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Schackspelets förste världsmästare i modern tid.
Av Gösta Sigurd Nyberg.

Det vilar en djup
ölycklig,

oförstådd

tragik över Wilhelm
eller missförstådd

Steinitz' äde och liv. En

människa

med

ett liv alltifrån

roadomen 1 sjukdom och umbäranden, hart när krympling, men med
t hiunlastormande våldsamt och obändigt temperament, samt med en
| övermått stegrad självkänsla och egen rättfärdig självgodhet, Se
ir, en kort karaktäristik av denne schackspelets Michelangelo.
Med en modern förklaring av hans psykes gätfullhet vore man
stad att anse honom behäftad med något komplex, någon känsla
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av underlägsenhet,
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som
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våldsamma

i schackspelet

blev

bort hans vänner från honom och ledde till
honom själv och hans närmaste.
Och dock! Det mått av mänsklig lycka, som
väl honom till del främst genom schackspelet,
fann hans skaparkraft sitt utlopp! Och så blir
världsmästare i modern tid.
Ungdomstid

det

TIDSKRIFT

strävan
hans

till själv-

olycka,

stötte

prövningar för
SS
beskärdes honom, kon
Däri var han stor, där
också denne vår förste
svåra

och bohemtillvaro.

Den 14 maj 1836 föddes Wolf Steimnitz i Prag. Fadern var järnhandlaren Joseph Salomon Steinitz och modern Anna, en dotter till
juden Elias Thorsch, vadan ett alltigenom judiskt påbrå är att konstatera hos vår kommande världsmästare. Släktnamnet Steinitz återfinnes i judiska församlingsböcker redan så tidigt som 1485. Dopnamnet Wolf, av gammaljudisk karaktär, ändrade Steinitz senare till
Wilhelm och slutligen till det engelska William.
Den unge Wolf fick en vårdad uppfostran, studerade matematik och
kom vid 22 år som student till Wien. Hans studier avbrötos dock av
nödtvånget att själv förtjäna sitt uppehälle och så kom han tidigt att
slå in på bohemens väg. Tillfälligt journalistiskt arbete gav honom en
torftig bärgning, och på kaffehusen i Wien gavs det ju också ett och
annat tillfälle för honom att i schackspel slå mynt av sitt redan tidigt

inhämtade kunnande. Fadern och en rabbin bland dennes vänner plägade

spela schack och blott som uppmärksam iakttagare hade lille Wolt
redan under sina tidigare barnaår förvärvat en aktningsvärd- spelstyrka.
Omkring år 1858 har Steinitz sällat sig till den krets, som bildar
8. a. s. kärnan i Wiens rikt florerande schackliv och år 1859 deltar
han för första gången i en av Wiener Schachgesellshaft anordnad
lokal turnering. Huru och när hans entre skedde i denna illustra krets
av schackvänner,

är icke

närmare

känt.

Nog

sagt, han

var

där och

ingen frågade varifrån eller varthän, Ej heller frågade man: »Unge
man varför har du så slitna kläder och vadan denna gamla uppsyn,
som inte alls går i stil med din ungdom? Och har du förresten något
alls att äta?» Nej, allt sådant var här av föga betydelse. Det enda
viktiga var att denna underliga figur kunde spela schack som snart:
sagt ingen annan,
Genombrott.

I sin försla turnering blev Steinitz blott tredje pristagare efter:
Hamppe och Jenag, men året därpå lyckades blott Hamppe i ärsturne-.
ringen placera sig före honom och år 1861 segrade Steinitz i tävlingen:
med en rent förkrossande överlägsenhet. Av 31 spelade partier vanr
i
han 30 och förlorade blott ett!
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För Steinitz betecknar segern hans defenitiva genombrott och snart
nog har hans

spel och hans

framgång

väckt även utlandets

uppmärk-

samhet. Men alltjämt kan han spelstil betraktas som epigonartad. Den

står helt under inflytande av tidens teknik och maner och blott,i
enstaka partier kan man spåra en tankeblixt, som varslar om något

nytt, Ännu är dock det hela dunkek och omedvetet. Stilen är ännu
helt omgivningens gängse, blott med den skillnaden att Steinitz bättre
förstår sin teknik, hans spel är visserligen briljant, men icke nytt.
Framgången medför att Steinitz får representera Wiener Schachgesellschaft i Londonturneringen år 1862.
Han får nu sammanträffa med sitt skedes mest framstående spelare,
med

Anderssen,

Louis Paulsen, de Riviére, Löwenthal

och Blackburne

och ett halft dussin andra beprövade kämpar på schackspelets vädjobana. Utgången av kampen blir för Steinitz vidkommande en besvikelse.
Anderssen triumfatorn från 1851, segrar ånyo och själv blir han blott
sjätte pristagare. Turneringen blir emellertid också en vändpunkt för
Steinilz liv och tillvaro. Han stannar i London och blir här bofast
under ett tjugotal år. England och London blir platsen för hans största
triumfer och redan år 1863 har han i matcher med förkrossande överlägsenhet besegrat Blackburne, Deacon, Mongredien och Green, Ett
annat exempel på hans överlägsenhet är att den framstående problemkomponisten Frank Healey trots springarförgåva blir på ett lätt och
lekande sätt besegrad. Höjdpunkten i de engelska triumferna betecknar så 1866 matchen mot Anderssen i London, där denne blir slagen
med poängsiffrorna 8—6.
Världsmästaren,

Visserligen segrar sedan år 1870 Anderssen på nytt i turneringen
i Baden-Baden, där Steinitz hamnar en halv poäng efter, men Stewmitz
har praktiskt taget nått sitt mål som världens främste schackspelare.
Bekräftelsen kommer år 1872 i London där han slår sina samtliga
konkurrenter

utan att ens tillåta ett remiparti,

Följande år börjar Steinitz i tidningen Field den schacklitterära
verksamhet, som skulle bli av så stor betydelse både för honom själv
och för hans idéer, Under ett tiotal år utvecklar han i denna spalt,
som väckte ett stort och berättigat uppseende, den lära om schackspelet som samtiden icke ville och icke kunde förstå. Hans samtidiga
analyser och kommentarer till dåtidens bästa partier, som inflöto i
tidningen, följdes också runt om i schackvärlden med uppmärksamhet
och Field räknades med full rätt under denna period som en av
världens främsta schacktidskrifter.
Emanuel Lasker har på ett träffande sätt klarlagt Steinitz tankegång
som utmynnar i hans nya idéer och lära.
»Principerna

dväljas

visserligen

i tankarnas

rike,

men

de ha

sina

rötter i livet. Och det givas så många tankar som alls inga rötter ha,
och därtill mera lockande och förledande än de sunda. Därför måste
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Steinitz för aft skilja de sanna principerna från de falska länge och
grundligt efterforska och blottlägga själva rottrådarna till Morphys
konst, Först sedan han gjort detta var han på vägen att ana schackspelets idé.
Men världen ville icke tro på hans idéer utan förhånade dem. Tror
sig denne krympling om att ha upptäckt något stort? Spela schack
kan han väl, men vad betyder väl det? Schack är som biljard eller
annat

spel, den som mest övar

det, kan det! Och

inte har en spelare

rätt att uppträda som en allvarlig professor vid ett universitet.»
Men världen hade orätt. Motsatsen var sant, Steinitz var en tänkare
värdig en högskolas lärostol. Spelare var han däremot icke, därtill
felades honom det lätta och ytliga temperamentet, Av spelare vart
han övervunnen, av världen misskänd och till sist död. Ja, hans besegrare måste göra hans gärning rättvisa och hämnas honom.
Kombinationens

hemlighet.

Steinitz ungdomstid levde under intrycket från Anderssen och
Morphy. Då gällde som lära alt segern i schackspelet skulle vinnas
genom genialitet, Man hade ofta sett huru Anderssen plötsligen framtrollade ex kombination, eller att Morphy plötsligt gjorde ett våldsamt angrepp och var av den övertygelsen att dessa kombinationer,
dessa angrepp, voro följden av plötsliga och oförklarligt uppstående
ingivelser,
Så trodde också Steinitz säkerligen många år, ty man märker detta
i hans ungdomsstil. Vanligen spelade han gambitspel och måste därför ofta dras med svåra ställningar, uppenbarligen under den illusionen att detta var en oundgänghg följdföreteelse till angreppet och att
man måste angripa för att plötsligt komma på den oförklarliga inspirationen, kosta vad det kosta ville!
Den spelstil, med vilken Steinitz började sin schackbana var trång
och ensidig, men det var tidens förhärskande. Att bringa kungen i
säkerhet, att så småningom förbereda ett angrepp att avböja ett offer,
allt detta förstod man "icke eller aktade för intet. Hela partiet var
präglat av en feberaktig strävan att gå löst mot den fientlika kungen
och att rasande slå ned allt motstånd vad det så månde kosta,
Just denna våldsamma konst hos den i den tyska kombinationens
skola

uppvuxna

mästaren

tilltalade

engelsmännen

ty

de

kunde

lära

sig mycket av Steinitz, liksom även han av dem, Just genom ömsesidig
inverkan av dessa båda, i grunden så olika temperant, det fantasirika ,stormande i Anderssens kombination och det långsynta, plan-

mässiga engelska positionsspelet, växte fram den syntes som skulle
bli historisk.
Jag föreställer mig att Steinitz en dag grubblade över huru det
var möjligt att den ena trollkarlen Morphy kunde besegra den andre
trollkarlen Anderssen, Det måste finnas någon förnuftig förklaring
och ej blott vara ett tillfälligheternas spel, I varje spelställning måste
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det ligga någon egenskap, finnas något kännetecken varur man kan
förutse en kombination innan man upptäckt den. Och detta kännetecken kunde i själva verket inte vara något annat än att den vinnande
parten hade något försprång beträffande pjäsernas verkningsgrad, rörlighet, frihet från svagheter, kort sagt någon fördel eller övervikt.
Säkert har Steinitz hjärta klappat, när han en dag slogs av tanken
att man helt enkelt inte får söka vinstkombinationer, om man ej ur
sin ställning kan inge åtminstone sig själv tron på en besutten fördel.
Fruktbar blev sedan hans tankegång i det ögonblick då han frågade
sig vari en fördel kunde bestå och då gav sig svaret: ej blott uti en
stark och odelbar övervikt utan också i en mängd små fördelar. Har
kanske min löpare fyra fria fält, min motståndares blott tre, då har
jag en visserligen liten men dock en fördel, Hopa sig sådana fördelar
uppstår till sist en stor fördel. Den betydande fördelen som så småningom uppstår inbjuder till kombination, Man kan också säga att
den betydande övervikten åstadkommer en spänning och att denna
spänning alltid utlöser en kombination. Att så är kan ju ej vara förvånande. I samhällslivet leder spänningen till en politisk omvälvning,
på schackbrädet till en kombination. Därmed var Steinitz maxim klar.
Sökandet efter kombinationer skulle överges. Först skulle små fördelar eftersträvas, åter och åter skulle dessa hopas och först så i tidens
fullbordan

ou,
sin
stil
idé

skulle

kombinationen

sökas,

men

nu

av

liv

och

själ,

ty

måste den finmas om också aldrig så fördold. Att denna tanke hos
upptäckare ,samtidigt kunde förenas med en ren och kraftig speltrodde icke världen som Steinitz levde uti. Den anade icke hans
och kunde aldrig förstå den.

I Amerika.

År 1882 kom med en stor och ödesdiger förändring i Stewnitz tillvaro, Stridigheter med förläggaren av »Field» togo en sådan vändning att han tvingades att frånsäga sig redaktörsposten. Med kännedom om Steinitz temperament och sinnelag är det troligt att han själv

bar den största skulden til brytningen. Alltnog han tvangs att lämna

sin trygga engelska tillvaro och ånyo börja schackmästarens slitande
jäkt för brödet. I Wien samma år deltar han i den internationella turneringen,

där

han

med

Winawer

delar

första

och

andra

priset,

Han

antar därefter en inbjudan till Amerika och befinner sig i slutet av
året på amerikansk mark, där den vanliga serien av schacktilldragelser, med matcher, simultanföreställningar och blindspel äger rum
beledsagad av amerikansk reklam och sensationspublicitet. I den stora
turneringen i London 1883 är prissumman 22.000 mark, den dittills
högsta. Och hit reser han nu för att visa sina nya landsmän att han
Tävlingen blir kanske Steinitz största
alltjämt är världsmästaren.
besvikelse. Zukertort vinner en överlägsen seger med 22 poäng, hela
tre poäng före Steinitz.
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Återkommen till Amerika beslutar han att för framtiden fast bosätta
sig där. Han får här också sin chans att grunda en egen schacktidning »International Chess Mazazine» som utkommer för första gången
i januari 1885. Rent schackligt sett är denna tidning en av de mest
betydande och värdefulla som funnits. Hans djupsinniga analyser och
kommentarer till partierna äro exempel på en hittills okänd. grundlighet och arbetsförmåga, Dess värre urartar emellertid hans tidning
till ett polemiskt språkrör, där Steinitz skarpt och obehärskar går till
rätta med än den ena än den andra av sina eller sin läras vedersakare.
Han går i sin hänsynslöshet härvid långt över det tillbörligas gränser
och förskaffar sig i onödan många fiender. Blott sju år blir så denna
publikations livslängd, på sistone förorsakande mera utgifter än inkomster, År 1891 måste tidningen upphöra, Dessförinnan hade emellertid Steinitz år 1886 i en match om världsmästerskapet besegrat sin
rival från Londonturneringen år 1883, Zukertort. Steinitz vann med
10—5 och 3 remipartier.
Efter sin tidnings upphörande planerade Steinitz en bok, >Modern
Chess

Instructor»,

varav

emellertid

blott

första

delen

och

SCHACK
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hemmet. Från sjukhuset, där vården inte varit den bästa, så plågades
Steinitz särskilt av rökförbudet, skildes han med orden : »Om människo-

förståndet kan sägas vara begränsat, så är i varje fall det mänskliga
oförståndet gränslöst !s
:
Efter

återkomsten

till Amerika

sker

ett momentant

tillfrisknande,

han återvänder på nytt till schacklivet deltar t. o. m. år 1898 i en turnering i Wien där han blir fyra efter Tarrasch, Pillsbury och Janowski.
Men detta är blott ett kort uppflammande, Hans sjukdom förvärras
och han slutar sina dagar den 12 augusti i New York.
Steimitz har kallats positionsspelets fader, Hans läror och upptäckter
kunna sägas ha åstadkommit en fullständig omvälvning i den tidigare
schacklekniken. Vi meddela här ett par av hans partier, där hans idéer
komma

till uttryck.

MSteinitz.

ett brott-

stycke ur den andra hann utkomma. I detta sammanhang må relateras
en för Steinitz typisk historia. Den av hönom nyligen besegrade
Tschigorin hade uti den nya boken vågat kritisera ett av Stemitz föreslaget drag i Evansgambit, vilket omedelbart föranledde Steinitz att
sända en utmaning på en telegrafmatch rörande detta drag. Ej mindre
än 750 dollars kostade honom detta nöje, ty Tschigorin vann båda
partierna glänsande. Allt detta under det Steinitz och hans familj snart
sagt led brist på det nödvändigaste.
För övrigt hände i detta samband ytterligare en malör. Telegrafmatchen med de mystiska tecknen för dragen ingav telegrafverket
misstanken om något brottsligt eller spionerande företag. Krymplingen
med det stora skägget och de genomträngande ögonen gjorde inte saken
bättre och så blev Steinitz en vacker dag häktad och inburad i polisarresten! Först efter 24 timmar återfick han friheten i det man beklagade missförståndet, Den 15 mars 1894 spelar Steinitz sin första match
om världsmästerskapet mot Emanuel Lasker och besegras med 10 poäng
mot 5. På nytt tar han emellertid upp tanken på revansch och går 1
träning, deltar i Hastings 1895 där Pillsbury segrar och han själv blir
femte pristagare, I fyrmästareturneringen samma år segrar Lasker,
men Steinitz blir dock här tvåa före Pillsbury och Tschigorin, en vacker
framgång ehuru den ingalunda tillfredsställer hans äregirighet, Han
fortsätter och släpar sig också till Närnberg för att på nytt bevittna
sin rivals glänsande framgång. Lasker vinner nu före Maroczy, Pillsbury, Tarrasch, och Janowski och först på sjätte platsen hamnar
Steinitz.
Efter några korta månaders paus kommer så den avtalade andra
matchen mot Lasker. Det blir en kattens lek med råttan. Lasker vinner
i Moskva överlägset med poängsiffrorna 10—2.
Någon månad senare inlägges Steinitz i Moskva på ett nervsjukhus
för observation. Efter några veckor får han emellertid åter vårdas i
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1.
2.
3
4
Rh

e2-ed
Sglf3
Libs5
d2d3
cdc3

Spanskt

parti.

Havanna

1892,

Tsehigorin.

e7—2C5
Sbåc6
Sg8f6
”d7—d6
g£/-—g6

18.

Lel—e3

KgöLh8

19..-0—0-0
mo
I stil med spelanläggningen förekommer den långa rockaden mycket ofta i Steinitz partier.
19,
Ta8—eB

6.7 Sbl—d2
Sd2—1f1

Li8-g7
— |20..Härmed
DeZ-flplanerar vit.
0—0

8

Sf6—d7

Lböad

9. Stl—e3
vie
—
h2-—h5
hö Xx gö

flygel-

ScÉ6—27
dö—d5
i7xXg6

e4 Xdd

be Xdå

Se3X då
Le2—b3
Dd1—e2

Dd8&Xxd5
Dd8—c6
LeB—d7
Spanskt
London

Steinitz.

e2—e4

Sgl—tf3
Efl-bå

Lb5—a4

raskningen i 24:e draget.

Sd7—e5
SG — |200
21. —d3—d4—

Det för Steinitz typiska

angreppet.

Blackburne.

e7-—2L5

Sbö-—c6

av/—n&

Sg8—f6

.

redan Över-

På

TXh7i.
23,
24,
25.

SXxd+

vinner

TdlXd4!
Th Xh7fT!
Dfl-—hit

26.

a/—a5
e5xd4

genast

23.

Se6Xxd4
Khexh/7
Kh/—2g7

Le3-—hört

Kg7—16

27. DhIl—h4t
28. Dh4Xe5t
nästa drag.

Ki6—e5
och matt

i

parti.
1876.
| 5.

d2—d3

Stemitz

valde

formationen

c3,

regelbundet

en

sluten ställning i centrum (bondedå,

och

e4)

för

att ostörd av motståndaren kunna
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långsamt men eftertryckligt för- det förklarligt att svart vill bli
bereda angreppet på kungsflygeln. | kvitt den dominerande springaren.
SL ee a
d7—d6
15. Stföxe7
DdEXe7

6.
7.

c2—c3
h2-—h3

8.

Ddl-e2

rs

Lf8&-e7
0—0
.

16.
|17.

Lel—e3
0—0—0

19.

c3Xxd4

18.

d3—d+
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Allt lovar gott för schacklivet i fortsättningen. Och nu vänta schackvännerna

vid

läroverket,

schacksammanslutningar,
kunna anordnas.

bHeå—g7
e7—c5
e5xdd

att även

övriga

så att tävlingar

Konungen

cå—c4

Se6—07
» Steinitz utvecklar ofta damen 50 d4d5
till e2, för att efter d6—d5 unda
.
o
21, De2—d2
a6-—a5
vika dambyte och behålla en fastl32" Ied då
746
bondeställning.
23. Dd2--h6
böbå4
8 ee —
St6—e8
24. gågå
f6—£5
9. g2g4
b/—Lb5
25. Ld4—16.
De7—t7
10. Ld4—ec2
Le8-—b7
En kombination avgör nu svarts
il. Sbl—d2
Dd8—d7
öde,
12, Sd2-—11
Sc6-—d8
206. e4Xf5
got
13. Sfl—e3
Sd8-—e6
27. g5—2g6!
DivX g6
14. Se3—t5
g7—g6
Om h Xg6 så 28. Sg5.
Skapar svagheter som senare bli [28, LiIGXg7 vinner en figur och
ödesdigra. Men å andra sidan är|därmed partiet,

läroanstalter

skola

bilda

mellan olika skolor skulle
(Göteborgs-Posten.) :

hyllad.

Konungen mottog fredagen den 11 juni i sin enskilda våning Sveriges
schackförbunds presidium, riksdagsman Erik Olson, ordf., advokat
Folke Rogard, v. ordf., och kammarskrivare Eric Carlén, gen.-sekr.

De uppvaktande framförde de svenska schackspelarnas hyllning inför 85-årsdagen och överlämnade ett för konungen särskilt förfärdigat
exemplar

av

det

svenska

schackspelets

historia,

Konungen,

som

en

längre stund underhöll sig med de uppvaktande och därvid uttalade
sitt stora intresse för schackspelet, förklarade sig vilja ställa sig som
beskyddare för Sveriges schackförbund.

Primus

Wahlmark

60

I jämnt ett kvarts sekel hade riksdagsman
hört styrelsen

för Sveriges

schackförbund,

år.
Primus Wahlmark

när han

till-

för två år sedan

trädde tillbaka och då hjärtligt avtackades för långt och troget schackarbete. Den 9 juni fyllde han 60 år och hyllades då bl. a. av Sveriges
schackförbund, och schackvänner i Uppsala, Bland telegrammen märktes följande från schack- och riksdagskollegerna (i riksdagen är Wahlmark alltjämt den obestridde schackmästaren) :

Schackundervisning i läroverk.
Vid högre allmänna läroverket i Majorna förekommer sedan något
år tillbaka undervisning 1 schack.
Rena nybörjare undervisas om
pjäsernas gång och får enklare teoretiska upplysmngar, mera försigkomna få fördjupad inblick i spelets teori. Dessutom förekommer
simultanföreställningar, turneringar och matcher mellan olika avdelningar. >Lektionstimmarna» äro förlagda till lördag eftermiddag eller
till eftermiddagen före ett lov, detta för att schack inte skall hindra
läxpåläsning 1 vanliga skolämnen,
Intresset är mycket stort såväl bland gymnasister som bland realskolans elever, Så pågår för tillfället en turnering om skolmästerskapet med 12 deltagare från gymnasiet och realskolans högsta klass.
Utgången är ännu oviss. Och avdelningarna 2?A och 2B — 13åringar (!) — spela om ett mellan avdelningarna uppsatt vandringspris. Här är striden än mer spännande, I första matchen segrade 2? A
med minsta möjliga vinstmarginal, 5 poäng mot 4, sedan B-avdelningen
lett med 3—0 och 4—1,
För att stimulera intresset har skolans rektor låtit inköpa ett antal
schackspel, och ett 20-tal lärare ha tecknat bidrag för inköp av pris
till tävlingarna. Och som ledare för verksarsheten i sin helhet står
adjunkt Lundin, för ett 30-tal år sedan en av Göteborgs starkaste
spelare, vilken då ofta spelade vid första bordet för schacksällskapet
Manhem, Lektor Wistrand och adjunkt Jönsson ha ock vid ett par
tillfällen uppträtt som snmmultanspelare.
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Riksdagsman Wahlmark, Uppsala.
Kära primus
Det är tur att rixdans föredragningslista
Rör sig om så många diskutabla frågor
Som vi inte nödgas samtliga bevista
Så får parlamentets smärre schackförmågor
Tid att bättra på sin stundom svaga gnista
Genom möte med Ditt smnilles skarpa lågor.
Under det att trista senatorer tvista
Om vår Jordbruksnärings nöd och andra plågor
Ser man oss ur dunkla kammarn stilla kvista
Ut till dessa fält där våra hjärnors vågor
Hamra mot Din klippa för att evigt brista
Vi som, medan världens undergång just pågår,
Hellre spela schack än våra kläder rista
Vi, ödmjuka klåpare och schackodågor,
Ha på denna högtidsdag oss velat drista
Bringa mästar'n tack och hyllning. Våra togor
Förr må slitas av oss än vi Dig vill mista.
Georg Branting.
David Norman,
Sandegård.
Harald Åkerberg.
« Franzon, P, Näslund. K. I. Olsson, Edvard Björnsson. Fritjof
Ekman, Oscar Ölsson.
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de la Regence.

Ett av Paris” mest kända caféer är utan tvivel det berömda Café de
la Regence, som under eu kvarts årtusende varit de franska filosofernas,

skaklernas

och

schackspelarnas

tillhåll.

Det

uppfördes

redan

år 1681 helt nära Comédie Francaise och Palais Royal
Dess namn är oupplösligt förenat med Philidors odödliga namn
under den minnesdigra epoken 1726—1795, Det var här det moderna
schackspelets fader, författaren till det första vetenskapliga schackverket, förde spiran som okrönt schackkonung under nära ett 40-tal
år. Många samtida filosofer och skalder samlades här och försunmmade

ej tillfället att mäta

sina krafter

i schack

med

mästaren,

men

alla besegrades lätt av den oemotståndlige. Här sågos bland gästerna
ofta

sådana

berömda

namn

som

Diderot,

Dalembert,

Voltaire

och

Rousseau. Om den senare veta vi att han förutom att rent allmänt
vara synnerligen egenkär, för att ej säga imbilsk, också trodde sig vara
en stor schackspelare. Han sticker ej heller under stolen med uttalanden härom i sina berömda »Confessions»>. Men författaren till »Contrat
social» hade ingen chanse mot Philidor, som utan större besvär besegrade honom otaliga gånger.
Genom

den

svenske

resenären

Björnstål,

som

i mitten

på

1700-

talet besökte Paris och därvid var i tillfälle att beundra de stora
männen vid spelet på Café de la Regence, ha vi fått vårt vetande om
Voltaire och Roussean som schackspelare ytterligare berikat, I det
för kort tid sedan utgivna förtjänstfulla verket, »Schackspelet i
Sverige», återges dessa Björnståls intryck. Med detta är Café de la
Regence väl känt av svenskarna såväl när det gäller den i Paris bofaste
som den mera tillfällige turisten. Här är också ett av de få ställena
i Paris, där svenska tidningar finnas att tillgå.
Författaren Diderot (1713-—1784) »encyklopedisternas» fader ger en
intressant skildring från schackstriderna på Philidors tid sådana de
då gestaltade sig i Café de la Regence. »Jag plägar varje dag kl. 5
på eftermiddagen, i gott eller dåligt väder ta en promenad i Palais
Royal. Om det är kallt eller det regnar tar jag min tillflykt till Café
de la Regence, där jag förströr mig med att titta på schackspelet. Man
spelar i Paris schack bättre än någon annan stans i världen och här i
Café de la Regence bättre än någon stans i Paris. Här mötas den djupsinnige Legal, den fine Philidor, den kraftige Mayet — — — Härom
dagen var jag åter där, jag sökte inte mycket samtal och traktade än
mindre att höra något, blott spelet intresserade mig.»
En annan av tidens ryktbara skriftställare, författaren till »Gil Blas»,
Le Sage (1688-—1747), skildrar i en av sina romaner på följande sätt
schackspelarna i Café de la Regence, »Ni ser här i en stor sal smyckad
med kristallkronor och speglar omkring 20 allvarliga personer, som
vid marmorbord spela damspel eller schack, De äro omgivna av uppmärksanuna åskådare som följa spelet. Såväl spelare som åskådare
iakta en sådan djup tystnad att man i saten blott hör det ljud som
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härrör av flyttandet av pjäserna. Man tror sig sannerligen vara ensam,
ehuru man befinner sig tillsammans med ett 60-tal andra personer.»
En flitig gäst i Café de la Regence lär general Bonaparte ha varit.
Ännu i dag finnes som caféets största sevärdhet bevarat det bord,
där förste konsuln av Frankrike vann sina schacksegrar. Han fär ha
varit en god spelare. Tyvärr kom det aldrig till någon tvekamp mellan
honom och Philidor, ty när Napoleons stjärna i Paris begynnte stiga
hade Philidor redan dött i London 1795, dit han räddat sig undan
revolutionen,
I mitten av det följande århundradet finna vi bland caféets gäster
en annan stor fransman, diktaren Musset (1810—1857). Vi veta att
han just den 24 februari 1848 spelade schack där när februarirevolutionen utbröt mot Louis Philippe. Diktaren ville lugnt fortsätta sitt
parti, men hans sällskap, en bekant elefantjägare, beväpnade sig med
ett gevär och ilade till barrikaden, I dag sitter Musset i marmor utanför teatern mitt emot caféet och skådar längtansfullt in genom de stora
fönstren, Han liksom synes tråna efter ett parti med någon av gästerna
som en gång för hundra år sedan,
Till caféets stamgäster hörde kort före det andra världskriget självfallet alla de stora ljusen på det parisiska schackfirmamentet, framför allt Aljechin och Tartakower, Även dr Bernstein, segraren i så
många internationella turneringar, var ofta i Café de la Regence och
visade i partier mot andra stormästare lejonklon från Stockholm 1906
och Östende 1907, detta ehuru han numera dragit sig tillbaka från
aktivt deltagande i det internationella schacklivet, Naturligtvis betraktade alla stormästare, som passerade Paris, det som en plikt att avlägga ett besök, och därför såg man också vid flera tillfällen under
åren före det andra världskriget Laskers lejonman skymta i caféets
sehackrum.
Det ligger i sakens natur att omkring de stora stjärnorna också
kretsade mindre planeter med mer eller mindre klart ljus. Till dem
få vi väl räkna ryssen — fransmannen Snosko-—Borowski, den twutmärkte schackskrifställaren och Parisermästaren Baratz. Och till alla
de små eller stora koryféerna sällade sig givetvis en mängd mindre
berömda och mindre begåvade spelare som ivrigt giljade till gudinnan
Caissas gunst men vilka hon lika onådigt vände ryggen åt. En av de
mest originella typerna i Café de la Regence var säkert »Maitre» David,
som hela det schackspelande Paris nogsamt kände, Den lille mannen
med det grå bockskägget följde med stort intresse spelet, kommenterade det högt och gav t. o. m. stormästarna välvilliga råd. Om någon
av hans självsäkra uppträdande att döma, tog honom för en skicklig
spelare och inviterade honom till ett parti fick han följande svar: »Är
Ni också en god spelare? Är Ni en värdig motståndare åt mig?» Om
då någon av de närvarande gick i god för utmanarens skicklighet nedlät sig »Maitre» David till ett parti. Men spelaren märkte snart att
»Maitre» David var förfärligt nervös, tankspridd och närsynt. Han
förväxlade ofta sina egna med motståndarens pjäser, försökte envist
att ta en av sina egna pjäser och smidde efter allt att döma planer på
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att sätta sin egen kung matt, Men trots allt detta var det ingen lätt
sak att besegra »Maitre» David, ty han hade alltidi reserv. ett överraskande och framgångsrikt trick. Så snart han såg att partiet var
hopplöst, vilket inte hände alltför sällan, förklarade han lugnt och
självklart: »Ja, nu är partiet teoretiskt remi och det är ingen mening
mer med att fortsätta!» Och så med en kunglig gest omkull med
pjäserna.
Men om »Maitre» David oväntat hastigt mitt i spelet råkade bli
matt, blev han allra först mållös av häpnad, men sedan överöste han
sin motståndare med anklagelser och beskyllningar. Han drog sig ingalunda för att tillgripa skällsord och falskspel och dylikt och var t. o. m,
beredd till handgripligheter om man inte i rätt tid höll honom tillbaka.
Ty varje schacknederlag betraktade »Maitres David som en honom
tillfogad personlig förolämpning. En gång spelade »Maitre» David
med en intet ont anande fransk rentier, som inte kände honom, och
nu hände malören att »Maitre> David helt plötsligt blev matt. Nästan
blind

av raseri, visste

»Maitre»

David

först

inte om

han

skulle

be-

skylla motståndaren för falskspel eller helt enkelt överfalla honom
med knytnävarna, när en närvarande journalist rädda situationen med
att helt nonchalant säga: »Vad blir Ni så upprörd över, »Maitre»
David? Herrn har ju bara satt er svarta kung matt! Ni har ju ännu
den vita kvar!» »Maiire» David mumlade någonting som kunde tydas
som: »Ni har rätt», och fortsatte spelet med motståndarens kung
varefter partiet efter några drag togs som remi till ömsesidig tillfredsställelse, ty provinsbon förstod att det kunde vara förenat med
livsfara att besegra motståndaren, En kväll spelade i Café de Ta
Regence parisermästaren B. mot »Maitre» David ett av de underligaste partier som någonsin ägt rum. Det spelades nämligen på ett
härför konstruerat schackbräde med 80 fält och utan att »Maitre»
David märkte att såväl han själv som motståndaren hade vardera 10
bönder och dubbla paret springare. De senare voro dessutom till hälften färgade vita, till hälften svarta, Så snart »Maitre» David tog i
en springare så påpekade motståndaren att den tillhörde honom och
till slut vågade inte »Maitre>» David vidröra någon springare längre.
Man kan måhända föreställa sig förvecklingarna i detta dårhusparti,
som följdes av de talrika åskådarna under skrattsalvor som kommo
caféets ärevördiga takbjälkar att bågna. Förtrytsamt flydde väl ur
schackgudinnans helgade tempel vid detta tillfälle andarna av Legal och
Philidor, Mayvet och Labourdonnais, vilka här en gång tidigare i världen varit hennes trogna tjärnare, Ty sällan hade man väl tidigare
skådat ett sådant vanhelgande av det ädla, kungliga spelet som just
i partiet denna kväll mellan Mäster David och Parisermästaren B.
HJ.
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Damgambiten får bestå hårda prov,
rats i akt och mening att bringa den
bidrogo Wienermästarna till det ädla
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i Damgambit.
flera nya försvar ha utanalysepå fall. För ett tiotal år sedan
syftet och presenterade tlen s, k.
inbringade svart många segrar.

Den vanliga dragföljden är:
1 d2—d4
d7—Xd3
2, 02-104
e7-—2e6
3, Sglf3
Sg8-—16
4, Lel—g5
LiIi8S—b4t
5, Sblc3
dböxXc4
Veder rläggnings försöken
sattes naturligtvis

Ställning efter 5, —,

'genast igång. Efter 6. e2—e4,

c7—ec5, visade

emellertid de praktiska resultaten, att framstöten

7. e4e5 var tveeggad. Först i och med ett
ryskt parti år 1939 beaktade man styrkan av
7. Lil Xc4! (varianter 6-—10). Resultatet syntes
bli till vits fördel, och Wienervarianten, som en gång hade spåtts att
bli Damgambitens vederläggning, fick ett mindre aktat rykte. Någon
fortsättning som bevisligen i alla varianter leder till överlägset spel
för vit finnes dock inte.
Emellertid

har svart

flera

resurser. I stället för

O.

—,

c5 kan

-

svart spela 6, —, b7-—b5. Detta drag ansågs tidigare dåligt, men på
senare tid har man blåst nytt liv i denna fortsättning och därvid följt
riktlinjerna i det försvar som behandlades i föregående nummer av
T. £. 5. Följderna av dessa moderna varianter äro ännu inte klarlagda,
men man måste tillstå att ett nytt chansrikt spelsätt i Damgambit sett
dagens ljus.

1.

d2—d4

d7—d5

4,

Lel—g5

Lf8-b41

2.

c2—c4d

e7—e60

5

Sbloocc3

d3xcd

3.

Sgl—f3

Sg8—16

7.

8.

e2—e4 — Date?

ILe8d7

9,

Igsod2

h7—h6 = Se6—a5

23

=

Dd8&—-d5

—

ODb4Xxe3t

|

"10,

1.

ofte > Lil-e2

12.

beodet

Sfö—g8

Sgåe7

Lb4Xd2f

Lg5Xxf6

beXx ca

Dade2

Tal—bl

g7XxXf6

bZeb5 =

Ie8--b7

Ta8—b8

a2—a3 = b2Xe3 = ILgSXf6

g2-gå = Datoe2
IB

165

a2—ad+

box

Dd1—c2

Sb&od?

h7-—h6 = 0—0

06

DAB

Lil—e2

=

LB

g7xf6
0—40)

= Lb4Xe3

Lil—g2

— Sc0—a5

Lg5-—t4
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—a4) 0—0-—0

Seed = 2310

”e7—e5?

e5Xd4 — Sb8B—06

Br

LfIXAP
Sf3Xd4 — Lg5Xfölt
b2xe3 > 0—0 — Sd7—b6
Kglhl
c&Xxd4 — Dd8a5
Lb4Xe3t g7Xf6 = Sbö—d7

Ib4e7n

&

he

oe

mm

ee

Ao

om

Da5Xc3It

g7Xxfö6 = Ta8c8!

a

Bee

Keel" Tall
g7Xfö
me

>

er

Kil—g1

9.

Sb8—d7"

10.

fe

RR

Ed7

AA
Ton Le8—17
0-0 = Talel
Sd4—b3
ge
5Sbö—c6 = DaS—bö
etoe5 — ILgsh4
— Sf3Xg5
—Sg5Xf7
— Lfl—e2 Indxi6
b7-—b518 h7—h6
g7-—£5
Dd8-—-d5
Dd5—edt" Ke8>xf7
Thö—gö

10—

he
les

—

ee

oo
oe

oc

26

mo

höXxg5le

0 16Xg7

LhIXgS
Sbed7

e5Xf6"

Le8ob7

Icke såsom

Dd8-—416 "Te8Xh8

Anmärkningar.

14, Le2Xc4,

i föregående

Svart

är

i fördel.

Gränfeld,

Kaufmann-—

Kmoch, Wolff, Wien 1933, Itt av de äldsta partierna i detta försvar.
Svart har matereriell övervikt men

Ragosin, Moskwa 1935.

kunde

ej vinna,

Rabinovitsch-—

Sd7—b6.

varianter

Partiet

slutäde

remi.

15. Led—d3,

|
SböXad.

för att till varje pris försvara

förmån,

t.

0-—0-0,
angrepp,

Lb4xc3, 11. bXe3 (11. Lh4?, b/-—b5! med avgörande
Apscheneek-—Gränfeld, Folkestone 1933).
|

ex,

8,

är tvungen

e5Xf6,

g/Xf6.

9.

Ddl-—a4t,

Sc6—b4

Sbö—c6.

offra pjäs, vilket dock ger goda chanser.

ger

10.

Ställ-

förvecklade och intres-

vit tillfälle till ett chansrikt

Kotow— Judowitseh,

På

11. Dd2

Dxalt?
-

följer

120 Ke2,

Moskwa

damoffer:

13.

1939.

11. —, DXd2t
DXhl.

med

13. SXe6!

och

lika spel och ej 11. —
vit vinner.

13. Le4—b5t, Ke8-—e7 (13. —, Sb8-—d7. 14, TXe8fl)

14. ete5l,

föXe5 (14. —, Sb8—0d7. 15. Sd4—15f!) 15. Ddl—h5!, Da5—d2!
(Ett starkt drag. Efter 15. — exXd4, 16, De
vinner vit snabbt.

Eller 135. —, f6. 16, Le4! med hotet Sf5f. Eller 15. —, Sd7. 16.
De5t, Kf8. i7. TXcBT, TXcB.

b/obå,

Dd5--d6,

merbonden, utan en angreppsstöt mot vits bondecentrum,
8, eXf6 har försökts upprepade gånger men har utfallit till svarts

12, —

Med avsikt att tvinga svart ställa för c-bonden, Planen &är i och
för sig tilltalande, men då damen står dåligt på ad förlorar vit
för mycken tid.
I ett korrespondensparti KK. A. Ström—B, Sundberg följde 8.
Da4—d1, b/-—b35. 9. ed-e5, h/-—h6. 10. Lg5-h4, g7—£5. 11.
Sf3Xg5, Sfö—e4, 12. Sg5X ed, Dd8Xh4, 13. 5e4—f6t, Ke8—e7.
14, 22—23, Dh4Xd4 med förvecklingar som slogo ut till svarts
fördel, se Korrespondensschack 1939, parti 21.
Till svårt spel för 10. 0—0-0, Ld7—c6! 11. d4—d5, e6Xd5.
12. Sc3Xd5 (ej heller 12. eXd är bättre t, ex. 12, —, , Ld7. 13.

Adam.
13, Se4Xd2,

Sfåh4,

Da4 Xb4!, Le7 Xb4, 14. Se4 X1I6f, Ke8—£8. 15. Td1--d4, Dd8—a5.
16. St6Xd7Tt, Kf8—e8, 17. Sd7-—16T, Ke&—f8. 18. LIL XcA! med
vinstspel. Tine—Gränfeld, Amsterdam 1936, se T. £. 5. 1936/4747.
13. 13. Kel-—b1, Sc6-—a5, 14. Da4—c2, e6—e5. 15. Sf3Xd4 (ett
nödvändigt motoffer), e5Xd4. 16, Td1Xd4, Dd8—b6, 17. De2—c3,
Ld7-—£5. Svart har ett överlägset spel. Fine—IKuwe, AVRÖ 1938,
se T. f. 5. 1939/4963. I ett korrespondensparti Zitman—Stiemstra
1939 försökte vit genast 13, Sf3Xd4. Det följde 13. —, Sc6Xd4.
14. Dad Xa7, e6—e5. 15, f2—f4, Te8-—aB. 16. Da7 Xb?7, Ld7-—c6,
17, Db7 Xe7f (även 17. DXc6t), Dd8Xe7. 18. Sed—[6, Ke8—d8.
19, f4Xe5 med oklara förvecklingar.
2 7. d4Xc5, Dd8Xd1t ger ungefär hka spel.
Ft elegant drag, 9, Lg5-—d2 ger mindre förvecklingar och ett gott
spel för vit.
13, Led4—b3, ILe8—d7. 14, Ddl-—£f3 med starkt angreppsspel,

ce

med överlägsen ställning för svart, korrespondensparti Vidmar—

14,

ningarna i denna variant bli ofta mycket
santa,

h2—h4

Telt, Kf8 med fördel för svart enl, H. Möller). 12. —,, Lb4Xd21.
13. Td1Xd2, 0—0. 14, Sd5-—e3 (14, Sb6, aXb), Dd8—e7. 15.
ed-—e5, Sf6-—d7, 16. Se3—45, De7-—b41! 17. Td2-—d4, Sd7Xe5!

Ld/-—e6,

Do
a7—a6 +.
13. Tal-—bl, a7—a6.

Svart

höh4 — ThliXh4 Th4—h8

höXg5 — Th8—g8 ”göXxh4?

0—0,

15r

16. c3-—c4, Sa4—b6. 17. c4—0c5, Sbö—c8. 18. e3—e4, Vit har en
klar övervikt, Partiet visar vilka möjligheter vit har i sådana ställningar (Tbl, LXc4). Engels-—Bogoljubow, Bad Nauheim 1935.

De3—aå

De3xedt

13,
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Korrespondensparti H. Malmgren-—H, Möller,
Ett ofördelaktigt avbyte. Löparen bör vara kvar i det längsta för
att skydda de svaga mörka fälten i den svarta ställningen, Bättre
>

oe

Ie8-d7

Lg5h4
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18. LXd7 vilket utföres i en analys

av Simagin, »Schachmaty» 1939, som vinst för vit.) 16. Tel—di,
Dd2-—f4.
17. g2—g3, Df4—16, 18. Kgl—g2!, Sb&-—d7, 19.
Sdd—f3, a7—a2a6. 20. Lb5Xd7, Le8Xd7, 21. Sf3Xe5, Ld/-—Lb5,
22. a2—ad, Lb5—e8 (22. — LXad 23. Td4 ger vit tempo) 23.
Td1-d3, Th8&—g8. 24. Td3—13?2, Tg2g8—g5! och svart vann,

fork

tan
ba

TIDSKRIFT

19,

FÖR

SCHACK

artier

Lundholm-—Nihlén 1942, Bättre 24, h2-h4 med ömsesidiga
chanser.
Detta synes hittills vara svarts bästa försvar på 7.
Lil Xc4.
Efter 12. — 0-0 kan följande trevliga matt forceras: 13.
Dd1—g4, g7-—g6. 14. Dg4—f4, SbB—d7. 15. ed4—e5, Sd7Xf6,
16.

e5Xf6,

Kg8h8,

17.

Tal—c1]

De4—d5

18.

5320.

Df4—h6,

»Ö4s 1939,
13. Tal-—c1l (eller genast 13. LXg7, se T. £. 5. 1940/5104),
Ded—a6 (sämre 13. —, Db4, 14, LXg7, TeB, 15. SXeb, fXe
16. Dh5t och 17. DXh7), 14. LföXg7, Th8—g8. 15. Lg7-hö
och vits spel är att föredraga .
. Denna fortsättning är sämre för svart, Det följde 13. Tal-—cl,
Ded--a6 (bättre 13. —, Db4, ehuru vit även då kommer i fördel:
14, L>Xg7, Tg8. 15. Lf6, 5c6. 16, Tbl!) 14. Sd4Xe6 (14. Sb5!!

" är elegantare), £7Xe6. 15. Tel-—e8t, Ke8—£7. 16. Te8Xh8 och
vit vann.
Konsultationsparti Aljechin, Frank
— Bogoljubow,
Pfaffenroth, Warschwa 1941,
13. Dd1—4£2, Ta8—c8. 14, Led—b5 med starkt angreppsspel. Kan
Schmidt,

Buenos

Aires

1939.

Med denna fortsättning angriper svart ej genast det vita bondecentrum utan söker i stället hålla c4-bonden,
Sämre 10.
-—, 5Sf6—e4? 11. Dd1-—Lh5, 5Se4Xch3, 12, 5f7-—d81T, uppg.
Kamyschoff-—Sokolsky, Leningrad 1933.
13. Lb4Xe3, b2Xc3 med någon fördel för vit. Stampartiet Bogoljubow-— Wolff, Karlsbad 1923.
Med detta och det följande draget inledes en mycket beaktansvärd fortsättning, Jfr det teoretiska bidraget i föregående nummer av T. f,5.
11. Ddl-—f3, Ta8&--b8. 12. Lg5X1I6, SdyX1f6.
13. DI3Xf6,
DdAd8Xf6, 14. eSXi6, Th8-h6 ger ett slutspel i vilket vit trots
fribonden på h-linjen ej kan hoppas få någon fördel. Svarts ställning

28.
29.

är

alltför

stark.

Eller

11.

a2—a4,

Lc8—b7!

12. atXb5,

Sd7Xe5!
13, d4Xe5, DId8Xdlt.
14 TalXdl, Stfö—ed. 15.
Lg5—0d2, Se4Xd2 och svart har ett överlägset slutspel. Lundholm
-—Lundin 1943. I ett parti Ekström-— Stoltz 1943 försökte vit med
a2—a4 redan i 7:e draget (i stället för 7. e4—e5). Det följde
7, IC8-—Db7! 8, ede5, h/-—h6. 9, Lg5—d2, LXc3, 10. bXc3,
Se4, 11. aXb5, Ld5 Svart fick ett gott spel
13. Th1—h3, e5Xd4. 14, Dd1Xd4, Dd8-—a5. 15. 0—0-—0, 0—0-—0,
och vit står redan dåligt. Lundholm—Lundin 1941,
Ställningen påminner om en liknande i franskt parti. Svart kan
knappast tillåta vit få en fribonde på th-linjen.
13. g/Xh8DT, DIGXhB, 14. a2—a4, c7—c6 enl. ett Lundinparti,
Oslo 1939, Ställningen var svårbehandlad för båda parter, Svart
lyckades så småningom få ett bältre spel.
S Lundholm.

J. Mieses.

G.

S. Fisher.

1.
2.
3
4
5.

e2—ed
Sgl—13
d2-—d+4
SfIXd4
Lel—e3

e7—e5
Sb8—e6
e5X dd
TLf8&c5
Dd8—f6

6,

c2—0c3

SgB—e7

7.

Sbl-d2

Sc6 Xx d4

7. — LXd4 8 cXd4, då är
bättre, som vits kraftiga svar visar.
8 e4—eå
bd4—ec21T

21,
22.

1942.

för västra London

Spelat i turneringen om mästerskapet

Tf8--g8, 19. Sd4—f3, Dd5-—h5. 20. St3—g5!! Analys av Kotow,
20.

Skottskt parti.
—
—
Ld3—ed
Enda

d7—d6
Le8-—e6

chansen,

tade

fördubbling

23,
24.
23,
26.

Le4Xb7
TIb7—dSå
Ld5Xe6
Thl.—hå

eftersom

vit hö-

på d-linjen.
Ta8-—b8
Tb8—Lb6
Dh&6X eb
Te8B--b8

b2—b3
De6—g4
Genast 27, — , aå är bättre, eftersom det — med hänsyn till 29. Tgå
Om 8 —, DXe5 så 9. cKd4, — inte finns något verkligt hot mot
LXd4, 10. Sc4, och vit vinner pjäs. g-bonden.
9. Dd1Xe2
Df6Xe5
28. c3—cd
a7—a5
Svart har vunnit en bonde, men 29.
h4—hö
27—g6
blivit mycket efter i utvecklingen. 30. Td1-—d3
me
10.
Sd2—c4
De5—e6
Nödvändigt som förberedelse till
11.
12.

0-—0-—0
Sc4Xe3

LeSXe3t
0-0

13.

Lfl—d3

Se7-—g6

13. —, h6 eller 13. -—, g6 skulle

tillåta ett starkt angrepp genom 14.
gå resp, 14. hd.
14. h2-—h4
.
men
Ett fint drag. Svart har råkat i
stora svårigheter,
1 oo

15. hd—h5

TiE8—e8

Sg6—18

16.
17.
18.
19,

Se3—d53
Ld3-—ed
Kel—Lbl
Led få

De6—cO
De6-—hö&r
St8—e6
C7-—c6

20.

Li5Xe6

cc d5

21.

LeG6XdS

—

me

Vit har vunnit tillbaka sin bonde

med bättre ställning.

27.

31.

De3,

då

kunna

spela

32. —,

Deå,

30,
31.

svart

annars

skulle

DfST

jämte

31. —

ee —
De2—ec3
En

blunder,

Tb8—e8
Te8—e5
men

om

31, —,

f6

(tvunget), spelar vit helt enkelt 32.
DXf6,

eftersom

svarts

schackar

inte leder till någonting.
32. De3Xes
Uppgivet.
Den gamle mästaren har spelat
partiet med förvånande kraft!
(Times Weckly.)
Jacgues Mieses är född i Leipzig
den 27 februari 1865 och är vår
äldste internationelle mästare, 5edan några år tillbaka har han en
fristad i England.

TIDSKRIFT

154

5321.

FÖR

Franskt parti.

Mästerskapsturneringen
Grob.

Dr

Voellmy.

1. ed, e5. 2. Sf3, Sch, 3. Led,
Sf6. 4, då, Le7. 5, 5Sc3, dö. 6. h3,
1Le6. 7. Lb3, då
(Bättre först
LXb3). 8& Lad!, då, 9, Se2, Sd7.
10. «3, dXc3. 11. bXc3, Ldö. 12.
0—0, 0—0. 13. 5g3, f6. 14. Shå,
Se7. 15, Le3, Kh8. 16. Lb3, Lg&.

17. d4, b6, 18. LXg8,

SCHACK

TXg 8. 19.

Dg4, Des. 20. Tadl, Td8. 2 Shf5,
SKfS. 22. SXKf5, Lf8. 23. h4, Df7.
24, De2, De&, 25. Sg3, Ldö. 26. f4,
ex f4, 27. LXf4, LXf4, 28 TXf4,
SI8, 29. St5, Sg6, 30, TI3, Se7.

31.

i Schweiz

1942.

Sg3,

32. h5, h6.

Dd7.

41. cXd5, 5c8. 42. Seb, Sd6. 43.
Tt4, Te8. 44. Dg3, Kh8. 45. Dg6

(Starkare 45. e5), Tc4, 46. TENS,
Tel.
47.
Kh2,
Sc4
(5e81).
48, TXf61,
Dd6t (TXfÉ6. 49,

1.
2,
3,
4.
5.

En

Székely.

e2—e4
d2-—d4
Sbl—e3
edeå
Ddl-—gå4

06
d7—d5
Li8-—b4
CD

måhända

sättning

än

chansrikare

Bogoljubow-varianten

3, Ld2, cXd4, 6. Sbå5.
3
SgB-—e7!

6. Sglt3

Sb$—c6

7.
8

Lel-d2
SfIxd4

cåxd4
Se6Xd+

9.
10.
11.

Dg4xXd4
Ltf1-—L5
0—90

Se7-—C20
DA8--e7
0—0

Oförsiktigt.
12. LbBXcG

Bätre

11. —,, Le5.
Lb4—eS

Om 12. —, bXce6 så 13. SXd5!
Eller 12. —
LXc3. 13, LXc3,
bXxe6, 14. Lb
by Xc6
13, Dd4-gå4
Def?
14. Lel—gå

Katarina

8650--3664 original för T. £. 5.
&030. Leo Valve,
Finland.
fe

S651. Liss Karlsson,

Göteborg

$032. B. Malmström,
Kristianstad,

a

Dg6t, Kh8. 52, DXh6T, Kg8. 53.
Df8t, Kh7. 54, Sg5t.) 49. gå, 5e5.
50. TXf7! Uppgivet. (SK26. 51.
hXg6.)
Själv matt i2 dras

Vit och svart retrahera
i samförstånd

tredje

1942.

Svart blir nu utsatt för ett
oemotståndligt angrepp.
15. Lg5—f6
g7—g6
16. Dg4 gå
Ti8—es
17.
18.

foört-

ANDERSSON,

Bangala 15, I tr, Stockholm,

TX6, gXf6. 50. DX f6t, Kg8. 51.

Mästarturneringen i Budapest
Balogh.

Bidrag och lösningar sändas till GUNNAR

Tgf8. 34, Tadfl, Kg8. 35, Se2, Tde8.
36, Dd3, Dc6. 37. Sf4, Tf7. 38.
Kh1, Dd7. 39. då, c6. 40. c4, eXd5.

Ungerskt parti.

5322.

Dr

33. De3,

Taldi
Tdl—d4!

retrodrag
bli b2—h3.

5654. P.-E. Back,
Kristdala

Matt I 3 drag.

Matt i 2 drag.

8656. 5, Ceder,

£657. E, Luukkonen,
Finland,
(Tillagn. GG. Anderssom).

53.

Ekström,

13 drag.

måste

Stockholm,

å033

Matt

så att vits

8055.

G.

Rehn,

Tallåsen.

Le8—aG
Ice?

På
18. — LXfl avgör 19.
Th4, Lf8. 20. Th6!, Lg7. 21. Dh4
O. 8. V.
19.
20.
21.
22.

Td4—h4
e5Xf6
Tfl—el
Tel-e3!

Le7 X16
Dc7-d8
e6—eå
La6—c8

(23, ——, då. 24, TXh/!, dXeS.
25. Th8t
Te&—e6
23, Te3—tf3
24, Dg5-—h6
En
elegantare och snabbare
vinstväg vore 24. TXh7!, DXf6.
25, Dh6.

24, —

—

$638, B. Giöhel,
Stockholm.

Dd8X 16

25. Ti3Xf6
Te6X 10
26. Sc3-a4 och svart gav upp
efter yuerligare några drag.
Matt

i 2 drag.

MMatt i 2 drag,
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Tre problem tillägnade riksdagsman P. Wahlmark,
anledning av hans 60-årsdag den 9 juni 1943.
3660.

3639, G. Andersson,
Stockholm.

med

Uppsala,

8061. Fr. Lindgren,
Lidingö.

H. Hultberg,
Stockholm.
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8664.
2.h.o Fr. Lindgren: Kb2, Dal, Td2, La6, Sd7, Be2 — Kd5,
Dd3, Le2, Sa3, d4, Ba7, b3, b4, dö, Hjälpmatt i 2 drag,
8663.
3 h. o. Sven Ekström: Kh5, Te2, Ldl, Bf3 — Khl, Tg3,

Sgl, Bh2. Hjälpmat ti 2 drag.
sExtrapjästurneringen». 1. pr. Bo Lindgren
8666.

2. pr.

Bengt

Giöbel:

Ke6,

Matt i 3 drag,
8667.
1. h. o. Fr. Lindgren:
1 5 drag.
8668.

2. ho

H. Hultberg:

DeB,

|
(problemet ovan).

e3 —

Kdl,

S5Sg3, Be3,

f£3.

Kf6, Sc5, då, e5 — Ke8, 5a7. Matt
Ke8, Td8, e6, få, Bb+t, e2, h4 —

Kel,

Sbe, hö, Bb5, bö, hå, hö. Matt i 4 drag.
Matt i 2 drag,

Å: Diagrammet.
B: Be3 flyttas till c3.
I båda: Hjälpmatt i 3
drag (med skenskep).

Matt i 4 drag.

Stockholms Problemschackklubbs tematurneringar.
nu

har

Dom

avkunnats

i Stockholms

Problemschackklubbs

andra

och tredje tematurnering. Domare var Frans Hansson, Göteborg.
Dragpliktshjälpmatt med olika
Tema:
Hjälpmattsturneringen.
bindningar av svart pjäs(er) i skenspel och lösning,
Tema: Ortodoxa problem med en för»Extrapfästurneringens,
vandlingspjäs, motiverad av idén,
3662. Bror Larsson.
1. pr. hjturn

£604, Bo Lindgren,
1. pr. »extrapi-turna»

8663. Bror Larsson,
2. pr. bjeturn,

Lösningar

(8625—38030).

8623 (Hultberg): Ätertag I, gXf e p., f7-—£f5. 2. KbåX Be7, 0—0,
3. Ka7—b8. Svart kan sedan endast återtaga h5-—h4, då b7-—b6 skulle
göra vita K-ställningen illegat. Det gäller för vit att under hela spelet
tvinga svart till bestämda retraktioner. En del lösare har missförstått
betingelsen och uppfattat saken så som skulle tvånget endast förekomma

vid

svarts

sista

retraktion,

vilket

inte

alls

är

förf:s

avsikt.

HSjälvmålet i betingelsen, h-bondens retraktion, kan förefalla en
smula futtit. Men till innehållet är det ett förtjusande roligt och rikt
litet problem! Jag förstår bara inte, varför detta skall kallas fantasischack,

Att resonera

om,

vad

som

kan

ha passerat

i ett schackparti,

är väl högst lovligt. En retraktor är i varje fall betydligt mindre
fantastisk än en maximummer (och sådana förekommer ju i spalten
ibland). Att den vanliga retrograda analysen är fullt ortodox, är
höjt över all diskussion, Det kan

ju nästan i retroschacket sägas vara

problemets idé, att det skall vara uppspelbart från schackspelets utgångsställning och med alla vedertagna regler! Om problemisterna
bara visste, vilka konstnjutningar som rymmas på retroschackets område,

Hjälpmat

TZ
ti 2 drag

Hjälpmattsturneringen:
ovan).
8662.

3 pr.

Bror

Matt i 3 drag

a) Hjälpmatt i 3 drag.
b) Ba2 bort, flytta Bb2
till cZ.

1, och

Larsson:

Khl,

2. pr,
Tg5,

Bror

Larsson

h6, Lel,

Bb3,

(problemen
c2 —

Kd4,

Se4, g4, Bd3, g3. Hjälpmatt i 2 drag.
1. h.o. Jan Knöppel: Kh3, Td7, el, Lb2, Sc7, g5, Bf3, fö —
8663.
Ke5,

Td4,

Se2, e3, Bf7.

Hjälpmatt

i 2 drag.

bara

de

ville

stiga

över

tröskeln

därtill,

så

skulle

det

säkert

vinna många värmer. Nr 8625 kan anbefallas som ett litet lyckat demonstrationsexempel (B. Giöbel). En verkligt roande problemtyp. Man får
tacksamt notera, att undantagsregeln finns! (EF). Intressant (SL).
Om ni event. skulle få lust att göra et tundantag till från regeln så
medsänder jag ett problem av samma typ som nr 8625. Beteckningen
»fantasiproblem» är tydligen på konservativt håll liktydigt med, att
problemet icke är en 2- eller 3-dragare (Liss Karlsson). (Tack, BG
och LK för problemen. Mitt ortodoxa problemhjärta har börjat vekna!
Vad beteckningen fantasiproblem beträffar, så har ju alla problem av
typen hjälp- och självmatt etc, en gång fått denna benämning, och
någon officiell ändring i »förordningen» har ju inte vidtagits. Red.).
Ett praktproblem i sitt slag, som det varit mig ett utsökt nöje att
studera. Som ett ringa tack tillägnar jag hr Hultberg följande betyd-
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ligt enklare hjälpretraktor: Kf6. — Kh8. Svart och vit retrahera så
att svart i sin fjärde retraktion måste återta h7Xg6 (FL).
8626 (Ojanen): 1. Sf6, L likg. 2. Db4f. 1. —, 5d3. 2. De4f. 1. —,
b5. 2. Dd4t. Fleck i självmatt. Roligt uppslag (HH). Förefaller enkelt,
tills man upptäcker att det är en Fleck! (BG). Originell kombination,
Fleck och självmatt (GR). Mästerligt! (GL). När jag och Öjanen en
gång studerade Flecktemat, fick han idén att försöka detta i självmatt.
Hans första försök blev ju riktigt bra (HL).
8627 (Ternblad): 1: — Ke6. 1, Te6t, Kd5. Sk: 1. Te3, Kf4. Eko
i såväl mattställning som spelföring, Man måste bli förtjust (HH).
Mycket trevlig, och -observera-miniatyr! (BG), Åter en lyckad hjälpmatt (EF). Alltigenom en fullgod uppgift (GR). Mycket vacker ekovändning (SC).
8628 (Malmström): 1. 5c5 hot 2. Sd3t, SXd7T och Teg5t o 8 v.
Gör ett angenämt intryck med sina underfundiga mattställningar (HTT). >
Malmströms uppgifter äro alltid roande (GR). Som vanligt kombinationsrikt, men ack så mycket »pinnars (GL).
8629 (Larsson): 1. Ke7 hot 2. Dej. 1. — St35, 2. Det. I. —, Lf5.
2. Te5t. Mycket väsen för ett T-ofter (HH). Lättlöst och med få
varianter (GR).
8630 (Källgren): 1. Db8. Föreg. av L. H. Persson i Sv, Dagbl. 1934:
Ke8,

DB,

Ta5, h6, Se8, Bd4

f7. —

1Ke6, Lg6, h2, Sf6, Be7.

1. Dg8.

o— (senomsympatiskt som de flesta problem av denne fört. (HH).
8631 (Persson): 1. Sd4, Med sina raffinerade mattförändringar en
utsökt sak (HH). Nätt låsningsväxling (BG). Mattförändringsuppgift av hög klass (HT). I perfekt TJönsson-stil (GR, EF). Originell
|
mattförändring i stil med Jönssons bästa (SC).
8632 (Werle): 1. Ka4! Bil. med 1, SXe5t. En svart Bg5 hjälper.
— Rättframt och trevligt (HH). Balanserar (som så många av Werles
uppgifter) på gränsen mellan det barocka och det snillrika (HT). Ett
par vackra korsschackar med flyktfält som dualförhindrande medel
(GR). God tematisk inledning (SC). Överraskande inl. (FMN).
8633 (Arnstam): 1. f3, En stor sak: Trefaldig korsvalve. Häftets
givetvis mest beaktansvärda uppgift (HH). Trefaldig korsvalve, Likdet
heten med Ekströms i nr 9 1941 är visserligen stor men -— mäste
(LL).
sak!
stark
inte bli så? (SC). En
8634 (Tikström): 1. Db2. Förf. har på senaste tiden ägnat fä ff
ett intensivt studium. Här ett prov (HH). En elegant och rätt svårlöst dragtvångsuppgift med ff i ff (BG). Luftigt och lustigt dragtvång
(HT). Pfi ff med frig. av vit pjäs. Bra! (PEB). Något oklart ff i ff
(SC). Är detta månne ej en dedikation till den vackra våren (GL).
8635 (Laaksonen): 1. fXe4, Även här en framställning af ff i ff
(HH). Öckså ff i ff men långtifrån lika elegant (PEB). Här finns
ett fullt korrekt ff i ff-drag: 1. —, Sd2 (5€C).
8636

(Larsson):

1. Sec4.

Men

olöslig

efter

S

likg,

2. Td5?,
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8603 (Werle) i febr.-numret, Förf. idé var att framställa ett antal
mattsättningar på samma fält av samma pjäs, samtliga betingade av
olika blottor, vilket inte är fullt lika med olika försvar.
> I lösningsturneringen ingår förutom de nio originalen även problemen 8659-68, Observera skensplen i 8650 och i hjälpmatterna. Lösningar före I augusti.
| I

lösarlistan

har

E.

Arvidsson

krediterats

27

p.

för

8511—23,

8529-—36, H. Laaksonen 2 p. för 8592,
Korrigering av tryckfel: Nr 8638 av Hultberg 1 majnumret skall

ha svarta bönder på c7, €7 och g7. I 8604 av Szöghy och Pituk i

febr.-numret skall Bc7 vara svart.
Brevsvar. A. Leonsson: Bra spelat men ingenting för trycket, — B.
Pettersson: Khö/Ke4 har flera föregångare, — 5. Liljestrand: In, är
bra men innehållet för övrigt saknar intresse. — LE. Forsgren: V. g.
meddela ställningen på nytt. — G. Larsson, Gnarp: Meddela lösn, på
de insända problemen. 8600-—10 fel lösta. — A. Nordblom: Har många
föreg. — L. Larsson: Kg7/Kd5 saknar intresse. — P.-E, B: Kf l/Kd4
bilösl. med 1, Sb/f och 1. Se4f. — OQO, Rähimaa: Problemet allt för
fantasibetonat. Ingen lösare skulle förstå den krystade lösningen.

Problem

som

Du

måste

känna

till.

'(KRedigering: Stockholms Problemschackklubb).
43. G. E. Carpenter,
(Österreichische
Schztg. 18750,

it i 2 drag.
46. H. Weenink.
(Good Companion, IV,
19193.

44

M.

(Svetozor

Matt
(3:e

Havel

12/4

19129,

i 3 drag.

47. R. Collin.
pr. Tijdschrift,
1939).

435. 5. Clausén.
(Skakbladet 1931).

att i 4 drag.
8, K. A. L. Kubbel.

(OD. Schztg,

19083.

eå!

Tycks bli korrekt om hela ställningen flyttas ett steg ner. Har också
ff i ff-drag: I — Seb,

Matt i 2 drag.

”Vatt i 4 drag.
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43, Problemet är givetvis efter modernare begrepp en bagatell.
Detta till trots måste man räkna uppgiften till problemkonstens
klassiker, ty den mattställning, som problemet uppvisar, har mångfaldigats av senare tiders problemister. Detta är kärnan ur vilken
utvecklade sig ett träd med många vackra blommor och blader! Lösning 1. Dh3å
44. Havel visar här med minsta möjliga material kameleonteko av
en synnerligen ovanlig mattställning. 1. Kf7, h4. 2. Kf6, Kh5. 3,
TXh4 matt, 1. —, Kg5. 2. Th4, Khé. 3. TXh5 matt.
45. Problemet innehåller inte mindre än trenne olika kameleontekon, varav ett til loch med uppträder tre gånger, Lösningen ger närmare besked:
1. Dd4, e3, 2. Dd3, b3, 3, Dd4, g2. 4, Dad matt

Kal, 4, Tal matt

Eb2. 3, Tbli, Ka2. 4, Db3 matt

h2. 2, Te2t, Ka3. 3. Dd5, bå, 4. Da matt
Ka4, 4, Ta2 matt
Kb3. 3. Th2t, Ka3. 4. DXg4 matt
|
Kb3. 2. Tbit, Ke2. 3. Tb2f, Kel. 4. Dd2 matt
I problem 40 (Hartong) i marshäftet fattas en vit Ber.
OBS.
46. En dragpliktsminiatyr av det charmfulla slaget, Lösning 1. Sd.
47. Och vem kan stå likgiltig inför denna fulländade sak? Skenspel 1, —, KX f4 (Kd4). 2. Ke2 (Te3) och lösning 1. Tag4, K3 (Kd).
|
|
c
2. £5 (Te5).
2.
Del.
I.
lösning
med
on
konstrukti
48. Ekouppgift av säregen
eko.
Sexfaldigt
g6).
f6,
(e6,
dé
3,
Da7 och

COLLIJN-TURNERINGEN
-

1938

Jubileumsskriften utgiven till Ludvig Collins
60-årsdag säljes i restupplaga till Kr. 1:—
Skriften innehåller bl. a. sarntliga partier från
” mästarturneringen, där Stoltz segrade med
7 poäng av 9. Dessutom problemisternas
hyllning

—

21

dedikationsuppgifter.

Rekwisitioner enklast genom inbetalning å postgiro 3973

Stockholm.
é

Stockholms Schacksällskap har hållit vårsammanträde med prisutdelning.
Resultatet i mästarklassen (12 deltagare: 1) E. Lundin 94 pi 2) S. Lundhalm 714: 3) F. Ekström 7; 4) G, Stoltz 614, Den senare erhöll dr B. Boijes
hederspris för bästa Kungsgambit i sitt parti mot Å. Sjöstam.
Första klass var uppdelad i två grupper, där de två bästa från varje möttes
i segrargrupp. I första grupp segrade Folke Rogard med L, Bohmgren på
andra plats. Andra gruppen vanns av Eric Carlén före 5, Kjellström. Resultafet i segrargruppen blev att Carlén och Ropgard placerade sig främst med
vardera 214 poäng. Bägge uppflyttades i mästarklassen. Pristagare i första
klass blevö dessutom CC, A, Berlin, ä. Noréen och O, Staaf,
I andra klass erövrades första pris och bankir Lundbergs hederspris av
P, A. Gustafsson; 2—33 fru S. Kmaman och B. Lundberg,
Wasa Schackklubbs turneringar under säsongen har lämnat följande resultat i de bögre klasserna:
AMästarklassen (entimmesturnering): 1) Erik Lundin; 2-3) Bertil Sundberg
och Lennart Lindberg. Klass I Ad: 1) Folke Andersson; 2) Oskar Bengtsson.
Klass I B och II: 1) Karl Nicklasson; 2) Gösta Ahnsteen, Mästarklassen (höstturnering): 1) Erik Lundin; 2) Stig Lundholm; 3) Bertil Sundberg; 4) Lennart
Lindberg. Klass I A: 1) Lennart Lagermark; 2) Edvin Karlsson. Klass I B:
1) Helge Norén; 2) Helge Engström; 3—4) GG Norell och G. Ahnstéen,
Klass II: 1) Gunnar Runer; 2) Tore Andersson; 3) Rune Karlsson. Mästarklassen (klubbmästerskapet): 1) Bertil Sundberg; 2) Erik Lundin; 3) Stig
Lundholm, Klass I 4: 1) Nils Friberg; 2—3) Edvin Karlsson och Sven Lindholm. Klass I B: 1) Sixten Karlsson; 2—4) Edvin Norell, Fredr, Sandblom
och Vilh. Wickerman. Klass II: 1-—23 S. O. Thulin och Harry Larsson,
Västermalms Schackklubb har hållit prisutdelning med följande resultat i
högre klasserna:
Aästarklassen (höstturnering): 1:a pris, klubbmästerskapet och inteckning i
vandringspriset Sture Nyman; 2-3) A. Bergqvist och G. Backlund, Klass I:
1) A. Bergman; 2) H. Funkqvist: 3-—43) 5. Nilsson och W,. Jasson, Klass II:
1) KK. A. Lundgren; 2) N. Lundgren: 3) St. Andersson, Entunmmesturnering:
Klass I; 1—2) S. Nyman och O. Appelqvist; 3-4) G, Backlund och H. Funkde

qvist, Klass II: 1) St. Andersson,

Klubben anordnar liksom förra Året
19 juli, öppen för alla schackspelare.

en

sommarturnering

med

början

den

Enskede Schacksällskap har liksom många andra schacksammanslutningar
haft det besvärligt med sin lokalfråga. Denna viktiga sak är nu löst och till
hösten blir verksamheten vidgad med inbjudan till Älvsjö, Örby, Stureby,
Svedmyra och övriga kringliggande samhällen, — I årets tävlingar har klubbmästerskapet hemförts av O. Karlsson; 2) L. Enkvist. Enskedemäåsterskapet
vanns av B. Setréus; 2) O. Karlsson; 3-—4 A, Tocklin och P. Wikström,
Schackklubben Rockaden, Klubbens turneringar har lidit svårt av inkallelserna och i många fall förryckt spelordningen samt hindrat flera av de mest
ittresserade att deltaga.
Klubbmästerskapet 1:a—2:a pris A, Eklöv och O., Källgren med klubbmästerskapet till den förstnämnde efter särspel och därmed inteckning i vandrings"priset; 3—4) K. E. Forsberg och T. Nordström, Klass II: 1-—3) G, Helander,
BB, Österberg och E. Johansson: 43 I. Norrblom.
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Schack-27 presenterar följande prislista för de högre klasserna i klubbens
tävlingar under den gångna säsongen;
n
Hästen 1942: Klass I Å (gällande klubbmästerskapet och första inteckninge
i vandringspriset): 1) B. Ekenberg; 2—J3) £. Nilsson och F. Ekström. Klass I B:
1) T. Kyhle; 2) S. Pettersson; 3) R. Andersson, Klass II: 1) A. Skoglund;
2) H. Ahlborg.
Våren 1943: Klubbmästerskapet i blixt: 1) Z. Nilsson; 2) R. Strand. Vårturneringen: Klass I A; 1) R, Strand; 2) T. Kyhle, Klass I Bi 1—2) A. Skoglund
och 5, Pettersson,
Pastor Svenssons vandringspris erövrades för tredje gången och för alltid
mellan
av R. Strand. Tävlingen var en handikapturnering med tidsförgåva
i det
n
inteckninge
första
även
tog
Strand
gen.
vårturnerin
i
segrare
respektive
resultat
nyuppsatta poängpriset, där man får poäng för placering i turneringar,
alltså.
i lagmatcher samt även för inbetalda klubbavgifter. En mångsidig tävling
Ursprungligen härstammar Schack 327> från en konfirmandsammanslutning.
er
Denna tillkom på initiativ av pastor Svensson bland Brännkyrkas konfirmand
gav denna
och när sedan de mest schackbitna bildade sin egen specialklubb och
dem utan
namnet Schack s276, så tog icke pastor Svensson sin hand itrån
allt
gspris
uppmuntrin
ett
med
adepter
sina
ihåg
dag
denna
i
kommer ännu
emellanåt.
som han
Schack »27:s» först uppmärksammade spelare blev Z. Nilsson och
utgör
helt tjänat sina sporrar — är numera landslagsspelare — inom klubben
år, då hithan dess stolthet och har varit klubbens första bordsman ända till i
. Samtidigt
flyttade och i klubben ingångna Bengt Ekenberg erhöll värdigheten
n Folke
ensmästare
korrespond
inregistrera
även
klubben
fick
med Ekenberg
åtskilligt
därtill
Kjellander
5.
mästaren
svenske
som
och
Ikström som medlem
prima.
tidigare prytt klubblaget, kan man såga att fyrväpplingen i täten är

Göteborg.
Skarp
Manhem, Huvudturneringen 1942-43. Mästarklassen; 1-—2 pris Gunnar
I:
Klass
7.
Rydén
John
och
Lundgren
Eric
3-4)
och Ernst Ähman 724;
E. Andersson
1—2) Evald Andersson och Erie Ublin (särspel om guldmärket
Nils Winberg och Fritz Hjalmarsson.
4-5)
Ahlenius;
CU
3
141;
Klass 11: 1) Arne Theorin; 2) Anders Larsson.
avgörande om
På grund av den knappa tid som stod till buds nåddes intet
på två
stickkamp
en
spela
senare
därför
få
Ähman
och
Skarp
priset.
vandrings
1—3)
resultat
följande
med
ering
blictturn
en
spelades
gen
partier, Vid avslutnin
Gunnar Skarp, Gösta Wenander och Ernst (iustavsson,
för höstEsselte 5, K. avslutade 1942-43 års spelsäsong med prisutdelning
var
etod
Utslagsm
deltagare.
23
med
ering
blixtturn
samt
turneringen. Samkväm
3) Gösta Grahn:
gällande. Pristagare: 1) Kurt Ahlkvist: 2) Lars Karlsson;
Karlsson 4 poäng; 2)
4) Per Henning, Höstturneringen 1942, Mästare: 1) Liss
Mählbeck 332
Helge Bergkvist 3; 3) Kurt Ahlkvist 2 Klass I: 1) Eduard
Behlin 4; 3) Helge
Harald
2)
5;
Persson
Ove
1)
Mästare:
1943.
ing
Vårturner
Bergkvist 3.
Kursen, vars ledare vär
Under säsongen har bl. a. startats en schackskola.
och
ingenjör Ove Persson blev genast från starten talrikt besökt. Den gedigna
segrade
lärorika kursen avslutades med en simiultanmatch där ing. O, Persson
med 10—1, En vänskapsmatch spelades i februari mot Lindholmens Verkstads
SK. Esselte segrade med 7—06, 3 st, korrespondenspartier har spelats mot Esseltes
systerbolag i Norrköping, Resultatet blev 114—174.
Götaverkens schackklubb har avslutat spelåret 1942-—43 med prisutdelning
i samband med årsfest.
Huvudturneringen 1942—43: Klass I A: 1) Erland Elofsson, klubbmästare
1942-43, Trafik A.B, Grängesberg-Oxelösunds hederspris. 2) Olof Gustafsson,

FÖR

SCHACK

163

ing, Lars Thulins hederspris. 3) Einar Söderström, ing. John Wennerlunds
hederspris. 4) Sven Carlander; 5) Henry Larsson; 6) Ernst Nordqvist.
Erland Elofsson vann även plåtslagaremästare Svenssons vandringspris för
a
alltid, vilket pris vandrat i 12 år.
Klass I B: 1) Sigge Frisk, Eriksbergs Bryggeris hederspris. 2) Klas Johnsson, Erikbergs Bryggeris hederspris. 3) Rudolf Gester, Erikbergs Bryggeris
hederspris,
Lundby schacksällskap har haft årsavslutning med prisutdelning. Lundby
torde för närvarande ha den största medlemsstocken i Sverige med över 200
Här har den stora
medlemmar, vilket också avspeglat sig i masskamperna,
hisingsklubben noterat segrar över bl, a. Manhem, Kamraterna, Walballa samt
i mindre matcher mot Majorna och Götaverken, Vidare kan nämnas att en
w sällskapets yngre lovande spelare erövrat mästarevärdighet i Göteborgsförmundet,

Ä

Pristagarelistan i sällskapets turneringar, högsta klasserna:
Höstturneringen 1942. Mästareklassen: 1—2) E. Lundin, F, Lösnitz; 3-4)
G Aldén, Joel Johansson, Klass 1: 1) B. Forslind; 2) Dan Grén; 3—41) R.
Sjöberg, N. Andréasson. Klass 11: 1) Göte Olsson; 2) Albert Nilsson; 3) E,
Lindqvist: 4) H. Brölde.
Sällskapet Schackamatörerna har haft årsfest under stor anslutning från
medlemmarnas sida, Samtidigt förrättades prisutdelning i sällskapets turneringar.
Häöstturneringen 1942, Mästareklassen: 1) Sigfr. Lösnitz 414 poäng; 2) Wiktor
Andersson, Klass 1: 1-—2) Einar Ahlström 3; 1—2) Per Andersson 3; 1—2)
Wilh, Udén 3; 1—2) Evert Nordén 3. Klass 11: 1) Allan Karlsson ble 231
Emil Jansson 5; 2-—3) Gunnar W. Johansson 5; 2—3) Helge Hillerström 5.
Vårturneringen 1942, Mästareklassen: 1) Gustav Johansson 434. Klass I: 1)
Wilh, Udén 6; 2) Karl Lösons 374. Klass IT: 1) Per Andersson 774; 2) Sture
Augustsson 7.
Vid årslesten spelades en större blixtturnering enligt utslagsmetoden, Placeringarna blevo: 1) Sigfrid Lösnitz; 2) Knut Andersson; 3) Harry Johansson;
4) Johan Johansson; 5) Eric Jacobsson,
Linköpings Allm. Schacksällskap har hållit säsongavslutning med frågesport, blixt och prisutdelning. Ordf hr KE. Nyström hyllade i ett tal Sällskapets
äldste aktive medlem hr I, W. Johansson och överlämnade till honom en tenntallrik med inskription för 23 års trogen Caissadyrkan,
Klhibbmästare för säsongen med inteckning i LAS vandringspokal blev A.
Karlsson, som i finalen slog K, Karlsson med 194—14, 3—43 K. Nyström och
R. Lindstedt. Klass C: 1) A. Juhlin. Klubbmästerskapet i blixt vanns av R.
Lindstedt: 2) A. Karlsson och 3) K. Karlsson. Entimmesturneringen: 1-—3) J.
W, Johansson, K. Karlsson och 5. Fritiofson; 4) H, Andersson.
Sällskapets förtjänstmärke i guld för uppnådda 25 vinstpoäng i klubbmatcher
tilldelades K. Karlsson och H. Andersson, Sammanlagt 12 spelare ha nu erövrat
detta märke,
Upsala Allm. Schacksällskaps vårturnering, mästarklassen, vilken gäller
klubbmästerskapet, blev åter en seger för H. Malmgren, Han vann segrargruppen utan något förlustparti med 414 poäng av 5 möjliga, Närmast placerade
sig Comy Jansson med 34 p, ett resultat som även kan uppnås av 5. Hjort.
Härnösand, Turneringarna i HSS äro nu slutspelade och resultaten blevo
som följer:
— Härnösandsmästare: 1) G. Nyqvist; 2-3) T. Hultquist och H, Jonsson; 4)
E. Johansson. H. Fröberg och E, Lockner deltogo icke. Klubbmästerskapet: 1)
H, Fröberg; 2-4) G. Nyqvist, H. Jonsson och T. Hultquist; 3—6) 5. Englund
och R, Lundholm, -Cupturneringen: 1) S. Englund, Entimmesturneringen: 1) E.
Lockner; 2-4) H, Fröberg, G, Nyqvist och 5. Englund. Härnösandsmästerskapet i blixt: 1) H. Fröberg; 2) 5. Englund: 3) E. Lockner.
od en uttagningsturnering, där två spelare från HSS och två spelare från
Ädalen skall mötas om titeln distriktsmästare, har 1) H. Fröberg och 2) G.
Nyqvist kvafticerat sig,
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Rekorddeltagande.i Malmökongressen.
Til kongressturneringarna i Malmö ha inlottats inte mindre än 142 spelare
vartill komma 8 anmälda reserver. Antalet överstiger därmed rekordkongressen
i Göteborg 1941, Landslagsklassen är tyvärr även denna gång fåtaligt representerad. I Östersund startade endast fyra spelare, vilket med dubbla ronder blev
sex partier. Till Malmö äro sex deltagare anmälda fplacering enligt lottning:
Karlin, Lund, Stoltz, Z. Nilsson och Lundin, Stockholm, Kinmmark, Göteborg,
och Ekenberg, Stockholm). Turneringen skall enligt stadgarna spelas enkelröondig (dubbla ronder hinns helt enkelt inte med), och det betyder att Sverigemästerskapet skall avgöras med fem partier — en smula chansartat kan det
företalla,
Mästarklassen är uppdelad i två 8-mannagrupper, klass I i fem 10-mannagrupper, och klass II i sju grupper med tio spelare, Tävlingarna inledes
söndagen den 27 juni .
Korrespondensschackförbundet meddelar: På fraraställning kan varje deltagare erhålla upp till 6 veckors ledighet från pågående turneringar. Vederbörande spelare skall underrätta samtliga motståndare om ledigheten. Svar från
korrespondensschackförbundet behöver icke inväntas.
Nya turneringar starta icke förrän efter 1 augusti,
Finland, Efter många öden och äventyr äro turneringarna inom Helsingfors allmänna schacksällskap nu klara. I mästerskapsgruppen segrade schackmästaren R. Krogius med 7 poäng av 9 möjliga (förlust mot Lundström och
rem; mot E, Wilén och FR. Burman) före P, O. Lundström och R. Burman,
vilka erhöllo. 674 vardera, M. Laisaari och greve A. Cronhjelm 5 var o, & v.
På grund av tjänstgöring i militären avbröto 3 spelare. I den andra gruppen
segrade vicehäradsh, 5. Melle med 12 poäng av 13 möjliga (förlust mot Kinnunen) och blev uppflyttad till I klassen. Andra priset erhöll A, Visa (från arbetarschackklubben) med 1124, tredje N. Nieminen 11, fjärde A. G. Tham 934 och
femte priset K, Kinnunen (från arbetarschackklubben) med 8 poäng. Manfallet
i denna grupp var ännu större, då 5 spelare voro tvungna avbryta.
— Den av sina sår under vinterkriget 1939—40 avlidne problemisten Pentti
Solas far, operasångaren Väino Sola, har nyligen donerat sonens schackliga
kvarlåtenskap åt Finlands schackförbund, som omedelbart tagit kontakt med
problemistföreningen och låtit donationen gå vidare, Problemistföreningen har
ännu inte beslatat, vem som skall fortsätta med arbetet beträffande den stora
finländska problemsamlingen.
— Stora schackturneringar har hållits vid den finländska fronten, Som segrare
utgick schackmästaren, vicehäradsh. E. Candolin (Helsingfors), som nu tjänar
som löjtnant. Som andra man placerade sig schackmästaren K. Blomberg från
Åho, i det civila spårvagnsförare, i militären soldat.
.
— Den 11 april höll Finlands schackförbund årsmöte och valde ny styrelse:
A. Ilmakunnas ordf, A. Hinds viceordf,, H, Sederström sekr, F. Laitinen
kassör samt AM, Laisaari, KB, Krogivos och I. Terho medlemmar, Att hoppas är
att denna styrelse kan göra något, trots vidriga förhållanden,

Aljechin-—Keres leder i Salzburg.
1 Salzburg pågår sedan en vecka tillbaka en dubbelrondig turnering med sex
deltagare. Efter första omgången leder Aljechin och Keres på 334 poäng och
därefter följer P, Schmidt på 3, Foltys 214, Bogoljubow 2 och Rellstab 34 poäng.
Euwes schackverk Theorie der schaakopeningen (12 band, pris kr. 29:759.
Några kompletta serier av senaste upplagan finnes för tillfället i lager.
Zetterström

&

Persson,

Boktryckeri

AB,

Stockholm

1943

