nämnas: hrr K. G. Liljeström, Sven Svensson, Osborn
Andersson, Viktor Wiberg, 11j, Winberg, Adolf Carlström, Ernst Sauer, Gösta
Lundqvist samt sist men icke minst Bertil Andersson,
Klubbens champion och stora internationella namn, hr Eric Jonsson, är den
av spelarna som allra mest bidragit till klubbens framgångar. Klubbmästerskapet erövrade han ären 1922-1924, 1929, 1937 och 19406, Göteborgsmästerskapet
har han erövrat inte mindre än lem gånger. Svensk mästare blev hr Jonsson
1924 i Norrköping, Var representant i Sveriges landslag vid schackolympiaden
i Haag och reserv för landslaget vid världsschacktförbundets stora tävlingar i
Stockholm, 1937, Dessutom har han spelat matcher mot sådana berömdheter
som Reshewsky och Fine, U. 5. A. och Landan, Holland, I ett flertal stadsmatcher har hr Jonsson representerat Göteborg vid första bordet. Urban till
sitt väsen har han förskaffat sig en välförtjänt popularitet, En annan spelare
som också uppnått goda resultat år hr Harry Alexandersson, Klubbmästerskapet
har hr Alexandersson hemfört åren 1932—1935. Klubben förfogar över ytterligare
en svensk mästare, nämligen hr Ragnar Gustavsson, vilken uppnådde värdigheten i Falun 1934. Hr Gustavsson kan dessutom ståta med två kluhbmästerskap, 1938 och 1939, Övriga klubbmästare har varit: hrr Robert Gustavsson
(19213, Ivan Nilsson (1925-1928), Elof Olsson (1930), Lennart Bilow (1931)
« och hr Allan Olsson (19363. Av klubbens mera framstående spelare kunna dessutom nämnas hr Åke Jyfors, Nils Ericsson, Börje Norén, Ivar Carlsson, John
"Gustavsson och Arne Broberger.
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År 1927 erövrade klubben sitt första lagpris. Det var i Majornas s. s. jubileumsturneringar, där Kamraterna bland Göteborgs schackelit placerade sig på tredje
platsen och fick det av Göteborgs-Posten uppsatta hederspriset. Ett vandringspris, uppsatt mellan Kamraterna och Varbergs schackklubb, erövrades av Kamraterna med fem segrar mot två I Göteborgs Schackförbunds sektionstävlingar
1934 erövrade Kamraterna andra pris i sektion I Innevarande år hemförde
Kamraterna andra priset i division 1, Trots det stora antalet matcher som avverkar innevarande spelsäsong har Kamraterna icke förlorat mer än två matcher
och dessa t. o. m. mycket knappt.
Klubbens styrelse innevarande år har följande sammansättning: ordf. Bertil
Andersson, vice ordf. Harry Alexandersson, kassör Gösta Lundqvist, sekr. Ivar
Jacobsson samt materialförv. Ragnar Gustavsson, Spelsammankomsterna hålles
på lunchrummet Broadway, Stora Nygatan 3.
:
Prislistan i klubbens jubileumstävlingar har följande utseende:
Triangelserien: 1) Schackklubben Kamraterna; 2) Schacksällskapet »23> samt
3) Sällskapet Schackamatörerna.
Jubilewmsturneringen: Mästareklassen: 1 pris och klubbmästerskapet 1940 samt
andra inteckningen i vandringspriset, Erik Jonsson, Z pris Harry Alexandersson
samt 3 pris Ragnar Gustavsson.
Första klass: 1) Georg Flink samt 2) Bertil Gedda.
Andra klass: 1) Sven Källtelt.
(Göteborgs-Posten.)
Tredje klass: 1) Karl Kristern.
Schacksällskapet Manhem, Göteborg, har haft 35-årsjubileum med prisutdelningsfest på Hotell Örnen. Sällskapets ordf. hr Gösta Wenander rekapitulerade i korta drag de gångna årens viktigaste händelser i Manhems historia.
Härav framgick att Manhem alltid stått i svensk toppklass som klubb betraktad.
Att den nuvarande spelargenerationen inte vansläktats i detta avseende visar
segern i årets lagtävling om mästerskapet i Göteborg,
Därefter vidtog prisutdelning, varvid segraren i mästareklassen John Rydén
fick det magnifika vandringspriset (första inteckningen). Priset skall vinnas tre
gånger utan ordningsföljd för att bli ständig egendom, Henrik Carlsson har
tagit två inteckningar. Prislistan:
Huvudturneringen 1940—41: Mästareklassen: 1) John Rydén, Vandringspriset
1940; 2) Henrik Carlsson; 3) Ernst Ähman; 4-5) Gunnar Skarp och Gösta
Wenander.
Klass I: 1) Carl Magnus Brorström, Sällskapets mästarmärke i guld; 2)
Torsten Johansson; 3—4) Evert Carlsson och Lennart Andersson.
Klass II: 1) Nils Winberg; 2) Viktor Bengtsson; 3—4) Nils Skoog och Arne
i
Theorin.
Klass III: 1) Rune Berggren; 2) K.-E, Israelsson; 3) E. Andrén.
För bästa resultat i G. S. F:s serietävling. Henrik Carlsson, för alla partier
vunna i grupp I.
Lund, I år har för första gången anordnats en tävling om det officiella stadsmästerskapet i schack. Finalpartiet kom att stå mellan O. Norberg och Karl
Johansson och resulterade i seger för den sistnämnde, som därmed blev den
förste Lundamästaren i schack,
Som ett yttre tecken på denna värdighet följde inteckning i en ståtlig vandringspokal av silver samt en minnesnål med Lunds medeltida statsvapen i relief,
utförd på hovjuvelerare Wiwen Nilssons ateljé och skänkt till tävlingen av
fabrikör A. O. Andersson, Lund,
De närmast följande pristagarna blevo: 2) O. Norberg, F. Schannongs hederspris; 34) KK. E. Bergsten och A. Wahlström som vardera erhöllo pris skänkta
av respektive L. A. 5. K. samt ordf, Nils Wall.
Kalmar Schackklubb slutade en turneringsrik säsong söndagen den 11 maj.
Avslutningen ägde rum under sedvanliga former med blixtturnering samt prisutdelning, vilken förrättades av klubbens hedersledamot, lektor F. Wigforss.
Icke mindre än fyra turneringar har under året hållits: klass-, handikap-, jubi-
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leums- och Spielmannturnering, I klass I segrade för första gången Mille
Petersson och blev därigenom årets kalmarmästare, före Mörby, som vunnit
de tre senaste åren, I handikapturneringen tog Mörby vandringspriset för alltid
med samtliga vunna, Klubbens ordförande, ing. Vult von Steijern, har för andra
gången lämnat klubben, denna gång med Stockholm som mål Några klubbmatcher har icke spelats, men klubben har varit representerad i Smålands
matcher T (kala och Östergötland. Mäjlistan för turneringarna ser ut så här:
3 AA255Db almarmästerskapet)
pet): :
1) Mil e Petersson 734;
TG
2) J. Mörby
Ö
674:
4;
Klass II: 1) Hans Hitler 44: 2) I. Andrén 4,
Klass II: 1—2) Nils och Gustav Karlsson 7, N. Hellstrand 6,
Klass IV: 1) G. Fridholm 674; 2) C. Esbjörnsson 574; 3) Ev. Karlsson 5.
Handikap: 1) J. Mörby 10; 2) Hille Petersson 814; 3—4) H. Hitler och I.
Gustavsson 7.
fyrileumsturn.: Dn Mörby 7: 2) Mille Petersson 64; 3) H. Hitler 414.
ixtturneringen

tidshandikap

vanns

av

Mille

Petersson

m

KH

ä

:

A,

Ekblad 10 och B. Ekenberg 914 närmast.
ed 1036 poäng med
Kalmar Schackklubb har gjort en svår förlust i det att klubbens främste
spelare och energiske sekreterare Jean Mörby nu lämnat Kalmar för vidare
befordran till Lidköping, Säkert kommer hr Mörby att verksamt deltaga i schacklivet på sitt nya verksamhetsfält.
Norrköping. I årets turneringar, som spelades å YFA :s lokal, deltogo icke
mindre än 47 spelare, fördelade på fyra klasser med dubbla grupper i klass II
och ITI, de lägsta klasserna. Förutom deltagare från Kontoristföreningens SK,
Schackkamraterna, Yfas IK:s schacksektion, Kneippbadens SK och Lithografens
SK. inbjödos även arbetslösa spelare, som icke tillhörde någon klubb, vilken
inbjudan resulterade i 11 anmälningar, företrädesvis i den lägsta klassen, I
mästerskapsklassen fingo W. Pettersson och O. Sterner vidkännas ett nederlag
var, och i det följande omspelet på två partier blev resultatet 1—1, Samma blev
förhållandet med de två följande omspelspartierna, varför sluttgen endast ett
parti beordrades. Detta, det femte alltså, vanns av Pettersson, Slutställningen i
mästarklassen blev: W. Pettersson 6, O, Sterner 6, 5. Andersson 5, 5, Edling,
H Johansson och N. Månsson vardera 214, E. Wildén 2 och G. Nilzén 124.
Som helhetsintryck av furneringarna mäste sägas, att intresset varit betydligt
större än på många år. Tyvärr lägger dock arbetslöshet och klubbarnas knappa
ekonomi hinder i vägen för några mera kostsamma arrangemang, som annars
kunde vara ägnade att ytterligare förstärka schackintresset, som för att vara i
rikets fjärde stad icke är något över sig.
Vänersborg. Vänersborgs schacksällskaps tävlingar under säsongen ha lämnat
följande resultat: I höstturneringen om klubbmästerskapet delades 1:a och 2:a
pris av J. Larsson och A. Törnkvist, B-klassen hemfördes av Ivar Kaspersson
före 5. Beims.
Vänersborgsmästerskapet erövrades andra året i följd av A. Törnkvist efter
hård strid med den gamle kämpen J. G. Nilsson, Törnkvist har under de nårmast föregående ären stått utan konkurrens, varom tre klubbmästerskap och
två mästartecken tydligt vittna. Han kommer i är att deltaga i kongressturneringen i Göteborg.
I trestadsturneringen Uddevalla—Trollhättan-—-Vänersborg har Trollhättan
vunnit samtliga matcher,
Västerås-mästerskapet har i år för sjätte gången hemförts av Sven Carlsson.
Upsala allm. schacksällskaps turneringar äro nu slutspelade, Klass I (höstturneringen) som varit gemensam för A och B-klassare vanns överlägset av
en srunner ups juris stud. Erik Johansson som efter tre säsonger i sällskapet
gått från klarhet till klarhet och därmed hedersamt sällat sig till den goda rad
norrländska schackspelare som sällskapet räknat i medlemsmatrikeln och vars
Främsta representanter F. Kaijser och IT. Collet tidigare varit, Johansson vann
amtliga partier utom mot Streijffert vilken länge tycktes kunna hota segraren
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men som föll igenom mot slutet och endast fick en remi på de tre sista ronderna
och därigenom delade 2—3 plats med föregående års vinnare K. Jegerborn.
I klass II delades 1—2 placeringen mellan B, Envall och A. Tapper medan
klass II såg Seth Söderqvist som överlägsen segrare. De bättre resultaeten
blevo:
Klass I ÅA och B (11 deltagare). 1) Erik Johansson 9 poäng; 2—3) K. Jegerborn och E. Streijfert 714: 4—56) H. Lindström, H. Pettersson och Pettersson
SA poäng.
Klass II (8 deltagare). 1-2) B. Envall och Ä Tapper 574; 3) E, Karlsson 5.
Klass HI (11 deltagare). 1) Seth Söderqvist 8; 2) K. Bohlin fv, 343 5.
Hagström och E. Holmeren 6.
Klubbmästerskapet resulterade i en överlägsen seger för Erik Johansson, som
därmed i höst- och vårturneringarna nått det sammanlagda resultatet 16 vinst,
1 remi och 1 förlust,
Resultat: 1) Erik Johansson 774; 2) Conny Jansson 6; 3) Harry Pettersson
514: 4) Kurt Jegerborn 414; 5) O. Ahluod 4.
Boden slog Luleå. En stadsmatch i schack mellan Boden och Luleå spelades
i Godtemplarsalen i Luleå den 5 maj, varvid vardera staden ställde upp med
15 spelare. Resultatet blev en överlägsen seger för Boden med hela 1094-474.
Vid första bordet tog svenske mästaren Sundberg revansch på Åström för
sitt nederlag i NM genom att som vit efter slarvigt spel från Å:s sida utnyttja
den uppkomna spelöppningsfördelen lika kraftfullt som metodiskt, E, Haggquist
var den ende av Luleåborna vid de fem första borden, som lyckades bärga poäng,
I de senaste matcherna mellan Luleå och Boden har det eljest i regel varit
bodernsarha som fått ståta med de flesta förlustpartierna vid första borden.
Efter matchen hölls gemensamt samkväm på restaurant Fenix under den bästa
stämning med åtskilliga tal, där det t. ex. framfördes kritik mot att Bodenlaget
till fyra femtondelar var hämtat från Sundsvall, vilket emellertid medförde en
reprimand från Bodenhåll att dessa spelare f. n vistas i Boden och att det
icke skulle gagna schackets sak med någon slags bojkott av nyinflyttade. Med
vilken förklaring man lät sig nöja, allrahelst som Boden hade vunnit matchen
även om »främlingslegionens» resultat icke räknats.
Boden,
Luleå.
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Spielmann segrade i Östersund. I slutet av april spelades en mindre turnering i Östersund med deltagande av stormästaren Spielmann jämte fyra lokala
förmågor. Naturligtvis vann stormästaren samtliga partier, Stadens polismästare,
Ödmark, kom på andra plats efter att ha besegrat Arnlind, som kom på tredje
plats efter utt ha besegrat Nyström, som kom fyra efter att ha besegrat Berg,
som kom femma.
I Östersunds Schacksällskaps klubbmästerskap blev de tre främsta resultaten
1) G. Berg 6; 2) G. Lund 5; 3) O. Svedberg 5 poäng,
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listan för de individuella tävlingarna fick följande utscendes rn nn
KOSkölde BS Lanta

1) E. Lundin;

2) G. Stoltz; 3-4

N, Bergkvist

och

OS alk KE SAGE Västermalm och 0. un;

Gustavsson, Mål. och ”E. Hultgren, Rock; 5) G.Lindell, Södra och A. Reine.
Klass IL. Gr. 2: 1) S. Jansson, Wasa; 2-4
klö
R
Västerm,, och P. Eriksson Krist,
AS
) O. Eklöv, Arb. 5. K., 5: Englund,
Klass HILL Gr 1: 1) E. Palm, Södra; 2) C. Pett
SÄSD;
S.
Karlsson, Schack 27, R. Karlsson, Wasa,
4 F. Sandblom, Wasa > I KA
Klass III, Gr. 2: 1) E. Karlsson, Wasa; 2—3
j
LE
Gustavsson, M, P,, och E. Walter, Arb. S. K
) V. Eriksson, Wasa, N. P.
Dlixtmästerskapet: D E. Lundin; 2) G, Stoltz; 3) N. Bergkvist; 4) A. Berg-

qvist

Collign-cupen: 1) S. Lundholm; 2) Hj. Öberg.
Kesultatet av lagmatecherna framgår av följande uppställning:
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I den hårda duellen om mästerskapet mellan Lundin och Stoltz lyckades Lundin
utgå som knapp segrare. Samtliga resultat utläsas av nedanstående tabell.
Stockholmsmästerskapet 1941,.11
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TIDSKRIFT

FÖR

SCHACK

Ståhlberg vinner stor turnering i Argentina.
- Från Sverigemästaren Ståhlberg — ännu några veckor kan han göra anspråk
på denna titel! — har inte hörts mycket under de snart två år, han vistats i
Sydamerika. Men i dagarna ha vi dock nåtts av goda nyheter, Ståhlberg har
för argentinska schackförbundets räkning en längre tid varit sysselsatt med
utarbetandet av en större lärobok i schack, Han har även deltagit i flera lokala
turneringar samt haft engagemang som tränare i en fotbollsklubb — i schack!
I Mar del Plata — en badort 400 kilometer från Ruenos Aires — anordnades
under tiden 15-—31 mars i år en stor internationell turnering, vari deltogo flertalet av de spelare, som blevo kvar i Argentina efter nationstävlingarna 1939,
samt några argentinska mästare Resultatet av tävlingen blev en vacker seger
för Ståhlberg, som utan förlust (9 vinst, 8 remi) hemförde första pris. Slatställningen blev: Ståhlberg 13, Najdorf 1234, Eliskases 1124, Engels 11, Frydman 11, Czerniak 924, Guimard 934, Peigin 9354, Jul Bolbochan 9, Michel &,

Sulik 8, Vinuesa 8, Jac. Bolbochan 734, Raud 644, Iiesco 6, Luckis 534, Winz
414, Sonja Graf 274.

Sju priser om 500, 300, 200, 130, 100, 60 och 40 dollar voro uppsatta samt
dessutom för alla deltagare 10 dollar för varje poäng. Turneringen var mycket
välordnad och tilldrog sig stort intresse, Stäåhlbergs resultat måste betecknas
som hans hittills förnämsta.
Danmarksmästerskapet. Dansk Skak Unions individuella turneringar Ha i
år ägt rum i Köpenhamn med ett deltagarantal av icke mindre än 206 spelare.
Mästerskapet för Danmark erövrades av den kände mästaren Björn Nielsen,
Slutställningen i mästarklassen blev: Björn Nielsen 64, Poul Hage, Hartvig
44,
Nielsen och Chr, Ponlsen vardera 574, Julins Nielsen 5, Norman-Hansen
2 poäng.
G. Arnlaugsson 4, Öjvind Larsen 314, Ernst Sörensen 3, V. Klausen
— Mänchenturneringen har au bestämts att äga rum under tiden 7—21 september
i är.

.

Rekorddeltagande i Göteborgskongressen.
Jubileumskongressen i Göteborg får ett rekorddeltagande, Vid anmälnings-..
tidens utgång hade över 140 spelare anmälts. I landslagsklassen blir det två
grupper om sex, i mästarklassen två grupper om åtta, i förstaklass fyra grupper
om tio och i andra klass sju l0O-mannagrupper. I landslagsklassen deltaga föl
jande spelare: N. Bergkvist, E. Lundin, B. Sundberg och G. Stokz från Stock
holm; O. Kinnmark, E. Larsson och G. Skarp från Göteborg; B. Ekenberg och
OQO, Karlin från Skåne, A. Mellgren, Åmål, E. Pettersson, Örebro, och Willy
Pettersson, Norrköping.
Schackspel till förläggningar. Efter hemställan från Sveriges schackförbun
til
har regeringen beviljat ett anslag om 1,000 kr. för inköp av schackspel
militärförläggningar. Försvarsstabens förströelsedetalj har redan gått 1 författ
ning om inköp av 300 schackspel, vilka tillställas platser där behovet är särskill
påkallat. Anhållan om spel bör tillställas Försvarsstabens förströelsedetalj.
Korrespondensturneringarna, Tävlingsledaren meddelar, att en plats finn
ledig i en klass L
Julinumret av T. f. S. utkommer omkring den 15 juli och ägnas huvudsak:
mer f
hgast jubileumskongressen i Göteborg, Genom att utge dubbelnum
:
maj--juni ha vi kunnat reservera ett extra sidoantal för julihäftet.
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