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— världsmästaren 1935—37.

Åv Gösta-Sigurd Nyberg.
Ett gemensamt drag för så gott som samtliga världsmästartronens
koryféer under modern tid har varit deras s. a. 8. professionella inställning till schackspelet. Alla ha de från en viss tidpunkt i sin utveckling kunnat hänföras till yrkesspelarens kategori, Någon gång har
deras verksamhet kanske bemantlats av ett mera koketterande SyS5lande på annat gebit. I allmänhet har det då varit på det litterära området, någon gång mera speciellt såsom filosofi och matematik,
(Lasker), diplomati (Capablanca) eller juridik (Aljechin). Holländaren Max Ewuwe skiljer sig i detta avseende på ett högst markant sätt
från sina närmaste föregångare. Med Howard Staunton och Adolf
Anderssen kan han sägas vara den rena amatören i koryféernas krets,
Liksom hos Anderssen är hans yrke lärarens och även i Övrigt finnas
hos dem båda i utveckling, karaktär och annat många gemensamma
och karaktäristiska beröringspunkter,
Och liksom hos Anderssen präglas Max Fuwes utveckling av det
långsamma mognandet, det jämna och oavbrutna framåtskridandet till
en allt högre fulländning i schackspelets konst. Även deras spelstilar,
om också av så olika karaktär, kan på sätt och vis inbjuda till jämförelse, Ty de äro fullt naturligt var och en helt präglade av sitt skede.
Anderssens genial, våldsamt himlastormande, Euwes metodiskt vetenskaplig och psykologisk.
Och så till sist ännu ett gemensamt drag hos dessa schackkonstens
stormän, i tiden åtskilda av snart ett sekel!

De äro båda karaktärer och viljemänniskor, hängivet plikttrogna i

la sina företag.
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we föddes den 20 maj 1901 i den lilla förorten Watergrafsmes. som då ännu ej hade inkorporerats med Amsterdam, Redan innan
han kom 1 skolan lärde han av sina föräldrar att spela schack. Nåja,
man kan ju föreställa sig hur det gick till! Lille Max fann brädet med
de lustiga pjäserna då vara en rolig leksak, Tänk bara, så de kun :

flyttas hit och dit! Och somliga hade huvuden som hästar, två vita och

två svarta!

Max

Ewwe,

är så
ag mamma säger: »Nej, så får du inte flytta löparen, den
får bara gå =
Ja, då är den lärdomen inpräntad och den följes
undan för undan av allt flera. När lille Max är sex år rockerar han
perfekt och pjäsernas gång och brädet har inte längre några hemligheter för honom, Föräldrarna beforo så smått att hans intresse för
spelet skall inkräkta på skolarbetet, som nu snart skall börja. Men när
Max väl kommer i skolan bli de snart lugna, ty pojken är i smått
redan ett litet geni med ordningssinne, precision och plikttrohet som
örnämsta kännetecken.
oo
.
- 191 1, alltså vid 10 års ålder, deltar Max Euwe för första gången
i en offentlig schacktävling, Det är en jultävling i Amsterdam och hen
vinner samtliga sina tre partier i sin grupp, Man ser redan av par i
anläggningen, att han börjat studera teori och vet åtskilligt om spans :
parti samt desslikes har böjelse och fallenhet för ett vetenskapligt spel.
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Visst äro föräldrarna glada över hans framgång, men
herr och fru
Euwe äro allt för kloka för att vil ja höra talas om »under
barn». Men
de ge dock Max tillfälle att nu så ofta skolarbetet tillåter
få deltaga i
schacklivet. I februari 1912 ger den holländske mästar
en Davidson en
simultanföreställning i en schackklubb i Amsterdam
och lille Max
Euwe deltar och vinner sitt parti.
De närmaste åren inneburo väl ungefär samma utveck
ling för Max
Euwe som för många andra ungdomar. Kanske blott
med den skillnaden att vår hjälte hörde till de mera ambitiösa
naturerna. Schackspelet fick inte alltför mycket inkräkta på studierna,
men icke för ty
gjorde han också här samma framsteg som i sin läsning
och snart nog
hade han namn och rykte om sig som sin hemstads
starkaste spelare.
När efterkrigstidens största turnering år 1920 ägde rum
i Göteborg
hörde också Euwe till deltagarna, men i B-gruppen,
Turneringen var
dock ovanligt starkt besatt och för Euwe blev den
en vacker framgång, i det att han erövrade andra pris, blott en poäng
efter segraren
Johner, som han f. ö. besegrat i turneringens första
rond,
Efter denna framgång får Euwe snart ett gott namn
i schackvärlden,
som nu efter en död period börjar leva upp
på nytt. Av de gamla
kända schackoryféerna äro åtskilliga nu på tillba
kagång och man väntar på nya talanger, Bland de nya som väcker
uppseende är Euwe en
av de främsta. Hans spel väcker beundran såväl
genom sin logik i
partiets anläggning som genom precision och
kombinatorisk talang.
Inbjudningarna till utländska turneringar bli allt
talrikare och han gör
så långt möjligt är bruk därav. EP framgångarna äro
emellertid växlande,
ty alltjämt äro ju dock studierna huvudsaken och
spelet blott ett tidsfördriv, Euwe skall bli lärare och han förlorar
ej sitt mål ur sikte.
Den första etappen är redan tillryggalagd t, o.
m. kandidatexamen
år 1921. I november år 1923 avlägger han så licent
iatexamen och i
april 1926 promoveras han till doktor i matema
tik och naturvetenskap,
Efter

ännu

plats som lärare.

ett

år

flyttar

han

till Winterswijk,

där

han

får

a

Kort efter sitt giftermål 1926 blir Euwe bofast
i Amsterdam där
han erhållit en ordinarie lörarebefattning. Skolarbetet
tar dock alltjärat huvudparten av hans tid och blott undantagsvis
får han tillfälle
att vara med i internationella turneringar. Under den
gångn
har hans mest betydande iramgång varit i Julturnering a perioden
en i Margate
1923-24, där han vann första priset före bl. a, Maroc
zy. Han får dock
nu tillfälle att spela en följd av matcher mot en lång
rad av stormästare
och i dessa befästes än mera schackvärldens uppfat
tning om honom
som »the coming man». Från och med år 1928 börjar
också Euwe
att vara litterärt verksam och särskilt berikas den
holländska schacklitteraturen med en rad arbeten av honom. Han gör
nu också förarbete
n

till det schackverk, som senare skulle göra hans
namn yttermera ryktbart. Till detsamma få vi tillfälle att återk
omma.
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De förändrade levnadsförhållandena, de teoretiska källstudierna och
de i matcherna vunna erfarenheterna verka givetvis befruktande på
hans spelstil, som blir mera mogen, djup och förfinad, Strategien tar
en tid försteget framför taktiken och detta kostar honom bl. a. segern
i matchen mot Capablanca, Hans svaghet är en nu accentuerad svårighet att i vinst omsätta en strategiskt överlägsen position, Enligt hans
egen utsago lyckades han ej under denna period åvägabringa en åtrådd
jämvikt mellan strategi och taktik och hans partier från denna tid jäva
ej heller denna hans uppfattning. Någon alltför ojämn balans mellan
taktiken och strategin behöver han dock ej befara, ty av naturen är
Euwe en rätt så god taktiker, Det rör sig måhända mera om tillfälligheter, ofta orsakade genom att han alltjämt är den utpräglade amatören
bland de professionella koryféerna, Det förtjänar här nämnas att han
i Världsschackförbundets turnering år 1928 officiellt erövrade titeln
amatörvärldsmästare, Från skedet 1926—33 må nämnas, som de mest
betydande och uppmärksammade matcherna, de två mot Aljechin och
Capablanca. Den förra förlorade han ytterst knappt med 4J4 poäng
Mot Bogoljubow
mot 514 och mot Capablanca var resultatet 4—6,
knappt med
mycket
förlorades
också
som
matcher,
tvenne
spelade han
siffrorna 434—534 och mot Flohr blev det oavgjort &—8, Spielmann
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Dr Euwes namn är emellertid, som vi redan framhållit, icke enbart
förknippat med hans framgångar i det praktiska spelet. I ett stort
anlagt verk om spelöppningsteorien har han befäst sin ryktbarhet,
Öriginalet har utkommit på holländska språket och är synnerligen omfattande, gediget och uttömmande. För svenskt vidkommande måste
givetvis detta arbete ha ett synnerligen stort intresse, Svensk schacklitteratur på området har ju värdefulla traditioner i o. m, vår »G. och L.
Collijns Lärobok

i schack»,

på sin tid ett standardverk,

men

givetvis

i behov av förnyelse och komplettering. Det kan därför hälsas med
stor glädje att Euwes schackverk, som redan översatts till ett flertal
språk, nu också fått svensk tolkning,

-

5353.

Engelskt parti.

Spelat vid nationstävlingarna i Haag 1928,

Euwe.

Carls.

1. Sgl—f3

Sg8—£6

ib

204

2.

blev däremot besegrad med 3—1. Att han i sina matcher mot Davidson,

hans konkurrent om holländska mästerskapet, hemförde överlägsna
segrar behöver väl här ej nämnas.
Bland de större turneringsframgångarna måste också räknas hans
seger i Hastings 1930-—31, före Capablanca, och i Bern 1932, där han
med Flohr delade 2—3 pris, utan att ha förlorat något parti. Segraren
i turneringen var Aljechin, som vid detta tillfälle i sällspord grad gynnades av turneringslyckan,
År 1935 kom Euwes utmaning till Aljechin till en kamp om världsmästartiteln. Huru densamma antogs, om matchens resultat och förlopp, har redan å annat ställe tidigare skildrats, Och likaså revanchmatchen, där Aljechin mot all förmodan åter triumferade och återtog sin titel. Det finnes därför icke något skäl att rekapitulera en
redan känd historia, Däremot kan det vara anledning att förmoda
att dr Euwe ännu ej sagt det sista ordet i frågan om världsmästerskapet. I dagens schackvärld finns förvisso en rad kandidater, Att
Euwe, när tiden kommer, också är en av de främsta torde vara säkert.
Men frågan är som antytts ännu ej aktuell,
Intressant är i detta sammanhang Aljechins utsago om Euwe efter
revanschmatchen 1937: »Vet den stora allmänheten att Euwe ännu
aldrig gjort sig skyldig till en falsk kombination? Fan kan måhända
glömma eller se fel på en motståndares kombination, men hans eget
förutberäknande är ofelbart. En annan förtjänst, och det är säkerligen det huvudsakligaste hos Euwe, är hans djupa kännedom om
spelöppningarna, med vilken han med en nära nog instinktiv uppfattning förenar en riktig partianläggning.»
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—

5 bobå

Ställning efter 20. —, h7—L5.

c7-—c5

7

15807

6.
7.
8
9.
10.
11
12.
13.

Lelb2
d2—d4
SfIXd4
0—0
Sbl—c3
DdiXd4
Sc3—d53!
Dd4—d2

d7—d6
cäXxd4
Lec&—d7
0—0
Sc6Xd4
Ld7—c6
Sfö—h5
Lg7Xb2

15.

Lg2Xd5

Dd8&—b6

23.

17.
fd
18 1Ld5f3

Ti8-08
-

BEN
| (25.
h5, gXh5.
—, hXg4. 26. De5-—a3

9. Tal—dl

Tc8—e7

14, Dd2Xb2

I

20.
27.

h2—Lh4!
Td1Xd6!

— —
e7Xd6
Ta8&—f8
Db2Xf6
Svart måste prisge d-bonden, ty
på Td7 följer 23, Ld5 med hotet

21.
22.

Le6xd5 = |DXg6t.

TdlXd6

a/—a$ — 127, Dh6t.)

h7—hå

126. g4xh5

27.
28.

Kgl—h2
Ld5SXf7b

Db6—c2e5

Da3—c1+

Del—h6
Dhö—g7

Detta vackra kvalitetsoffer spolie- |29.

h5Xgöt

Kh7—Lh8

rar svarts skenbart solida ställning. ! 30.

Di6—g5

Uppgivet.
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37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45.
46,

Slaget vid Austerlitz på schackbrädet.
Att schackspelet är ett krigsspel är ju allom bekant. Liksom i kriget
återfinnas där de många olika strategiska principer, som i tidernas lopp
lancerats av krigshistoriens väldige, Terminologien och ordvalet stå
givetvis också i nära anknytning till varandra och sålunda talar man
i båda fallen om angrepp och försvar, kringränning, genombrott o. s. v.
T. o. m, en så pass modern form av krigsterminologien, som »operationer på de inre linjerna», har i schack sin motsvarighet.
I många fall ha också vissa speciella krigshändelser och fältslag
fått sina analogier på schackbrädet i ett på sitt sätt lika ryktbart och
uppseendeväckande schackparti.
Ett exempel bland många är en av Napoleons mest lysande segrar,
slaget vid Austerlitz, »Tre-kejsarslaget», där de förbundna ryssarna
och österrikarna besegrades av fransmännen, har sin analogi i ett år
1896 i turneringen i Nörnberg spelat parti mellan världsmästaren
dr Lasker och amerikanen Showalter, En jämförelse mellan fältslagets
förlopp ända fram till avgörandet, samt den kritiska delen av partiet,
ådagalägger på ett synnerligen slående sätt denna likhet.
De förbundna, som kämpade under ögonen på sina kejsare, hade
denna gång besjälats av en segerviss tillförsikt, Gentemot sin så ofta
segerrika motståndare ville de nu gå angreppsvis tillväga och med sin
vänstra flygel försöka omfatta fransmännens högra, och därmed rulla
upp hela hans slagordning.
Med geniets skarpblick genomskådade
emellertid Napoleon deras avsikt och grundade härpå sina motåtgärder.
Han beslöt, att besvara kringrännigsmanövern med en fruktansvärd
motstöt mitt i hjärtat på den fientliga ställningen. Härtill avdelade
han sin starkaste kår under befäl av marskalk Soult, en av Napoleons
mest betrodda och lovande lärjungar i krigskonsten. Allt gick, som
Napoleon hade förutsett, De förbundna hade visserligen till att börja
med framgångar vid sin omfattning av Napoleons flank, men den
överraskande stöten i centrum åstadkom en hejdlös förvirring bland
dem och ledde i sin utveckling till ett förintande av nästan hela deras
armé trots tappert motstånd.
Vidstående diagram illustrerar schackpartiets

Svart; Skowalter (De
Bra

=
Vit: Lasker(Napoleon),

likhet med fältslaget just i det kritiska skedet.

Svart har här för avsikt att kringgå motståndarens flank och uppnår också därvid en klar
fördel.
Det spelades:
32 o— —
a6—a5
Omfattningsmanövern börjar.
33, hå—h4
a5ad
34, Te2—g2
ad iXb3

35. a2Xb3

Ta7—a3

36.

Df7—a7

Lg3—f2

FÖR

Tdi—-d3
Kgl—h2
Td3—d1
Lf2—el
Tg2xb2
Kh2—g3
Df3—d2
Tdl—d2
Td2—d1
Lel—f2

SCHACK

287

Ta3—alt
Tal—bl
Tb1-—b2
Da7—a2
Da2xb2t
Tf8-—4£7
g7—g6
Db2—al1l
Dal—a8
Tf7—a7

Det berättas, att under ryssarnas fortsatta omfattningsmanöver
Napoleon tagit plats på en höjd mitt emot Pratzen, En adjutant kom
med rapport att fienden just hunnit ner i dalen till vänster om Pratzens
höjdplatå. Napoleon vinkade marskalk Soult till sig och frågade: »Hur
lång tid behöver Ni, för att nå den där höjden»? sOmkring 20 minuter,
Sir!s svarade marskalken.
»Bra», svarade Napoleon,

47,
48.

Dd3-—3
Td1—d3

49.

Lf2—gl1

»då kunna vi vänta ännu

Ta/—a2
Ta2—b2

50.

Lglf2

Tb2—b1

51.
52.

Sd5—f6
Di3-—b7

Tbl—hl1

Da8&—al

en stund,»

Svart: Showalter (De

Omfattningen är nu fullbordad.

förbundna).

Den avgörande motstöten i rätta ögonblicket!
Se6—g7

53.

Db7-—f7

Thl-—glt

54, Kg3£3
Uppgivet.
(Fritt återgivet med anmärkningar enligt dr
Siegbert Tarrasch i »Die Moderne Schackpar-

tie).

Vit: Lasker(Napoleon).

Ett schackhistoriskt spörsmål.
Herr Redaktör!
Med stort intresse har jag studerat finske mästaren Bööks artikel i senaste
numret, men jag tillåter mig dock att rikta ett litet genmäle mot hans påstående,
att så långt tillbaka i tiden, som schackspelet är känt, brädet skulle ha varit
8X8 rutor,
I Stockholmstrakten, närmare bestämt i Täby kyrka, finns nämligen en kalkmålning från medeltiden med ett rätt makabert motiv: Döden spelar schack
om en människas liv. Den målningen, som för övrigt är avbildad på sid, 157 i
den Collijinska minnesboken av Carlén: Schackspelet i Sverige från äldsta till

nuvarande tid, visar ett schackbräde med endast 5X7==35
Detta skulle alltså tyda på att
oförändrat under tidernas lopp.

schackrutornas

antal

rutor.

på brädet

ej har

Högaktningsfullt
GG, 4.

Rottmann,

varit
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Inte

Ett förslag till Kungl. Förströelsedetaljen.
Förströelsedetaljen är utan tvivel den gren av krigsmakten som röner den
största uppskattningen bland de inkallade, Trots detta, eller snarare därför, bör
man utbygga och förnya den och om möjligt uppta flera arbetsformer i dess
program, Egentligen är det förvånande att man ännu inte har upptagit schack
och gjort detta till en sofficiells förströelse bland de inkallade.
Vi var många schackspelare i X. Ett tjugotal på hela kompaniet, Stabsfuriren
försökte anordna en kompaniturering, men det stannade vid tanken. Vi saknade
tillräckligt antal spel, Det finns inte mer än tre på hela kompaniet och det var

för litet då vi låg förlagda i 10 tält.

En >»schackdetalj» borde alltså först se till att det finns schackspel i tillräckligt antal så att intresset för spelet inte blott kan hållas vid liv utan helst
även stimuleras under beredskapen. Sedan denna första fordran är uppfylld,
kan man börja tänka på de arrangemang som kan ordnas för schack,
Och de är många, Först och främst har man då turneringar, Genom att
ordna sådana inom kompanier, batterier, bataljoner m, m, ger man pojkarna
en god sysselsättning på sina lediga stunder. Schack är ett utmärkt utlopp för
verksamhetslusten, stillsamt men ändå händelserikt, begränsat men ändå kombinationsrikt.
Det går ju också att ordna turneringar som spänner över större enheter än
dem som nämndes ovan, Regementsturneringar skulle ju gå mycket bra att
genomföra, men det är väl det högsta, fördelningstävlingar är knappast genomförbara för resornas skull. Men varför inte en gång om året trumma ihop de
bästa spelarna från de olika regementena, Ett militärt schackmästerskap! Man
kan vara säker på att det skulle väcka intresse. Och för att vinna en sådan
titel måste ju mästaren visa prov både på taktiska och strategiska förtjänster,
alltså egenskaper som hos en krigare både är nyttiga och nödvändiga!
Telefonmatchens och korrespondenspartiets möjligheter borde också kunna

tas i anspråk, Genom

dessa tävlingsformer finns det ju ingenting som hindrar

att ett regemente som ligger förlagt uppe vid polcirkeln skall kunna utkämpa
en schackdust med ett som sköter vakthållningen nere vid Smygehuk,
Om nu en mera ordnad schackverksamhet kunde komma till stånd bland de
inkallade till dessas nytta och nöje spelar det ju mindre roll varifrån mnitiativet kommer. Sveriges schackförbund eller något av de större lokalförbunden
borde nu inte vara ovilliga alt ta hand om saken, Sedan nu Sverige är avstängt från utlandet vore det ju synnerligen lyckat att få genomfört en schackpropaganda bland de inkallade, Då skulle svenskarna kunna återuppta sina utländska förbindelser efter kriget i den förvissningen, att svenskt schack fördjupats och stärkts trots isoleringen.
De svenska storspelarnas kunskaper kan också tas i anspråk av förströelsedetaljen. De ha lika stora förutsättningar som någon sång- och filmstjärna att
bli populära föltartister, Genom simultanföreställningar i kaserner, beredskapsförläggningar och militärsjukhus kan de skaffa soldaterna många angenäma
kvällar. Genom blindspelsföreställningar kan de visa till vilket konstnärskap man
kan nå genom att studera det ädla spelet, Och genom föredrag och spelstudier
över stormästarna, spelstilar och spelöppningar skulle de kunna vägleda och uppmuntra dem som ha intresse för spelet,
(Aftonbladet, signatur E. HH.)

Så nu vet Sverigemästaren Ekenberg, Stoltz och
vad de ha att inrikta sig på. Rätt man på rätt plats!

andra

storheter

”det bästa”
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schack!

Det torde vara farligt att lova ständig vederhäftighet.
Åtminstone med
augustinumret har Det Bästa — alias Readers Digest — presterat en egenartad artikel om schack, i vilken $:t E:son hittat sex klara fel förutom diverse
ociterade galenskaper,
1. »Ett spel som inte har basardens tjusning» Har författaren aldrig sett

något parti av t, ex Marshall.

. eller Stöltz?

»Har ännu aldrig påståtts vara nyttigt för karaktärens, Annars finns det
hela böcker om spelets uppfostrande betydelse!
3, »Antalet olika drag som en schackspelare har möjlighet att fundera ut är
bokstavligen obegränsat.» Sant: Antalet är mycket stort men visst icke obegränsat, På grund av regeln om remi efter 50 drag utan bondeslag eller bondeförflyttning finns det en viss maximilängd, som intet parti kan överskrida: antalet
möjliga drag i schack är därför ändligt.
»Det anses att schackspelet uppkom på Ceylon omkring år 3000 £ Kro
Det anse i varje fall icke schackspelare eller kulturhistoriker och allra minst
schackspelshistoriker. Författaren har daterat spelet etrka tre och ett halvt
årtusende för tidigt!
5. »I våra dagar finns det mellan 20 och 30 schackexperter med internationellt rykte, som kallas mästare, och av dem kanske åtta kallas stormästare.»
Sant är, att det finns 100 å 200 internationella mästare och 15 å 20 stormästare.
6. »En kombination är en fälla, där lockhetet är en skenbar fördel för motståndaren, Om motståndaren går i fällan vinner mans Det är tyvärr inte alls
säkert; man stupar ofta även själv i egna, oriktiga fällor.
Undras om författaren, en mr Travis Hoke, någonsin själv spelat schack!
(Aftonbladet)

Tidskriften Det Bästa har inte brytt sig om att erkänna sitt misstag
med den publicerade »schackartikeln», Ett sådant erkännande hade
annars inte alls skadat tidskriftens renommé, Det hade visat, att den
inte helt nonchalerar läsekretsen utan är mån om dess förtroende, Nu
får Det Bästa en bock i kanten för journalistisk oärlighet.

Turkiets president framstående schackspelare.
Det är betecknande för den skicklige politikern Ismet Inönä, Turkiets andre
och nuvarande president, att hans hobby är schackspel och att han gärna spelar
biljard. Bägge dessa spel ge nämligen hans eminenta matematiska begåvning
fritt spelrum, Spelade han kort — vilket han i motsats till Kemal Atatärk avskyr — borde poker ha legat utmärkt till för honom, ty dels är han en utomordentlig psykolog, som aldrig underskattar men ej heller överskattar en motspelare, dels kan han som få konsten att vänta utan att på något sätt förråda
sina tankar eller avsikter, dels är han en mästare när det i ett trängt läge är
nödvändigt att bluffa, Och han har — likaledes i motsats till Atatärk — en
tålmodighet som endast överträffas av hans till envishet gränsande målmedvetenhet,
(NM. DA)

Man läser i en artikel om schack, att alla våra schackmästare varit mörklagda,

medan blonda personer aldrig bli så framstående.
Svart drar och vinner!
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Grupp B.

Julpristävling.
Bara halv ranson i årets julprivtävling! Beror det på stoppet i lejdbåtstrafiken undrar måhända någon? Egentligen inte, ehuru import
av »råmaterials även härvidlag kan ha en viss betydelse. Det minskade
antalet uppgifter är i stället ett tillmötesgående mot många lösare, som
föreslagit ett färre antal men gärna något svårare saker, Årets A-uppgifter böra därför anses något kvistigare än vanligt, medan B-tävlingen
fortfarande är lätt och avsedd för spelare av högst andra klass spel-

styrka,

|

|

Mästare och förstaklassare få icke tävla om priserna i B-gruppen.
Det gäller att klart och tydligt ge ett omdöme om varje ställning och
att påvisa den snabbaste vägen till målet, I samtliga ställningar gör
vit första draget.
Den först öppnade rätta lösningen erhåller första pris o. s, v. Om
ingen av de tävlande lyckats lösa upgifter, erhåller den, som har de

Kan tornet utmanÖövreras?

Det hänger på tempot,
om vit skall vinna!

Kunna svarts fribönder
oskadliggöras?

6.

flesta rätt, första pris 0. s. v.

Lösningarna skola vara insända senast den 31 januari 1944, Kuvertet märkes »Pristävling A» eller »Pristävling B», Följande priser ut-

delas: Pristävling A: 1:a pris 50 kr,, 2:a pris 25 kr., 3:e pris 15 kr.,

4:e och 53:e pris schacklitteratur. Pristävling B: 1:a pris 25 kr., 2:a pris
15 kr., 3:e pris 10 kr.,, 4:e och 5:e pris schacklitteratur,

Grupp ÅA.

Snabb handling är
tidens krav.

Utnyttja löparparet
bästa sätt!

på

Gör vit matt i 9 drag?

Fin mästarturnering i Stockholm.
I likhet med föregående år anordnar Wasa Schackklubb en mästarturnering på Stockholms Schacksalonger under jul- och nyårshelgen.
Det har för Stockholms vidkommande visat sig, att just under mellandagarna råder ett alldeles särskilt publikt intresse för schack — förra
julturneringen besöktes sålunda av över 1,200 åskådare. Även denna
gång blir det en kvalitativt förnämlig tävling, Sverigemästaren Eken-

Trots det ringa materielet ett rikt innehåll.

berg, Lund,

och O. Kinnmark,

Göteborg,

jämte åtta av huvudstadens

främsta mästare äro inbjudna. Efter företagen lottning har deltagarlistan följande utseende: S. Lindquist, Södra, B. Ekenberg, Lund, L.
Lindberg, Wasa, O, Kinnmark, Göteborg, G. Stoltz, Stockholm, Z.
Nilsson, Schack-27, A. Bergqvist, Västermalm, S. Lundholm, Wasa,
G. Danielsson, Allmänna, F. Ekström, Schack-27.
Första ronden börjar annandag jul klockan 13; vardagar spelas
18,30-—23,30, Sista ronden går den 4 januari.
Försöket att vilseleda 1ösaren torde gå om intet !

Vem

vinner?

Framförallt lugn!

Lämplig julklapp:

Presentkort på Tidskrift för Schack 1944.
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5354.

redevivus.
Paul

Hela

Spanien

följde

med

intresse

den spännande

turneringen i

1.

Keres.

Arturito

e2—ed

e7-—e5

somras om spanska schackmästerskapet i Madrid; det var inte långt

2.

Sgl—£f3

Sbe&—c6

3

Lfl—b5

a7—a6

men

han

orkade

inte hålla

ut,

när partierna drog ut fram emot
midnatt och fick nöja sig med
3 poäng, Han grät bittra tårar
när han förlorat ett parti, och
det hände även att en eller annan
av hans supporters bland den
lättrörliga publiken grät med.
Arturito började spela schack
1 sin hemstad Palma på Mallorca
långt innan han började skolan. Han kunde sitta i timtal och studera
spelet, när hans

far och

farfar spelade,

När

sedan

spanska inbördes-

kriget kom, spelade den femårige pojkvasken mot de flygofficerare,
somm var stationerade i Palma, och besegrade dem nästan undantagslöst, I en simultanmatch i Palma mot 12 spelare besegrade Arturito
alla 12 och har sedermera hemfört Mallorcas schackmästerskap.
Efter turneringen i Madrid reste schackfenomenet i sällskap med
sin

mamma

till

Barcelona,

där

han

skall

spela

2

simultanmatcher,

den ena mot 12 och den andra mot 18 motståndare,
Som tröstpris fick Arturito i Madrid en fin cykel och en hel uppsättning schacklitteratur, Han har dessutom upptagits som ständig
och avgiftsfri medlem i den spanska schackfederationen.
Sedan dess har lille Pomar blivit några månader äldre och har redan
hunnit få ett internationellt elddop. Han har spelat med i en turnering med fjorton deltagare i Madrid under oktober och där fått möta
bl, a. Keres. Detta parti ha vi f. ö. nöjet att återge här med kommentarer av Keres, Estländaren vann turneringen och uppnådde 13 poäng,
närmast följd av Fuentes på 1174 och Brinckmann på 974, Sämisch

hamnade på elfte plats med 5 poäng, Tyvärr ha vi inte fått de fullständiga resultaten och veta ännu ingenting om unge Pomars resultat,
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Spanskt parti.

Pomar.

ifrån att turneringen vanns av ett nyupptäckt schackfenomen, en 11årig pojke vid namn Arturito Pomar från Mallorca,
Lille Arturito, redan Mallorcamästare, lyckades hålla sig kvar
ända till slutomgången och hade
i denna faktiskt chanser till
segern.
I slutronden presterade han
flera glänsande spelöppningar,

FÖR

11.

Sbl—c3

Dd5--d8

Möjligen var 11. —, Df5 bättre.
Vit hade

12. SXe4,

då tänkt

Le7.

fortsätta med

13. Sh4!, varpå

han skulle fått ett utmärkt spel
Svart kunde emellertid försöka.
12, —, 0—0—0 med stora förvecklingar, Genom textdraget får svart
Vit kunde ha inlänkat spelet i den även en spelbar ställning, ehuru han
vanliga öppna varianten med 7. d4, har vissa svårigheter på grund av
d5, 8. dXe, men ville undvika kän- sitt S:e drag.
TLiI8-07
da vägar mot den unge 12-årige 12. Sc3Xe4
Ta8--b&
motståndaren, Objelktivt är dock 7. 13, Se4—c5
d4 starkare,
14, atxXb5
a6Xb5
Zz
—
Lc8—b7!
15. ScEXb7
Tb8Xb?7
Vanligen står löparen ej särskilt 16, Tal—a6
Sc6-—bh4?
bra på b/ i spanskt parti, men i
Ett svårt fel, som genast leder
denna ställning är draget mycket till förlust. Visserligen hade svarts
gott och bereder vit stora bekym- rockad förhindrats efter 16. —,
mer, Fördelen med draget är den Sb8. 17. Lg5l, e€5. (17. — SXa6.
indirekta garderingen av förpost- 18. TXert, DXe7.
20. LXe7,
springaren på e4.
Ke?7. 20, SXd4 med avgörande för8 d2—d4
e5xd4?
del) 18. Ta8, fö (18. —, 0-—0. 19,
Detta drag kan inte betecknas så- TXb8!) 19. Lf4 med klar fördel.
som ett direkt feldrag, men det 16, —, Tb6! borde emellertid ha
medför en del svårigheter för svart. skett. Vit vinner då tillbaka bonRätt besvärligt för vit vore i stället den efter 17. TXb6, cXb, 18. Ddå,
draget 8. —, 5a5, men även 8, —, Dd5. 19. Le3 och har den något
SXd4 kommer i fråga, Därpå vore bättre ställningen, men svart bör
knappast kombinationen 9. LX f7T, kunna försvara sig. Nu följer därEXf7, 10. SKe5T, Keb, 11. DXd4, emot en katastrof.
Leå fölit av 12. —, KXe5 att
rekommendera, men det enkla 9.
Ställning efter 16. —, Sc6-—b4,
SKd4, eXd. 10. Tel följt av 11.
DXd4 ger chanser.
9, Tfl—el
d7—d5
o»
10. Lb3Xd5
Intressant är även draget 10,
4,
5.
6.
7.

LEb5—a4d
00
Lad—bå
a2—a4

Sg&—f6
b7—b5
Sföx ed

Sg5, varpå svart synes kunna försvara sig tillräckligt med

10. —,

Hel. 11, DXd4, Dd6! Genom textdraget försäkrar sig vit om ett varaktigt initiativ.
10, — —
Dd8Xd5

17. TelXe7t!

Dd8Xe7
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Eller 17. —, KXe7. 18. Delt|22.
och DXb4

med hopplöst spel.

18.

Ta6—a8f

Ke8—d7

19.

TaSXh8

Tb/-—a7

20.

23.

SCHACK

Dg4Xf5+
Th8—d7f!

Som

Matt är oundviklig.

— —
Dif5—e6f

Dd6, vilket naturligtvis även vin-|25.

Sd4—b3t

21.

—

Sb4—d5

Ddl—g4i

Frans

f7—£5

G.

Bengtsson

Kd7—d6

slut en vacker

Sf3xd4!
23,
Ännu starkare än 20. DXd4f,|24.

ner.
20. —

TIDSKRIFT

De7 Xd8
Dd6—ce3

(Anm. för T. f. S. av P. Keres.)

schackspelet.

»Jag sysslade i åratal uteslutande med schack (ehuru det i det längsta
officiellt hette att jag studerade vid universitetet): jag spelade schack,
läste schack och drömde schack, hade huvudet fullt av spelöppningar,
varianter och mästarpartier, kunde räkna upp varje pristagare i alla
internationella turneringar från 1851 och ansåg doktor Emanuel Lasker
såsom den tyska kulturens förnämsta blomma efter Schopenhauer. Jag
hade sannolikt en viss blick för spelet och kunde hitta på roliga kombinationer (av enklare sort); men vad jag saknade var nödig karaktärsstyrka, framför allt jämvikt och tålamod, Min önskan var alltid att
partierna skulle förlöpa romantiskt och sensationellt samt avslutas med
ett stort brak redan 1 mittspelet; och så skedde ofta nog, fast inte så
ofta just så som jag hade tänkt mig; ty under spillrorna efter den avslutande kombinationen låg oftare jag själv än min motståndare
begraven, Teoretiskt insåg jag mycket väl att man bör spela allvarliga
partier prosaiskt och gediget och vara nöjd med att efter fyrtio drag
ha en bonde mera, för att därefter långsamt vinna i slutspelet; men i
praktiken lyckades jag aldrig genomföra en sådan filosofi, och slutspelet tedde sig för mig som en sorglig sysselsättning, mest lämpad
för eunucker sedan damerna voro borta. Till min allvarliga häpnad
nådde jag därför en otillfredsställande placering i den enda nordiska
turnering jag deltog i; och jag begrep därpå att mitt liv var förfelat
och började så smått syssla med annat, dock utan att någonsin ha förmått helt utplåna den gamla lidelsen»,
(Ur kapitlet Schackspelare i Sällskap för en Eremit.)

Därav kommer det sig att Frans G, Bengtsson mellan de litterära
skapelserna alltjämt sysslar en smula med schack. I brist på värdigt
motstånd för »närkamp» kommer korrespondensspelet väl till pass —
ett lämpligt lejon uppsökes i sin kula! Vi återge här ett av Frans G.
Bengtssons senaste korrespondenspartier, Det romantiska och gedigna
synes numera ha ingått en lycklig förening, Mästaren Clausén är illa
utsatt i den historiska öppningen, men spelet utjämnas och remirestltatet får anses som fullt rättvist, Partiet är ett av de innehållsrikaste
som på mycket länge skådats.
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Kungsgambit.

Korrespondensparti, spelat år 1942,

vändning.

och svart gav upp då 26. Dedt
följer.

och

5355.

FÖR

Frans G. Bengtsson,

5. Clausén,

Ribbingsfors.

Stockholm.

1,

e2e4

e7—e5

2.

f2—14

e5xf4

3.

Sgl—f3

Ställning efter 14, e4—e51-

£g/—g5

Det goda draget 3. —, h6, som
med

orätt

tillskrivits

Becker,

är

föreslaget och utförligt motiverat
av dr Krause redan år 1908 i en
läsvärd artikel i T. f. S.
4. Lfl—c4
g5—g4
5, Sf3—e5
Denna berömda gambit hör till
de varianter som nått rangen av
huvudvapen i match om världsmästerskapet (Stemitz--Anderssen
1866,

där

Stemnitz

aldrig

frivilligt

spelade något annat), Den står ej
högt i kurs numera men är fortfarande allt annat än utforskad,
ee
Dd8-—h4t
6. Kel—fl
Sb8—c6
7. LAX
Ee8—e7
8 Se5xc6t
d7Xc6
En hittills okänd men mycket god
utvecklingsmetod börjar med Ragnar Bjurulfs drag 8, — —, b7 Xc6,
som kanske ger slutgiltigt svar på
den = Salvio-Herzfeldska
frågan
(korr.-parti Frans, G. Bengtsson—
R. Bjurulf 19423. Efter textdraget
kan den fria e-bonden bli farlig.
9. Li7b3
5Sgö—f6
10. d2-d3
Sfö—h5
I ett annat parti mellan samma
motståndare
försöktes
10.
=——,
f4—f3, vilket kanske är bättre.

11.
12,
13.
14,

Ddål-—el
g4—g3
Sbl--d2
Lc8—g4
h2-h3
Li8—g7
e4—eå!
Collijns Lärobok spelar här 14.

Sfå? med snar vinst för svart efter

14, —, LX13, 15. gXf3, g2t. Text-

draget är en intressant nyhet.
14, —
Ta8—e8
Mot angreppsförsöket 14, —,
'Tf8 hade vit preparerat den fina
paraden 15. De4, £3, 16. SXf3! (ej
16. DXg4, f3Xg2t.
17. KXg2,
Tf2t. 17. Kgl, DXg4, 19. hXg4,
Sf4 och svart vinner)
16. —,
TXf3T. 17. Kl med fördel för vit.
15. Kfl-—gl
f4—f3
Tvunget, eftersom Lg4 ej kan
flytta.
16. g2Xf3
Lg4—f5
Att slå på h3 vore dåligt på
grund av 17. Se4, som kan leda
till följande lustiga men inkorrekta
variant: 17. Sed, LXe5? 18. Le5t,
Ed7. 19. LXh4?7, Ld4t. 20. Df2!
(annars matt i 2 drag). 20. —,
gXf2T. 21, LX f2, Tg8t. 22. LXg8,
TXg8t. 23. Kh2, Tg2t. 24. KXh3,
Sf4t med evig schack,
17. Sd2—c4!
Th8&--f8
18. Lel—e3
Ke7—d8
19. Del--d2
h/-—h6
20. d3—d4
Lf5S—e6
Svart

kungen

vill

säker

i första

hand

stätta

och

avstår

från

20, —, g2. 21. Th2.
21.
Scdaå
Kd8—c8
22.
Lb3Xe6t
TeBXe6
Nu skulle 23. Db4 leda till fördel för svart efter 23. —, b6. 24.
De4, Kd7, 25. SXc6, TXc6. 26.

-
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DåST, Td61 27. eXd6, c6, 28. De4,
DXe4, 29. fXe4, TI3.
23. Kgl—g2
Vit har anlagt partiet mönstergillt.

34,
35.
36.
37.
38.
39.

24.

Meningen med detta är mattangrepp genom 40, b4, aä. 41, bXa5,
b4, 42. Ld2, SXd4. 43. Te3, Le5,
40. Tf2-—£3
Td3Xd4
Här är inte mycket annat att
göra, ty 40. —, TXf3. 41. SXf3,
Tg3, 42, Kf2 jämte Tgl1 ställer vit
i fördel, Bladet har alltså vänt sig
på nytt. Slutspelet blir ytterst svårskött för båda parterna.
41. Ld3Xd4
Sföxd4
42. Tf3—0c3
Förhindrar Le5, vilket svart nu
försöker framtvinga genom bondemarsch till c4,

23

—

—

c6—c5

c2-—0c3
Ti&--t7
För att spela springaren till f5
och kanske till h4.
25. Då2—d3
Lg7—£8
20, f3—f4
Denna bonde är osärbar, ty
26. — SXf4T, 27. LXf4, TX,
28. Tfl

lämnar

vit I klar

fördel,

och på 26, —, TXf4 följer 27.
Tal—f1!, Tf2f. 28. TXf2, gXf2.
29, Df5, Dgåt. 30. Kfl och vit
hotar bland annat matt i 2 drag.
Märkvärdigt nog skulle däremot
26, —, TXf4, 27. Thl—fl? kasta
bort vinsten: 27. —
Tf2j, 28,
TXf2, gXf2, 29. Df5, Dgåt. 30.
Khl
(ej 30. Kfl, Dglt jämte
Sg3t). 30. —, Sg?! 31. DXI8T,
Te8, 32. DXf2, DXh3T. 33. Kgl,
Se6 och vit är förlorad.
20. — —
Te6—a6!
Det enda draget! 26. —,, 5g7?
faller på 27. d5, Ta6. 28, e6, Tf6.
29. DbS5.
27.

Sabcd
Ej 27. Db5

2

an

28.

c3IXd4

29,

Sct—d2

för 27. —, c6!

cEXxd4

Shö—g7

Tifl-—f2
Dd3—b3
a2xXb3
Le3d2
Sf3—h2
ILd2—c3

TIDSKRIFT

Tg6—g3
Dd5Xb3
Ti7—g7
Tg3Xh3
Th3—d3
b7—b5

ÅR,

ee

43,
44,

Tel—e4d!
e5—e6

Sd4—£5
Lf8&—d6

CP eeh

45,
46.

Te3f3
Tet—e5

c5—c4
LdöXes

47.
48,
49,

f4Xes
Te7—g5
båXed
Sf5—d4
T3--e3
Sd4Xe6
Bäst vore kanske 49, —, bxXc4,
Vit parerar nu först pattsättnings-

hotet Sf4,
50. Te3—e4
h6—Lh5
51. c4Xb5
Och svarts andra huvudhot Tg3

Men nu borde vit ha gjort 29. jämte 5g5 blir nu ett slag i luften
d5. Spelet hade då blivit rätt in- efter Tc4t jämte Te3.
Kec8-—b8
vecklat, ty även svart förfogar över SM o— —
Kb8—b7
en del resurser, men vit står säker- 52, Te4—c4!
ligen bäst.
53, Sh2f3
Tg3—g3
200o—
Sg7—15
54, St3-—h4!
För att bemöta 54, —, Tb3 med
30. Sd2-—f3
Dh4—d8
55, Sf5, TXb2. 56. Sdö6t, Kb6,
31. Thl—fl
Till pjäsförlust leder 31. De4?, 57. Te6T jämte 58. Sb71 ! och 54.—,
Te3 med 55. Sf5, TXe3. 56. Sd61,
DåS,
Kb6. 57. Tc6t jämte 59, Sc4j.
3
— —
Dd8&—d5
Parterna enades här om oavgjort.
32. Kg2—gl
Ta6—g6
(Anm. av S, CI)
33. Tal—el
gå—g2

Ur

serien

Varken

Sanna
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i schacklivet.

väl skådat

ett schackdrama med

så sällsam och vidunderlig kraftutveckling som i det följande partiet,
spelat av Aljechin i Moskva 1915. För att rätt kunna avnjuta skådespelet bör man vara försedd med erforderligt antal reservdamer!
5356.
Aljechin,

1.
2.
3.

e2—e4
d2—d4
Sbl—c3

4,

Lclg5

5

eeh

6.

N.

Franskt parti.

N.

Ställning efter 23. —, b2—b1D,

e7-—06
d7—d5
Sg&—f6

LI8-b4

h7-h6

e5Xf6

höXg5

7. 16Xg7
Th8—g8
8 h2--h4
gåxh4
9. Ddl—g4!
En av Aljechins föreslagen förstärkning i stället för det teoreI denna, som Aljechin säger,
tiska draget 9. Dh5.
sinnesförvirrande och fullkomligt
Je
Lb4—e7
unika ställning vinner vit genom ett

10.

g2—g3!

Cc7-—e5

läte, NM

12. >

13.
14.

15.

16

17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.

> Ler

E
h4—h5!

c
d4Xc3
c3Xb2

höhö
Talobl

" Dd8-a5t

Kele2

.

Da5Xa2

h oh

Daa2xbl2

h7Xg8Dt
Dg8Xf7

Ke2—ft3
Dg4Xe6T

Ke8-—d7
Dbl Xx c2t

Sb8—c6!
Kd7--e7

Di7—fA4T

Ke7—b6

De6—e3j
g7—g8D

stilla drag: 24. Th1—Lh61!!

tf. xd4

LeZ—cS
b2—b1D

Tre mäktiga drottningar måste i

det avgörande ögonblicket böja sig
- det enkla
o tornet! 1 Det hotar nu
för
Dd&r. På 24, —

Db4t,

Db5.

DXf1

26.

följer 25.

Dd8f, Ka6. 27.

De3—a3t och matt i två drag.

Emellertid påpekar Sten Påhlman — en av våra främsta exper-

ter på unika ställningar — att svart
trots allt har en icke oäven för-

svarsmöjlighet

i

24.

—

TLgÅf.

T. ex. 25, Dg8Xg4, Le5Xe3, 26.
DXe3f, De5.

Euwe-böckerna,
Första delen av Spelöppningsteori är utkommen. Andra delen kommer några dagar efter jul, och inte heller tredje delen låter vänta på
sig så länge,
Uppmana

Edra

schackvänner

Schack jubileumsårgången
"decembernummer gratis.

att

prenumerera

på

Tidskrift

för

1944! Nya prenumeranter erhålla 1943 års
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Gränfelds försvar.

Spelat vid bord I 1 en match den 21 november 1943,
Sixten Cederlind,
Karlskoga.

— Emil Andersson,
Örebro.

y

Self3

2

3

c2—c4

Lf8—g7

4,
5.
6.
7.

8
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Sbl—c3
c4Xd5
e2—e4

-

Ställning efter 22. Lg7—c3.

b2Xc3

K
mm

5
i
”
23, Sg5xi7!
Db5—e8
Eller 23. —, KXf7. 24. De6f,
EKg7. (K18, 25. TXc3). 25. TXc3,
bXc3, 26. Ld4t, Kf8 27. Tel!,
Dd7. 28. Df6T, Df7. 29. Dh8T, Dg8.
30. Le5t, Kif7. 31, Te/t.
24, Sf7--höt
Kg8—g7
25. De4f4
Td8—d7
Om 25. —, Le5 så 26. Tec/7t!,

GOD

JUL

OCH

8731. J. Knöppel,
Lidingö,

å732.

H. Fröberg,
Härnösand,
(Bearbetn, av nr 2683),

för Schack

ETT

Hjälpmatt i2 drag
(med skenspel).

8733. H. Hultberg,
Stockholm,

8734, K. Blix,
Uppsala

Matt

i3

drag,

8735, L. Larsson,

2

Matt

1944,

GOTT

Y
Vit drar och vinner.

Uppgivet.

Den nu avslutade 49:e årgången har jämfört med föregående år
ökat med inte mindre än 50 sidor. Årgång 1937 var tio sidor drygare,
men sedan får man gå tillbaka till 1917 för att finna en kvantitativt
större, I fråga om artiklar och annan omväxlande text har årgång
1943 ingen motsvarighet, Att döma av läsekretsens lovord har redaktionens arbete blivit högt uppskattat, Det är naturligt, om läsarna inför
tidskriftens 50-årsjubileum ställer ännu större förväntningar — vi våga
förutsäga, att de skola infrias!

EN

ANDERSSON,

15, 1 tr, Stockholm.

,

Oförsiktigt spelat.
Svart vill LXc7. 27. Ld4f.
stänga vits tornlinje men förbiser|26. TelXc3!

Tidskrift

till GUNNAR

Bangata

8731
— 8747 original för T. f, S.
8730, A. Havasi.
(Reprod.).

IK

C7-—e5

Lec8—d7
DdÅ8Xd7
Sb8—c6
e5Xxd4
0-—0
Tf8—d8
a/—a6
b7-—5
b5—b4
Ta8&-—b8
e7—e6
Sc6-—a5
e6Xd5
Dd7—b5
Lg7—c3

och lösningar söndas
Katarina

har fördel på damflygeln.

dd
Sf6Xxd
Sd5Xc3

Lfl-—b5f
Lb5Xd7f
0—0
Lel—e3
c3Xdd4
Ddl—a4
Tfl—d1
Tal—c1
Dada3
Da3—b3
5f3—g5
d4—d5
Db3—d3
e4Xd5
Dd3—e4

Bidrag

[motståndarens kombination, Partiet
£. 3 typiskt för spelöppningen.
it står starkt 1 centrum och svart

NYTT

i 3 drag,

Matt

Matt

i 3 drag.
738.

87306. L. Larsson,
Lerum,

Väl

ÅR!

=

Matt

i 2 drag.

8737, G. Rehn,

8. Ekström och
H. Hultberg,
Stockholm,

Matt

Matt

”Tallåsen.

i

i 2 drag.

i 2 drag,

i 2 drag.

;i
2
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8739. Bo Lindgren, Lidingö. Ktl, Ta2, Ld6, 5d2. — Khl, 5d3. 24.
8740. B. Giöbel, Stockholm. Kal, Da7, Thl, h2. — Kel, 5c3, Bb2. 24,
8741. B. Malmström, Kristianstad, Ke5, Tec6, Ld4, Sa5, Bb3, d7.
— Ka6, Th6, Bb4, 3F.
Samtliga månadens problem 8730-—8747 (alltså även de som meddelats i notation) ingå i lösningsturneringen, Även denna gång bjuds på
en liten rekorduppgift. Vilken? Det var många som »gissade» fel-i
okt. ! — Den i förra numret påtalade mästerskapslösningstävlingen har
i förberedelserna fortskridit så långt, att flera flitiga och välvilliga
händer äro i farten med att skapa föremål. Tävlingen kommer icke
(kan icke) att gälla något officiellt svenskt mästerskap, utan segraren
får titeln »Jubileumsmästare i problemlösning», Få se om vi hinner
komma med det roliga i jan -numret,

Jubileumsturnering 1944 för 2- och 3-dragare,

Katarina

Bang.

15, 1 tr. Stockholm,

En hjälpmattsturnering har utlysts till minne av den för en tid sedan
avlidne ungerske problemisten L, Lazarus. Turn., som är int., gäller
hjälpmatter i dels 2, dels 3 drag, vilka problem i två (ev. flera) tvillingställningar uppvisa eko av en mattställning, Exempel: G. Paros, Kh3,
Te6, Sf3, — Kd5, Dd6, Ld4, e4, Sh1, Bf6, g5 med versionerna b) Let
på c4, c) som b men Db6 på g8, och d) som c men Lec4 på e4. Samtliga: Hjälpmatt i 3 drag. Lösningar: a) 1. De5, Tb6. 2. Ke4, Tb3, 5.
Ld5, Sd24. by 1. Le5, Sd4. 2. Db2, Sb5. 3. Dd4, Sc7+, ce) 1, Le5, Sel.
2. Kd4, Te3. 3. Dd5, Sc2t, och d) 1. Ke5, Tb6. 2. De4, Se5. 3. Ld5,
Sd7+, Priser i båda avd. 23, 15 och 10 pengö, Sändningar före 31/3
1944 till A. Kårpåti,

Tompa-u,

9.1.4.,, Budapest

IX, Ungern.

Domare

G. Paros, Domslutet offentliggöres änder 1944 i Magyar Sakkvilåg.
(Ungern tillhör de länder dit det under nuvarande avspärrningstider
likväl går att sända problem — såvida olyckan inte är framme).
Stockholms Problemschackklubbs fjärde och femte tematurneringar
har avdömts med följande resultat:
Ortodoxa turneringen (Tema: Tredragare med — förutom K —
endast en rörlig, variantskapande svart pjäs): I pr. H. Hultberg (nr
8742), 2 pr. Bo Lindgren (nr 8743) Ka5, Dbl, Ta7, 5g5, Ba3, b4, c2,
e4, h3, h/ — Kg6, Ba2, ad, b2, h5, 3 matt. Domare: Sigurd Clausén.
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Hjälpmattsturneringen (Tema: Hjälpmattsuppgifter i dragpliktsform med vit och svart bondeförvandling till samma pjäs i skenspel
och lösning, varvid förvandlingarna skulle vara av olika slag i förhållandet mellan skenspel och lösning): Tredragsavdelningen: 1. och
2. pr. delat Bo Lindgren (nr 8744) och Frithiof Lindgren (nr 8745):
Ka7, 5e2. Ba6, b7, c6 — Ke4, Sf3, Be7, d3, e5, f2, f5, H3 matt (svart
börjar, med skenspel). Tvådragsavdelningen: Z pr. C. Stockman, Bo
och Fr. Lindgren (nr 8746), 2. pr, C. Stockman (nr 8747) Ki5, Dg2,
Bb7, dö — Kb6, La7, Sh1, Ba5, a6, c5, d7, f2, h2, H2matt (svart börjar,
med skenspel). Domare: Sigurd Clausén och Herbert Hultberg.
Domsluten träda i kraft den 31 dec. 1943, såvida dessförinnan inga
berättigade anmärkningar riktats mot desamma, Ev. anmärkningar meddelas till TfS problemredaktör,
:
3742. H. Hultberg.
(0 pr. SPK:s 4, tematurn, 19433,

Tidskrift för Schack inbjuder härmed med anledning av sin 50åriga tillvaro till deltagande i en internationell årsturnering 1944 för
2- och 3-dragare. Priserna för 2-dragarna bliva 15, 10 och 5 kr. och
för 3-dragarna 25, 15 och 10 kr, Insända problem publiceras efterhand i skriften, men red. förbehåller sig rätten att endast införa
problem av god kvalité. Event. korrigerade problem medräknas vid
bedömningen. Domare för 2-dragarna blir Frithiof Lindgren, Lidingö.
Domare för 3-dragarna kommer att utses senare. Problemen (helst upptecknade på diagram och med fullständig lösning för 3-dr.) sändas
till Gunnar Andersson,

FÖR

Matt

i 3 drag.

8744. Bo
(1 o 2
SPE :s 5.
1943, hj

Lindgren.
pr. delat,
tematurn,
3 matt).

Svart hjälper vit göra
matt 1 3 drag (med
skenspel).

Lösningar

8746.
och
(I pr.
turn,

C. Stockman, Bo
Fr. Lindgren.
SPK:s 5, tema1943, hj 2 matt).

Svart hjälper vit göra
matt i 2 drag (med
skenspelj.

(8703-—8717).

8703 (Karlsson): 1. Kg8! Ka7! (På 1. —, Kb8 eller b7 erhåller vit
trefältsopposition med 2. Kf8 resp, Kf7). 2, Kg7, Kaö! 3. Kg6, Ka5!

4, Kg5, Ka4, 5. Kf6, Kb5, (5. —, Kb4, 6. Ke6, Ka. 7. Ke5! o. s. v.)
6. Ki5.

(Varje gång svart K behåller femte raden måste vit återtaga

oppositionen). 6. —, Kb6. 7, Ke4, Ka5. (På andra drag får vit näropposition). 8. Ke5, Ka4, 9, Kdé, Kb4, 10, Ke6 a, 3, v. »Det vore väl
egendomligt om inte någon tidigare kommit på detta ganska närliggande skolexempel på fjärropposition, Man får leva på hoppets, skriver
förf. — En vacker studie i fjärropposition (HH, ÅK, GR). Jag trodde
uppgiften skulle vara mera lättlöst för den praktiske spelaren, enär den
ger prov på kunskapen i slutspelskonsten. Detta visade sig dock felaktigt, ty medan jag löste den på mindre tid än 10 min., fingo kamraterna på klubben hålla på i timmar (EF).
8704 (Moberg): 1. Sf5f, TX£5. 2. Td8, Le8. 3, Td6t, Lg6. 4. TdS,
Tfl+: Skall en maximummer höja sig över det banala, måste den an-

|
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tingen innehålla en markant idé eller vara utformad som variantuppgift. Annars verkar det hela alltför mycket mekanik, Denna uppg. är
tyvärr intet undantag (HIT) Ganska bra arbete, men man vill helst
se mer än en variant i en maximummer (GR).
8705 (Lind): 1. Tb5, SXc2. 2, Ta5, Och 1. Tb2, SXa3, 2. Td2. Ett
utsökt precisionsarbete (HI). Utmärkt! (GR). Nätt och elegant (EB).
Statisterna slås på ett fyndigt sätt, så att det hela blir en njutbar
historia (HF).
8706 (Larsson): 1. Td4 hot. 2. Lg4t och 2, Td5f. 1. —, d6. 2. Dg7.
1, —, d5. 2. Td3. Bil. med 1. De4t, K16. 2. Tf4f.
8707 (Hultberg): 1. Sg7, Te5. 2, Kb8. 1. —, Tf8, 2. e4, Trivsam
trots dubbelkorthotet (HF).
8708 (Hemmingsson): 1. Sch o. s. v. enl. förf., strandar emellertid

på 1. —, 5c5. Däremot går 1. Lg2f o. s, v. mycket bra.

8709 (Rehn): 1. Lc8! Vilket underbart elegant utformat Mari med
ff! Sensationellt helt enkelt! (HH). Fenomenalt konstruerat och mycket vackra varianter (FMN). Elegant variation av Maritemat (HF).
8710 (Back) : 1. Sc4, Finurligt konstruerad dragtvångsuppgift (HH).
Gott variantknippe i svårbehandlad position (HT), En fin dragtvångsuppgift (GR). Saknar nämnvärd pondus (HF).
8711 (Bata): 1, Del. Enkelt men effektfullt (HH), Förf, har undgått dualer och det är vackert så (GR). Elegent men i avsaknad av
. nämnvärda finesser (HF).
.
8712 (Ekström & Hultberg): 1. c8D. Naturligtvis mycket enkelt
för den mycket praktiske lösaren, men detta är i alla fall rekorduppgiften: Javatemat i miniatyrform, 1. c8D hotar 2, Dg4+, Om svart
försvarar sig med 1. —, Lb2, följer 2. SXb2F (ej Se3$+), och om 1, —
Le3, så 2. SXe3t (ej 2. Sb2$).
8713 (Ceder): 1, SXe6. En sv. B behövs på a5 för att förhindra
bil. 1, Tb4. — Ett säreget problem, som fordrar en bruksanvisning, Här
försök till sådan: Förspel 1. —, Sc5, 2, Lc6+4, tematiskt förförelsespel

(av lägre graden)

1. 5c2? (t. ex.) (med hot 2. e4+), Sc5, 2. Dd4t.

Herpai i förspelet och det tematiska förförelsespelet av lägre graden.
Men vidare: Tematiskt förförelsespel (av högre graden) 1. 5f5? (med
hot 2. ed), Sc5. 2, Se3+, som endast pareras av 1. —, e4! (Observera
att 1. —, eXf5 besvaras med 2. fXg8D+). Därför lösning 1. SXf6
(med hot 2. e4), 5c5. 2. 5c/+t. Herpai i tematiska förförelsespelet av
högre graden och lösningen, Och så lyfter vi på hatten för förf. imponerande uppslagsrikedom och konstruktiva kunnande (HH).
8714 (Fröberg): 1. Ddl. En fullt modern tvåa — men ändå med en
fläkt av Good Companion! (HH). Herpai + direktschack med miserabel inledning (GR).
8715 (Person): 1. Sd4, Det av förf, så omtyckta förspelsmotivet i
trevlig gestaltning (HH). Knepig och trivsam förspelshistoria (HF).
8716 (Valve): 1. Tgel. Välgjort om också inte alldeles utan skönhetsfläckar (HH). För omväxlings skull en trevlig 2-dragare (KB).
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Inl. är tematisk, men inte vacker (HF). Alldeles lagom innehåll i en
meredith (HT).
:
8717 (Malmström): 1. Lg4. Vitt S-hjul i föga originell gestaltning
(HH). Praktfullt (JR). Torde inte äga någon nämnvärd originalitet
(HT). Vitt S-bjul i hotproblem är ett svårt kapitel. Det vill bli flyktfältsrövande inledning, flerfaldigt hot eller ett flertal var. med slag av
schackande svart pjäs, Denna uppgift hör till de bättre, fast det är
en svaghet att hotmatten ingår i hjulet (HT). — Problemspalten i
T. f. 5. är den finaste jag har sett (H. Laaksonen).
Nr 8698 av Fröberg är bil. med 1. SXc4tt, påpekar J. Rosengren.
En del av H, Hultbergs (HH) kommentarer till sept.-problemen
råkade av någon anledning bliva felplacerad, Sålunda skall hans kommentar till 8692 gälla för 8691 och hans kommentar till 8694 gäller

för 8692.
Ny finsk schacktidskrift.
utan

schacktidskrifter,

tvenne, Förutom

har

Finland, som under senaste åren varit helt
under

senaste

den tidigare omnämnda

tiden

fött

Ruutulauta

inte

mindre

under A,

än

G.

Öjanens ledning har nu även kommit Suomen Shakki (Finlands
Schack), en publikation, som ju tidigare framgångsrikt verkat för
schackintresset i vårt östra broderland men som de senaste åren varit
nedlagd. Som huvudred, står A. Saloila, Partiavdelningen redigeras
av den kände mästaren Ragnar Krogius, problemavdelningen av Leo
Valve, välkänd för T. £. 5:s läsare, och studieavdelningen av V. Kivi,
uppskattad och framgångsrik studieförfattare. För övrigt stödes tidskriften av många kända finska schackspelare och problemister. H. H.
Alla T. f. S:s problemvänner och värderade medarbetare önskas en
trevlig julhelg och ett lyckligt år 1944!
Världsrekorduppgiften 8718 har »föregångares. Alfred Karlström,
Rindal, Norge, meddetar i brev, att han, då han fick nov.-numret av
T. f, 5. (d. 7/12) och fick se 8718, blev som fallen från himmeln.
Redan i början av november hade han komponerat praktiskt taget
samma ställning. Enda skillnaden är att han, som han säger, genom
ett litet trix behövde endast 10 vita och 12 svarta pjäser.
Vi tvivla icke på hr Karlström, men måste konstatera att Ekström
och Fröberg hann först i tryck med sin uppgift, och därför finns inget
annat att göra än att genom detta meddelande låta de svenska problemvännerna få vetskap om Karlströms prestation, Vi förstå hr Karlströms och de norska problemvännernas ledsamma situation: att icke
kunna få sända schackproblem fill andra länder, ej ens ha ett eget
organ, Då kan det gå som det gått i detta fall
Hr Karlström sänder genom T. f. 5. de svenska problemvännerna
sin bästa hälsning.
G. An.
Korrespondensspelare. Medlemsavgiften i Korrespondensschackförbundet, kr. 1:—, inbetalas enklast samtidigt med prenumerationsavgiften på T. f. 5.
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PEN

Bjarn Nielsen og Alfred Christensen: Alt om Skak för den praktiske Spiller, — Skandinavisk Bogtforlag A/S, Odense 1943,
Det femte krigsåret till trots har den nordiska schacklitteraturen
berikats med ett verk, som i fråga om storlek och innehåll inte tillnärmelsevis har någon motsvarighet i den internationella schacklitteraturen, Alt om Skak innehåller 524 sidor 1 stort format, Den gedigna
och eleganta utstyrseln visar, att det ej har sparats något för att ge
schackvärlden ett verkligt förnämligt verk.
Bokens anspråksfulla titel förklaras av att författarna ha velat ge
den praktiserande schackspelaren — nybörjaren såväl som den mer
försigkomne — inblick i alla faser och problem som kunna uppkomma
under kampen vid brädet. Detta löfte uppfylles även, och det rikhaltiga

innehållet delar upp sig på vitt skilda områden. Mycken kunskap med-

delas av det som erfordras för att den intresserade amatören skall
kunna uppnå god spelstyrka, I motsats till många läroböcker är denna
mycket underhållande och fängslande. De talrika och goda fotografierna bidraga även till detta,
De olika kapitlen äro: Spelregler. Öppningsspelet. Den tvingande
kombinationen, Aron Nimzowitsch, Nordiska partier.
Om schackstrategi. Amatörens teknik och kampmoral, Slutspelet. Nimzowitsch
kommenterar. Problemkonsten och det praktiska spelet. Vårt tusenåriga spel,
I det kortfattade inledande kapitlet återfinner man spelregler och
en del praktiska detaljer, vinkar och råd för nybörjaren.
Spelöppningsläran behandlas i samband med en kronologisk exposé
av världsmästarna och deras spelsätt, Det gives sålunda en utvecklingshistorisk syn på spelöppnings- och mittspelsproblemen, vilket starkt
påminner om Retis »>Die Meister des Schachbretts.» Detta gör att
överskådligheten i viss mån blir lidande Den spelöppningsintresserade
finner sig dock till rätta genom det förträffliga registret, I varje fall
får man en god översikt och värdefulla riktlinjer i de vanliga spelÖppningarna.
Ett intressant och lärorikt kapitel har Björn Nielsen skrivit orm
kombinationsspelet, Han utgår från sju kombinationsmotiv, angivna
av Lasker, och exemplifierar dessa med trevliga partiavsnitt. De äro
till största delen hämtade ur moderna partier och torde ej vara kända
av de flesta. Vännen av studielösning får ett tjugotal ställningsbilder
att brottas med; om han vill kan han vända på bladet och taga del av
lösningarna på nästa sida.
Åt stormästaren Nimzowitsch har två kapitel ägnats, Då han var
de danska schackspelarnas läromästare och en av världens allra främsta

teoretiker är detta välmotiverat. Man hade kanske väntat att i början
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av det första kapitlet finna en mera ingående behandling av Nimzowitsch idéer, Emellertid ge de många välkommenterade partierna en
god inblick i hans läror,
Kapitlet »Nimzowitsch kommenterer» utgör en samling av sfoörmästarens bästa partier med hans egna anmärkningar, Detta är utan
tvivel bokens värdefullaste. Man skulle vilja säga, att det är icke blott
partierna utan framförallt kommentarerna, som gör mästaren.
Den
säregna stilen med glimtar av avväpnande humor ger genom sin skarpa
logik, stora idérikedom och klara framställning den bästa lärdom och
underhållning åt såväl nybörjare som mästare.
De nordiska partierna äro ordnade i kronologisk följd och här'stamma från ländernas främsta mästare. Schackstrategien behandlas på
ett glänsande och mycket instruktivt sätt i samband med en del utmärkta partier, I de förträffliga kommentarerna visar författaren, Bj.
Nielsen, sin sunda positionsuppfattning och man kan tryggt lita på hans

omdöme, Här och var delar han generöst med sig av kärnfulla råd och

sentenser innehållande allmängiltiga strategiska sanningar. Ett påstående vill man dock ej lämna oemotsagt, I det sicilianska partiet
Norman-Hansen-—Andersen. rekommenderar den senare (efter 1. e4,

c5, 2. Sf3, Sc6. 3. d4, eXd4. 4. SXKd4)

draget 4, —, g7—g6

och

svaret 5, c2—c4 betraktas som dåligt. Författaren av kapitlet borde ej
ha undanhållit läsarna, att det är vits korta rockad i 9:e draget, som
leder till förlust

och

uttryckligen påpekar

borde

ersättas

med

9. Le3,

i sin spelöppningsbok.

vilket bl. a. Euwe

I annat

fall kan läsaren

lätt få den föreställningen att 5. c2—c4 numera är vederlagt.

Slutspelet kan liksom spelöppningen på grund av utrymmesskäl
naturligtvis ej bli uttömmande behandlat. Det finns dock exempel i
rikligt mått, enkla mattföringar, oppositionsspörsmål, mer komplicerade slutspel, studier och slutspelsstrategi från stormästarpartier.
Vad varje schackspelare bör veta om problemkonsten omtalas av
Poul Hage,

Kort överblick av schackspelets historia och utveckling liksom av
dess organisation i de nordiska länderna finnes i det sista kapitlet. Det
rika bildmaterialet sätter sin särskilda prägel på denna bok och gör
att det är roligt att enbart bläddra igenom den.
Alt om Skak rekommenderas inte bara dem som vilja tränga djupare

in i det praktiska spelets mysterier. även de som endast vilja ha underhållning eller avkoppling komma

att finna den idealisk.
S. Lundholm.

Alt om

Skak

kan

rekvireras

hos T. f. S. Pris kr. 42: —,
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Örebroseger över Södra.
Stockholms Södra Schacksällskap gästade Örebro 55 söndagen den
12 december och utkämpade en match med 17-mannalag. Segern gick

Helmer
Läroverksadjunkten
Borås lasarett efter att
öde. Under tågresa på
närheten av Sandareds

Olsson

till Örebro med siffrorna 914-—774. De individuella resultaten voro:

död.

Örebro:

Helmer Olsson har den 8 december avlidit på
ha varit utsett för ett sällsynt tragiskt olycksBoråsbanan råkade han falla av plattformen t
station, Mycket svårt skadad fick han ligga på
banvallen 1 flera timmar innan hans belägenhet upptäcktes. Han var vid sin bortgäng 40 år.
Helmer Olsson har varit verksam som
lärare på skilda platser i landet, de två
senaste åren i Borås, Han var egentligen
hemmahörande

i Gråbo,

tre mil norr om

Göteborg. Allt sedan sina studentår var
han en ivrig och framstående schackspelare och tillhörde Sveriges schackförbunds mästarklass. Tidskriften hade i
Helmer Olsson en varm vän, Särskilt
roade honom våra pristävlingar, som han

sällan

försummade,

En

gång blev han

förste pristagare i jultävlingen.
Helmer Olsson var även en synnerligen
framstående folkminnesforskare.
Sedan
1927 har han varje år företagit vidsträckta
Helmer Olsson.
färder i de Västsvenska landskapen som
upptecknare åt Västsvenska Folkminnesarkivet. Som resultat av hans samlargärning förvarar arkivet nu omkring 12,000 sidor uppteckningar av hans hand. Ingen har bättre än
han förstått att få de gamla ute i bygderna att berätta sina minnen
och mera troget återge deras egna ord och uttryckssätt. Genom sin
gedigna vetenskapliga utbildning var han också rätte mannen att i
skrift återge dem, Från trycket har han utgivit flera arbeten om folkminnesforskning. Då Fredrik Ström utgav sina båda senaste böcker,
om svenska gåtor och om svenska visor, ramsor och folkrim, hade han

den största hjälp av Helmer Olsson både som ordnare av materialet
och som samlare av detta.
Genom sin försynta och älskvärda personlighet var Helmer Olsson
mycket omtyckt av lärjungar, vänner och kamrater.

5, Hjort

Södra:

G. Carlsson ,.....v>s-

...o..css.sc..

J4

0

5. Lindqvist .....os.-.+>

1

E, Andersson ........
O, Carlberg .......0oE. Pettersson ........

0
14
1

KR. Sköld o.sssssers res
H. Delang ..sscsessssea
OO. Johansson .....s.ce+>

1
14
Ö

O, Pettersson ........
V. Ericsson .......s>+

24
1

H. Jacobson .....«.+s+s>
ORK. Eriksson ....--.-

14
0

H. Lätt ..........->O, Berglund .........

34
0

EE. Holmberg .......00.
"CE. Svanberg .......:

JA
1

M. Zetterkvist .......
T. Larsson .....c.scc.

1
1

R. Levin .....sc..
>... 0
F. Axelsson ........ 14

5, Wallin .........>-

1

G. Holm

oscsssress0
rss 14

SS Jarwall oossosssr 0002 1
E. Carlén svssscs ses 0 0 > JA

KRK. Holm
B. Kolm

KF

s...osesssers
s.s..ossccsesss0>

Palin ss... ..s-00s>

0

A, Bruce ........s

1

OR Johansson

G. Andersson

24

OO. Modin ..socssss0 cross 14

L, Bruce ...ssssserss
.....«.-.

Hallands schackförbund

74

.......0-.

0
0

OK, Ericson sosossrsesss

0

14

höll den 7 november årsmöte i Halm-

stad. Till styrelse valdes Nat. Andersson, Vinberg, ordf, Willy Petersén,

Halmstad, v. ordf. Gunnar Johansson, Falkenberg, sekr. Gustaf Johansson, Halmstad, v, sekr. Erik Andersson,

Varberg,

kassör.

Till förbundet äro nu anslutna 10 föreningar med sammanlagt 190,
medlemmar, Förbundet kommer under året att anordna såväl lagtävlingar, som individuella tävlingar. I A-lagstävlingarna deltaga likson
tidigare år 5 sällskap. För B-lagstävlingen, liksom den individuella
turneringen är förbundet indelat i två kretsar.
Vid det gångna årets A-lagstävlingar placerade sig klubbarna i
följande ordning: 1) Varbergs S, K. 2) Vinbergs 5. 5. 3) Falkenbergs
S. K. 4) 5. K. Hellas, Halmstad samt 5) Halmstads 5. S. I den individuella turneringen kommo följande tre spelare främst med lika
poängantal, Helge Bengtsson, Varberg, Knut Jönsson, Halmstad samt
Elis Stenberg, Falkenberg.

Värmlands

schackförbund

höl! söndagen den 5 december sitt

ordinarie årsmöte i Karlstad, Under det gångna verksamhetsåret har
förbundets

förre

ordförande,

Gustav

Boman,

Karlstad,

avlidit

och

årsmötets ordf. berörde med några ord den avlidnes schackliga verksamhet och lyste frid över hans minne.
Av styrelseberättelsen framgår att de till förbundet anslutna föreningarnas antal under verksamhetsåret mer än fördubblats och nu upp-
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går till 9 st. med ett totalt medlemsantal av 127. Till ordf. för det
kommande verksamhetsåret omvaldes ing. Sixten Cederlind, Karlskoga, vilken även fungerar som korr, ledamot, Övriga styrelsemed- '
lemmar blevo: Einar Svensson, Karlskoga, v. ordf; Nils Sjökvist,
Karlskoga, kassör; W. Lundh, Kistinehamn, v. sekr. ; samt W, Frisell,
Kristinehamn och ÅA. Renström, Karlstad. Årsmötet beslöt att i likhet
med föregående år anordna distriktsmästerskapstävlingar för 6-mannalag. Det individuella mästerskapet avgöres i Säffle under påskhelgen,

REGISTER.
Sid.
Notiser:

Karlskoga schackklubb, som för närvarande är distriktets mest
livaktiga schacksammanslutning har under höstsäsongen vid sidan av
de sedvanliga turneringarna tillsammans med Karlskoga Tidning
arrangerat en korporationsturnering omfattande 16 st. fyramannalag,
uppdelade på två grupper. Denna turnering har omfattats med livligt
intresse från allmänhetens sida och är en verkligt god propagandafaktor för schackverksamheten på orten.
En 15-mannamatch mot Örebro Schacksällskap den 21 november
glutade med Örebro-seger med 84-614, vilket resultat måste betraktas som synnerligen gott ur Karlskoga-synpunkt, med tanke på det
starka Jag som ÖSS ställt upp. Karlskogalaget tog 274 poäng vid de
tre första borden.
Schackhästaren Gösta Stoltz besökte klubben den 2 och 4 december.
Förstnämnda dag spelade han en simultanmatch mot 37 motståndare,
varvid han vann 28 partier, 2 remi och 7 förlust, Matchen avverkades
på mindre tid än 4 timmar, varför resultatet måste betecknas som gott
för såväl simultangivaren som schackklubbens spelare,

Å, Aljechit sirssesssssireneserrrr 237
Å, Åndersseh ssrssrersssseres
renar dr 81
Café de la Regence .......s...ors 146
Capablanca redevivus ............ 292
J. RR, Capablaånca sossssssrrsesssra 213
R, Charousek s,arssserserrssresrrs
6
Det sämsta i »Det bästar ........ 220
Ett korrespondensparti ...........
Max EuWe scsscsrrsissra
|
Glimtar ur sv. schacklitt
katalansk damgambit .........>.:
Malmökongressel ..sssosserserr>
Mästarturn, i Stockholm
Rubinsteln-varianten ....s.scs.srra 231 |
Schack och filosofi, E, Lasker ... 1891]
Schack och modeschack ..........
41
Schack och musik, F. A. Philidor .
25
Schacknovell siosssssrsossserasrrs
61
Schackspelet och kriget ..........
90 |
Schackspelets Napoleon, P. Morphy 109 |
Schack väl förenligt med... .... 195 |

Malmö schacksällskap. Intresset för schack har väsentligt stigit
i Malmö efter Sveriges schackförbunds kongresstävlingar här.
I Malmö schacksällskap har medlemsnumerären stigit betydligt och
dess klubbstyrelse med ordförande Olof Lemon i spetsen arbeta för
högtryck för att ytterligare stimulera intresset.
Förutom den ordinarie vinterturneringen, fördelad i fyra klasser,

Strategi och schackstrategi .......
Svenska försvaret sscessesrersrer
Svenska meranerförsvaret ........

klubbmästerskaps-,

första-

andra-

och

tredje klasserna,

vilken

pågår

för fullt, har vänskapsmatcher spelats mot Solidars schacksällskap,
Limhamns schackklubb, Rockaden och Trelleborgs schackklubb,
I klubbmästerskapsklassen leder Göran Wildh, i första klassen Olof

Wennberg, i andra klassen den sextonårige Bertil Ahlgren, som klubben
ställer stora förhoppningar på, samt i tredje klassen Moody Sjölander.
Vidare har två blixtturneringar spelats.
I den ena delade Bror Engholm och Gunnar Sjögren första och
andra pris, medan Bror Engholm lade beslag på första pris ensam i
den andra,
Simultanföreställningar har i klubben givits av Claes Lindskog,
Gunnar Sjögren och den nykorade svenske mästaren Inge Johansson.
Bror Engholm och Gunnar Sjögren ha hållit teoretiska föredrag.

Sid.

Artiklar:

Aljechin och Junge segra i Prag .. 24
F. G. Bengtsson och schackspelet .. 294
Brev från Gotland ..o.sssocssssss 212

Brev från Keres

socmssossssesesrst

78

Ceders bok Mattförförelseproblem . 47
FEtbes schackrapsodi .......ss.s-se
3
En tankeställare ,,....issssversst 118
Ett schackhistoriskt spörsmål ...... 287
Fuwe-böckernå .,cscearrstrsresera 280
Euwes schackverk på svenska .... 260
Extra julpristävlingen .........«+
36
Gränfeld som angreppsspelare .... 265
Göteborg vann telefonmatehen ....
66
Hälsningar från Ståhlberg ........ I 258
Inte »det bästa» om schack! ...... 289
Julpristävlingarna .......... 15, 34, 290
Professor E. A, Kock som spelare 20
E.onungen hyllad sosseossrsrasenns
Livligt på korr.-fronten ...........
48
Med, lic.-examen, 5. Lundholm . 2
Mästarturn, i Stockholm ..........

Slaget vid Austerlitz ....s....o.-- 2801 Ny mineatyrsamling ............++ 187
Il. Staunton s.ssrssessssrresrr
eos 55 | Nya medarbetarei T. £, 5, .o.cs.
15
W, SteinitZ smsosserrraasserriserea 137 | Problemisten i arbete ............ 240
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31 | Frogram för kongressen ..........
64 | På upptäcktsfärd sscscssreersessrs

46
53
59

Variant i ant. damgambit ......«.. 115 | Schackundervisning i läroverk....
Vilket ämne kan bättre än schack . 197 | Spielmannus gravvård .........-...
Wienervarianten i damgambit .... 1491 5v, Meranerförsvaret per korr,.

144
136
97

Tankekorn av Capablanca .......- 219 | Schackmästaren blir fältartist .... 288
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ite
C. E. Modin, 50 ÅT sorssererer
J. Mgller, 70 år sosoressosstöcsse
Helmer Olsson To cssscrososrsrsör
rs 0>
P, Wahlmark, 60 år ...ssooo.

Problemturneringar:

1. Johansson Malmömästare

......

307
80
163
107
235

108

>> 257
| fämtlands schackf. ssssssresso>0

seserser erste tera
259 Jönköpings 5,
203 | Kalmar 5, Bl oocserecersrosårsserar
261 | Kamraterna Göteborgsmästare ....
236 | Karlskoga 5. Ko ossssressessrssara
105 | Kongressen i Malmö .,..cssssrssra
236: Korr-schack£h sicsssssssssarnetröa
ess
12815: Kl. Kristallen «c.cssssssonosr
ser ea
741 Kumla S. S., 25 år ossossser
reses errares
74 [LidingÖ sssssrseresrrre
sr 135,
306 | Lidköpings 5. 5: cisssssor
145 | Linköpings allm, 5, 5. sees ersses>
Lundby 5, Se ossrsssrserser terra
Lunds allm, S, Kl sssossssösorseres

275
257
49
308
23
164
279
257
277
259
163
163
235

ers e i ora 308
Malmö S, S, oossorsrrrsesr

Boldemann-turneringen ...,...ssss 125 | Malmö allm, S, S., skolturneringar 235
Jubileumsturn, 1944 sssicseierisss 301 | Malmö allm, S. 5. vann Skåneserien 105
162
>>> 207 | Manhem s.sssssaresssirers rasera
Nationaltidendes turn, ...ssossa,

IV.

Sid,

Sid.

Moskvå srevestesrsserrrrrsrsa 24, 108 | Västermalms S. Il siooosossa
161, 233
Mälardalens schackt, ssssssrsssers . 135 | Västermalm-— Södra i
»50-manna>..
21
& eergdeltagande i i Malmökongr. . 164/| Västeråsmäåsterskapet .........
.... 135

SS K. Rockadet ssssssssssersi
ss res 161 | Åhman Norrbottensmästare ....... 133

Rånäs Roslagsmästare ............
SChack-27 sessrerrerrsrssrnsss «es
Schack för skolungdom korken saa
Skaraborgs schackallians ..........
Skånes schackf. .............. 23,
Skånska schackspelare ............
Stockholms schackförbund 52, 130,
Stockholms schacksällskap, 22, 161,
Stoltz hemförde Colliincupen .....

Storvik har fått schackklubb ......

20 | Ängermanland slog Medelpad .... +
162[ Örebrö Sr 5 sosoresersr
rss orsa 23,
50 | Örebro S, S, vann Mälardalsserien
136 Örebroseger Över Södra ........0«
274 Östergötland sisssessesssssens
sr sa
stgötamästerskapet trarsatserkr rd
220
2791 — Spelöppningar:
52 | Albins motgambit ...sssssossssors

134 | Caro—Ka

oisssessessssesser
er sa

134
50
79
307
50
134
192

9
Ståhlberg BÖTA sesesestaserrsrrr 278 | Dambondespel.. 43, 182, 183,
203,
Sveriges största blixtturn, ........ 131
218, 248
Sveriges schackf, .ssssossossssso.
50 | Damgambit ....
10, 13, 38, 39, 58,
NSverigemästaren ger simultan ..... 2351
96, 98, 101, 119, 121, 172, 180, 184,
Sällskapet Schackamatörerna ...... 163
200, 250, 205
SÖderseriett smsoserersrerrrres
ss ssd 79 | Engelskt parti ssosssssessssrosa
s
285
Södra bästi >50-manna> rreärr arr
791 Evansgambit smmossssoose
rssss
ons
Hödra-—-Västerm, andra s50-manna»
791 Franskt Parti .s...sers 69, 99, 154, 250

SÖdrä-—Lrebr0

sossisssossrre
ers rss 200)

Trelleborg siceserssrasrss
rrse
arsa
Tranås S. S, 25 ÅT sosssars
oss era
Triangelmatch i Nynäshamn ......
Tävlingen om diplomteckning .....
Uppflyttningsstrid Kristallen—
VÄStertnaltnt somsssssserrrrssrr
rr a
Upsala allm, S.S, sssooo
issnrsa 50,
Upsala slog Örebro s.s.....ovsoss
Upsala vann mot Wasa reses rar ars
U, 5. A.-mästerskapet ............
Wasa Se Bl osssossssess
sars ses 21,
Wasa S. K, vann lagmästerskapet. .

WiCI

soseasertrerrnarsr
sr or rr rss
r

Gröänfelds föÖrsvår sm:sssesssssrrssa

257 | Holländskt Parti oocsssdises ens it,
275 | Indiskt parti ............ 12, 176,
277 | Kungsgambit ........... &, 68, 202,
51 Kungsindiskt ........... senas 120,
Kungslöp, bondespelöppn, ....... 49 | Löpargambif osscosssssssrsss
saa
res
163 | Preussiskt pärtj ...sss.sissosseesos
80 | Sicilianskt parti .... 41, "42, 70, 113,
278
122, 178, 181, 185, 224,
52 | Skandinaviskt pårti s.....so. ss...
161 | Skottskt parti sssssssssssssr
sr rsa
106 Spanskt parti.... 13,39, 40, 57, 143,

5
222
205
153
207
225
7
152

174, 177, 201, 223, 249, 266, 203

Värmlands schackförbund ........ 307 Splelmanns motgambit rer esar
as . 100
Västergötlands schackf, ...... 133, 277 | Ungerskt parti ..............
154, 201
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