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på tidskriften, kan icke mätas med vanliga mått — endast den, som
under lång tid tillhört de medverkande förstår till fullo allt, som ligger
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bakom den nu uppnådda mälstolpen.
En schacktidskrift har en märklig och egenartad uppgift: den skall
på sitt område representera historieskrivandet, det vetenskapliga och
på somma gång det journalistiskt dagsaktuella.
Schacktidskriften
åtnjuter också en för annan litteratur icke så allmängiltig ställning som
tatt redan vid sin tillkomst vara förutbestämd att bli av bestående värde,
idan spar gärna som dyrgripar sina somlade årgångar av schacktidskrifter.

Det kan sögas, att en schacktidskrift i faddergåva gives något av
schackspelets egen livskraft och odödlighet. Symbolen häri se vi uti
att vi helt nyligen erhöllo det sista numret av Deutsche Schackzeitungs
9W:e årgång. Först nu i krigskatastrofens kulmen nödgas den meddela,
alt ett utgivande under nästa år icke är att räkna med. Under hela
kriget har British Chess Magazine regelbundet utkommit — i år den
Od årgången.
Efter kriget skola schacktidskrifter i alla länder ånyo blomstra
upp De komma på ett icke ringa sätt att som förkunnare av det universella schackspelet bidraga till försoning och folkgemenskap, I denna
kulturinsats ser även Tidskrift för Schack

en uppgift.

REDAKTIONEN.
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Det var efter de första inledande danska åren, som broder Ludvig
och jag kommo att svara för utgivandet av »Tidskrift för Schack».
Tidskriften hade till en början varit en veckotidskrift, och det var
den från första nordiska schackturneringen 1897 välbekante Rosendahl som främst ledde det redaktionella arbetet.
Tidskriften kan tillskriva sig äran att ha väckt tanken på ett närmare samarbete mellan nordens schackvänner och bildandet av ett
nordiskt schackförbund, Förbundet kom till stånd redan vid kongressen
1899 i Köpenhamn och övertog från och med 1900 utgivandet av tidskriften, som

förändrats

till månadstidskrift,

ls

|

Vid förbundets första kongress i Göteborg 1901 erbjödo min broder
och jag oss att taga hand om tidskriften, Den planen hade vi tidigare
ingående diskuterat under många långa kvällar. Möjligheterna för en
överflyttning till Sverige föreföllo rätt stora och vårt förslag antogs
också med tacksamhet av Göteborgskongressen, Vi hoppades att kunna
öka antalet prenumeranter. Priset skulle bibehållas vid 5 kr. för post
prenumeranter och 3 kr. för medlemmar tillhörande det nordiska schackförbundet. Dessa betingelser kunde inte sägas utgöra någon större
trygghet för att omkostnaderna för tidskriftens utgivande skulle kunna
täckas.
|
.
Vi voro båda fyllda av entusiasm för den nya uppgiften, och vår
vädjan om medarbetarskap förklingade ingalunda ohörd. De bästa
schackpennorna i samtliga nordiska länder ställde sig till disposition.
I det första häftet som utkom i januari 1902 hade E. Jörgens gjort
en intressant karakteristisk av Kristiania Schakselskabs sympatiske
ordförande, kapten Svend Vaage, vilken jag lärt känna närmare och
spelat en del partier med. Den framstående schackspelaren och av oss
högt uppskattade schackanalytikern 5, O, Svenonius polemiserade med
tyske schackmästaren Cordel om försvaret Lf8—e5 i spanskt parti.
Själva önskade vi åvägabringa »en revision av d7—d5 processen för
att kanske kunna återinsätta den orättvist dömda spelöppningen (törnbonde mot Kungsbonde) i den aktning som borde tillkomma den».
Både Ludvig och jag höllo envist fast vid att den ej kunde vara så
oduglig som de flesta trodde, Stoltz gladde mig för en tid sedan med
att delge mig några nya varianter och tillfogade som sin uppfattning,
att vi nog inte haft så orätt. Som pioniärer förbrukade Ludvig och
jag i varje fall en otrolig massa tid på att finna nya vagar, och det
är därför mycket betecknande att en analys av just denna spelöppning
förekom i första häftet,
a
.
Martin Anderson kåserade om pristagarna i Göteborgsturneringen
på det för honom litet spetsfundigt karakteristiska sättet, På problemavdelningen återfann man namnen Dahl, Jespersen, Möller, Sahlberg,
Ros, Hallgren och IL. Collijn. Första numret kunde alltså sägas vara

omväxlande och höll otvivelaktigt en god nivå.
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En rolig idé var utlysandet av en turnering för korrigerade problem,
F, Skalik i Prag lyckades med »Encore une fois» mycket riktigt ännu
en gång erövra ett första pris vilket förut tillerkänts och fråntagits
det då bilösliga problemet i engelsk turnering,
Vi stodo naturligtvis i livlig kontakt med de utländska schacktidskrifterna, vilken kontakt med åren blott utökades, Redan tidigt hade
vi i Paris uppsökt La Stratégies utgivare Numa Preti, och jag skall
aldrig glömma den underbara samling schacklitteratur jag där för
första gången konfronterades med, Det blev många förvärv och bland
annat även ett utsökt vackert hopfällbart schackbräde med rutor av
elfenben och ebenholtz.
Från Wien hade vi från början fått våra starkaste schackliga
impulser och den oförliknelige humoristen och förträfflige schackredaktören Marco blev ju en vän för livet, Skada att Marco inte oftare
i skrift kommenterade sina partier så som han muntligen kunde göra
det, Tlan beskrev en gång med ögonrullningar och stora gester hur
han förlorat ett parti mot en särskilt svag turneringsdeltagare, Att
förlora ett parti är redan en olycka, förklarade Marco, men att förlora mot herr X är inte bara att bli överkörd, utan att bli överkörd —
av en likvagn! I sitt rätta sammanhang inpassade Marco den lilla
gossens anmärkning, vilkens medlidande med Prometheus man sökte
väcka, Gossen lyssnade med stora stirrande ögon till alla de hemska
kval den stackars Prometheus måste utstå då örnen ständigt på nytt
återvända för att hacka sönder hans lever och utbrast till slut, djupt
beklagande: »Stackars örn — att behöva äta lever varenda dag».
Doktor Tarrasch var ju en särskilt av mig högt skattad läromästare
och inflytandet från honom kan ofta spåras i vad jag skrev i tidskriften, Vad Tarrasch en gång sade om Tschigorin har jag ganska
ofta funnit vara fallet med schackspelare — de kunna nog spela, men
imte tänka schack. Knappast någon har som Tarrasch förstått att klara
ut de stora allmänna schackbegreppen och vetat att intressera för de
synpunkter och lärosatser han förfäktade, Vad jag uttalade efter den
stora missräkning, som matchen mot Lasker blev, äger nog fortfarande
sin giltighet — som schacklärd kan Tarrasch mäta sig med vem det
vara må.
Tarrasch var glädjande nog en ganska flitig medarbetare i tidskriften
och hade också en tid sitt namn med på omslagets uppräknade medarbetare. Bland särskilt märkliga artiklar finner man en om >Fyrspringarspel» och en om »Två förenade bönder vid olikfärgade löpare».
Denna ytterst ingående och intressanta slutspelsstudie omfattade inte
mindre än tjugo sidor,
En annan fint bildad schackskribent var tyske schackmästaren
Mieses, som

även visade tidskriften

sitt intresse. Alltifrån sitt första

besök 1 Sverige förvärvade han många vänner här.
Slutet av det första året

1902 medförde

händelser,

som

i viss mån

voro ägnade att rubba på de dispositioner som vidtagits, Tidskriftens
utgivande måste för en tid anförtros åt F. Englund på grund av att
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redaktörerna skulle komma att vistas på utrikes ort, Det blev, som
väl, ej fallet för någon längre tid, då orsaken, den sjukdom man
befarat jag angripits av, visade sig vara en feldiagnos.
Från och med hösten 1903 ägnade vi åter tidskriften odelat intresse.
Englund fortsatte emellertid att bistå oss och med åren blev hans
insats allt större och värdefullare,
Bläddrar man i de olika årgångarna stannar man då och då vid
sidor, som återkalla i minnet några stora bortgångna schackpersonligheter, Den 7 februari 1918 avled Vilhelm Nielsen och därmed förlorade Danmark en av de främste från en lysande period i danskt
schackliv, Han var med om att skapa Nordisk Skaktidende och hade
klar blick för betydelsen av en tidskrift, där schackintresset kunde
samlas. Hans narmm är ju kanske främst knutet till hans favoritspelöppning, Nordisk gambit, men både som analytiker, korrespondensspelare och problemförfattare gjorde han även en lysande insats, Han
var för att tala med H. Krause »av det stoff, som frambringar
inästare»,
Året därefter, 1919, förlorade jag min bäste vän bland de utländska
schackmästarna, Carl Schlechter. Jag lärde känna honom redan 1896,

då även han var ganska ung. Ludvig och jag brukade på den tiden
vanvördigt kalla honom för »remi-Kalle». Han anslöt sig ju värdigt
till den tradition, som Englisch och några andra skapat och som
Tarrasch spydigt döpt till den Wienska »remismonden>.
Svår för alt inte säga omöjlig att besegra förblev Schlechter. I
matchen mot Lasker förbjöd honom hans natur för en gångs skull att
använda sig av detta vapen. Hade han i sista partiet velat spela på
remi skulle världsmästerskapet säkert tillfallit honom, men så knapphändigt ville han ej vinna, då föredrog han att matchen blev oavgjord,
I Ostende träffades vi så gott som dagligen, Där var jag med och
firade honom som förste pristagare och var den siste som skildes från
honom efter festen för honom, Schlechter var en representant för
schackspelet, i vilket sammanhang man verkligen hade anledning använda det annars något missbrukade epitetet »det ädla spelets». Jag
hyllade honom i tidskriften med värme både som personlighet och en

av sin tids största schackgenier,

Nekrologer

över våra
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De olika årgångarna från vår redaktionstid vittna i ständigt stegrad
grad om utvecklingen i svenskt schackliv, Inte minst konstaterar man
den alltmera växande plats som rapporter om nytillträdande klubbar,
sammanträdanden, kongresser och turneringar från Nordiska schackförbundet upptar. Det var ett kärt, omhuldat barn, som visade en utomordentlig livskraft. Ludvig förklarade 1934 satt det bör vara en tillfredsställelse för alla som skänkt Tidskrift för Schack sitt stöd att
tidskriften säkerligen ej i så ringa grad bidragit till detta glädjande
resultat. »

Ärgången 1906 är den hittills största, omfattande ej mindre än
436 sidor. Men så hände det också mycket det året, I februari ägde
en internationell turnering rum i Stockholm med även de främsta
danska och svenska spelarna som deltagare, Det var den första i sitt
slag 1 Norden. Från sommarturneringen i ÖOstende sände jag några
utförliga omnämnanden och en hel del partier. Till slut följde i
december det rikt illustrerade festskriftshäftet i samband med Stockholms schacksällskaps 40-årsjubileum,
Till och med år 1922 utkom tidskriften som organ för Nordiska
Schackförbundet, men med 1923 trädde vi tillbaka och Sveriges Schackförbund blev då istället utgivare. Ludvig fortsatte emellertid naturligtvis att följa tidskriftens insats med oförminskat intresse ända till
sin död,
Bland medarbetarna under vår tid märktes de senare åren vid sidan
av Englund även Gustaf Nyholm,
Redaktionslokalen var länge Ludvigs kontor, Drottninggatan 5, Där
strålade även samman andra delar av Ludvigs alltmera vittfamnande
schackintresse. Han uppehöll kontakt med så gott som hela schack-

världen och dess främsta representanter. Han liksom jag förblev alltid
fast övertygad om att för att vidmakthålla och utveckla schackintresset
i ett land är en tidskrift av största betydelse och ett nästan oeftergivligt villkor. Det är därför en verklig glädje att veta att Tidskrift
för

Schack

är i de bästa

händer,

och

att när

den

nu

tar de

första

stegen på nästa halvsekel det sker under en ledning, som inger största
trygghet för framtiden,

Gustaf Collijn.

egna döda

schackspelare förekomma naturligtvis också ofta.
Ludvig gör 1904 en utredning om »Huru erhålla en champion för
det nordiska schackförbundet», Hur längtade han inte efter att vi i
Sverige också skulle få schackmästare av verklig rang, Upptäckte han
en begåvning som t. ex, Rask var han ju redo att på allt sätt taga hand
om honom och befordra utvecklingen av hans begåvning.
Till slut blev han ju bönhörd, och han fick uppleva att se ett mästaretriumvirat, som visste att hävda sig överallt, Om han levat nu skulle
han med glädje konstatera, att de tre inte längre behöva känna sig
så ensamma, utan flera nya huvuden resa sig, som ifråga om schackbegåvning tyckas ha alla förutsättningar att också nå över mängden.
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Tidskrift för Schacks redaktör har bett mig att på ett par sidor i
jubileumsnumret behandla åren 1923—1934, Jag sitter därför och
bläddrar i årgångarna och friskar upp minnet. Vad som särskilt kännetecknar denna tid är, skulle jag vilja säga, två saker, vilka dock intimt hänga samman. Det är framträdandet av ett svenskt stormästargarde samt det svenska nationslagets marsch mot toppen.
Det var bistra tider ekonomiskt sett, när Sveriges schackförbund
1923 övertog Tidskrift för Schack, Tidskriften var förut organ för
Nordiska schackförbundet, men i realiteten var den språkrör för det
svenska
förbundet och sammanhållande länk mellan de svenska
schackföreningarna.

Trots

detta

hade

förbundet

hittills

icke

behövt

ikläda sig några utgifter för tidskriften tack vare Ludvig Collijns
mecenatskap, Men nu blev det annorlunda, Under ett par år blev tidskriften en av de största utgiftsposterna i förbundets räkenskaper.
Tidskriften har kostat Sveriges schackförbund en hel de! pengar, men
-— som kanske framgår av nedanstående — den har också lämnat god
avkastning, fast denna ligger på annat plan än det ekonomiska.
Jag observerar först en liten notis i ett häfte från 1923, som bl, a.
omtalar,

att GC. Stoltz

tagit

första

pris

i andra

klass

i Stockholms

schackförbunds tävlingar. 1924 är han med i första klass och tar första pris där, 1925 deltar han i striden om stockholmsmästerskapet och
delar 3-—4 pris. Med en viss tillfredsställelse konstaterar jag, att på
andra plats kom 1924 års stockholmsmästare E, Carlén.
1923 års händelse var ju schackveckan i Göteborg. Stockholmsförbundet hade ordnat med ett extratåg till utställningen och väl framme spelades en masskamp, där det hoprafsade stockholmslaget förlorade mot hemmaborna, som också överlägset vunno de samtidiga
pokalmatcherna.
1924 är det två notiser jag fäster mig vid — bildandet av Världsschackförbundet i Paris och min egen lilla redogörelse för Dagens
Nyheters stora schackpropaganda i Stockholm — hur väl kommer
jag inte ihåg Blå hallen med de 456 schackspelen uppställda!
Så kom 1925. Tidskriftens redaktör Ernst Jacobson fick se sin tidning krympa ihop till ett nummer i kvartalet. Att prenumeranterna
inte heller voro glada får väl anses som sannolikt. Sedan jag ögnat
igenom de magra årgångarna 1925 och 1926, kommer jag till 1927
års stora händelse — schackolympiaden i London. Den hade motsetts
med stora förväntningar av de svenska schackspelarna. Tyvärr blev
det bakslag. Den svenska schackpressen var upprörd, och Ludvig Collijn försöker lämna förklaring till olyckan,
Redan 1928 var det nya lagmatcher, denna gång i Haag. Resultatet
var även här långt ifrån lysande, och Ludvig Collijn gör en analys
över de samverkande orsakerna,
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I årgång 1928 ägnar tidskriften ett digert häfte åt firandet av Ludvig Collijns 50-årsdag. Under festskriftens många artiklar hittar man
de främsta schackspelares och schackledares namnteckningar. Sista
häftet i årgången (ett femte, extra häfte!) lämnar en fyllig redogörelse för alla schackliga och andra evenemang, som omgåvo jubileet. I
samma häfte hitta vi en programförklaring från tidskriftens nye redaktör Gustaf Nyholm. Man har beslutat försöka att ånyo ge ut tidskriften med 12 nummer om året.
Nästa år hitta vi en ny vädjan till prenumeranterna, Nyholm har
inte tid längre, och undertecknad har fått träda till. I optimistisk tro,
att nya prenumeranter massvis skulle komma att anmäla sig, hade den
nye redaktören med styrelsens goda minne gett tidskriften en ny utstyrsel med omslag i färger och på fint papper. Nya medarbetare hade
anskaffats — till och med en av dagspressens bästa tecknare lämnade
bidrag. Tidskriften publicerade med ensamrätt fyra originalartiklar
av världsmästaren, som i anledning av den nyss spelade matchen mot
Bogoljubow gav en ingående redogörelse för spelöppningar, som där
använts — ett av de finaste bidrag som någonsin stått i en schacktidskrift. Tydligen blev prenumerantanskaffningen i alla fall en »skuffelse», och 1931 kom ett nödrop från redaktionen i det första »dub-

belnumret»,

Partiavdelningen sköttes före 1930 av redaktören ensam, men detta
år knöts G. Stoltz till redaktionen, och 1931 övertog G. Ståhlberg
partiavdelningen som en etapp på vägen till huvudredaktörens ansvarsfulla post. För problemavdelningen svarade 1929—31 P. H.
Törngren och från 1932 Frans Hansson, bägge på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Apropå partischack contra problemschack förekom
1930 mellan respektive anhängare en animerad diskussion, där de
verkliga slängarna utdelades. Läsvärt!
Till en annan medarbetare under mina båda redaktörsår ber jag
också få uttala ett varmt tack, nämligen till herr Nils Tegelman, som
samvetsgrant skötte (och fortfarande sköter) hela den stora apparaten
med tidskriftens korrespondensturneringar.
Både 1930 och 1931 betecknade framgångar för det svenska nationslaget. I Hamburg kom Sverige på nionde plats med endast tre förlorade matcher, och redaktören framför lyckönskningar. I Prag var det
endast fyra lag, som kunde uppvisa ett bättre resultat, och Ludvig
Collijn framför de svenska schackspelarnas tack för insatsen,
I och med sistnämnda resultat var det definitivt klart, att Sverige
kunde räknas bland de allra starkaste schacknationerna, och den sa-

ken bekräftades ytterligare av 1933 års tredjeplacering i Folkestone.
Ståhlbergs redogörelse i tidskriften för tävlingen andas emellertid ett
visst missnöje med hans och Stoltz prestationer. (Att han hade visst
fog härför visar nog 1935 års andraplacering.)
Att ett svenskt lag hävdade sig bland de andra nationernas stjärnspäckade lag var inte en tillfällighet, Stommen i laget var under en
följd av år (och är väl så fortfarande) de tre musketörerna Lundin,
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Det är faktiskt fascinerande
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att läsa i tidskrif-

ten från 1930 och några år framåt om deras marsch mot toppen. Stoltz
har matchsegrar mot Spielmann, Kashdan och Flohr, och Ståhlberg
vinner över Nimzowitsch och Spielmann. Lundin förpassar Nimzowitsch till andra plats, och åtskilliga andra uppmärksammade placeringar 1 internationella mästarturneringar gjordes, Ja, i nästan varje
nummer av tidskriften dessa år kan man läsa om en ny framgång.
1932 ansåg sig Sveriges schackförbund icke längre kunna behålla
tidskriften, och Ståhlberg övertog det ekonomiska ansvaret, Ludvig
Collijn kvarstod dock som utgivare. Ståhlberg var huvudredaktör
under två år, tills han genom sitt flitiga deltagande i utländska turneringar

blev

tvungen

att

frånträda

och

överlämna

redaktörskape:

och de ekonomiska bekymren åt Erik Lundin, ett val som tidskriftens
läsare nu under tio år haft tillfälle att kunna konstatera var en fullträff. På det svenska schackspelets vägnar tackar jag Erik Lundin
för hans insatser och önskar honom och tidskriften ett hjärtligt lycka
till för framtiden!
Erik Carlén.

Det

senaste

decenniet.

Det kanske inte kan anses förmätet att signaturen erinrar något om
det lilla jubileet i det stora jubileet — det är nu precis tio år som jag
varit »kapten på skutan». Seglatsen har varit äventyrlig och inte utan
grundkänningar» men med kaptenens tur och besättningens skicklighet har färden gått framåt!
Hösten 1934 hade tidskriften råkat i ett svårt läge. Dåvarande reraktören deltog i utfändska turneringar och ingen ställföreträdare
hade hand om utgivningen. Efter augustinumret upphörde tidskriften
helt enkelt att utkomma, Den ekonomiska sidan var den avgörande or-

saken. Att jag på tillrådan av Ludvig Collijn sedan kom att övertaga
såväl det redaktionella som det ekonomiska ansvaret för tidskriften
får nog anses bero på att jag hade

lika mycket

förstånd

för behovet

av en schacktidskrift som oförstånd för de ekonomiska konsekvenserna av vad jag gav mig in på, Jag utgav följaktligen ett avslutningsnummer

för 1934 (aug. —dec.)

och

installerade mig

själv som

chef-

redaktör. En kurs vid en journalistskola hade jag därvid god nytta av.
Tidskriftens pånyttfödelse skedde vid en tid när stora schackhändelser började spela upp slag i slag. Ären 1935—1939 är i tävlingshänseende den mest lysande epoken i schackets historia, Liksom underkunnig om kommande ofred och kaos låter schackgudinnan sina
skaror mönstra upp som aldrig förr. Här är blott möjligt att erinra
om de större tilldragelserna.
Är 1935 den stora turneringen i Moskva, nationstävlingarna |
Warzawa och matchen Aljechin—Euwe. Är 1936 en mängd interna-
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uionella turneringar, främst de i Moskva och Nottingham. Vidare
nordisk kongress i Helsingfors och schackolympiad i Mänchen. Är
1937 flera turneringar, främst den i Semmering-Baden. Nationstävlingar i Stockholm och revanschmatch Aljechin—Euwe. Följande år
match Keres—Stålberg i Göteborg (4-—4), nordisk kongress i Örebro samt den väldiga Arvo-turneringen i Holland. Är 1939 hölls nor-

disk kongress i Oslo före krigsutbrottet, och till nationstävlingarna

Buenos Aires avreste från Europa ett hundratal schackspelare, repre-

i

senterande sjutton nationer,
Under dessa fem år upplevde vi alltså: tre nordiska kongresser,
fyra schackolympiader, två matcher om världsmästerskapet, ett stort

antal internationella turneringar!

Under de första krigsåren ligger det internationella schacklivet inte

helt nere, I början på 1940 vinner Keres en mach mot Euwe i Holland (7 1/2—6 1/2). I Mänchen hållas turneringar 1941 och 1942:
sistnämnda år även i Salzburg och Prag. År 1943 äga turneringar
rum i Salzburg och Madrid. I Argentina spelas flera internationella tävlingar. De yttre och inre betingelserna för dessa »krigsturneringar» äro väl kända och behöva här inte framhållas.
Tidpunkten
vid mitt övertagande av tidskriften var således i
schackligt hänseende utomordentligt gynnsam — skada blott att de

ekonomiska

Också ett jubileum,

FÖR

resurserna

vid

starten

voro

så svaga.

Första

året

kom

nog tidskriften ut ordentligt, men tillgångarna överskredos också så

pass, att det redan vid mitten av 1936 körde grundligt fast, Det blev
då ingen annan råd än att utgiva ett femdubbelt häfte! Jag tänker

ännu på denna bedrövliga period — väldiga schackevenemang i Möänchen

och

En enorm

Nottingham

i augusti

brevhög från arga

men

ingen

tidskrift

och oförstående

har minnen!
Även i fortsättningen måste dubbelnummer
när prenumerationsinkomsterna
inte täckte

förrän

till jul!

prenumeranter,

Man

tillgripas några gånger
tryckningskostnaderna.

Emellertid ökade upplagan långsamt men säkert, med den naturliga
följden, att utgivningen kunde ske mera regelbundet och innehållet

ökas och förbättras,

Tidskriften hade år 1934 mindre

än 700 prenu-

meranter, men 1938 var antalet uppe i 1.200. I år har siffran 2.000
redan överskridits.
Utan

goda

medarbetare

skulle denna

framgång

inte ha nåtts,

Av

utländska namn på partiavdelningen och det schackteoretiska området
xunna

som

bidragsgivare

nämnas

Aljechin,

Böök,

Gränfeld,

Fine

Flohr, Reshevsky och vår oförglömlige vän Spielmann; han räknades

som fast medarbetare under sina sista tre levnadsår. Otaliga svenska
signaturer ha synts i tidskriften under det senaste decenniet. Det är

inte lönt att nämna namn, många skulle ändå bli glömda.
Jag uttalar ett varmt tack till alla kända och okända medarbetare
under de gångna tio åren.
Erik Lundin.
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medarbetare.
:

Mångårig
ÅA. CC. Rosendahl.
Tidskriftens grundläggare, redaktör
1895-1900. Död 1909.

Frite Englund.
Mångårig medarbetare.
Död 1933.
Nedlade ett omfattande arbete för
tidskriften, särskilt med analyser på
partiavdelningen,

Gustaf Nyholm.
medarbetare. Redaktör
1

Erik

Carlén.

Redaktör 1930—1931.

Indvig Collijn.
Tillsammans med Gustaf Collin,
redaktör 1901-1923. Död 1939,

S
&

Ernst Jacobson.
Redaktör 1924-—1928,

Gideon Ståhlberg.
Redaktör 1932—1934,

d

Erik Lundin.
Redaktör och utgivare fr. o. m, 1935.
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ett jubileum.

Tidskrift för Schack har haft synnerlig betydelse för huvudstadens
schackliv, och det är därför

endast en skyldig gärd

av erkänsla,

då

jag nu å Stockholms Schackförbunds vägnar framför mitt tack och
min hyllning vid tidskriftens 50-årsjubileum.
Det må tillåtas mig att härtill anknyta några personliga hågkomster. Då jag under mina ynglingaår övergick från att betrakta schackspelet såsom en ren förströelse till att i stället däri söka den djupare

:
i

underhållning, som betingas av spelets teoretiska studium, skedde
detta på grund av de intryck jag hämtade ur den oförliknelige schack-

j

pedagogen Tarraschs böcker, vilka en äldre schackvän satte i nybör-

|

jarens händer. ”Tarraschs pedagogiska storhet berodde ej enbart på
hans teoretiska kunskaper och förmågan att framlägga dessa på ett
lättillgängligt sätt utan även på hans fängslande analyser av stormäsfarnas personligheter och karaktärer sådana desamma yppade sig både

ok andvig:

och

Gustaf

Collin

189 7.

3
ln
z

i spelet och i det verkliga livet, Därigenom

uppkom den växelverkan

mellan intresset för personligheterna och intresset för resultaten, som
är grundvalen för ett levande och i minnet förblivande kunskapsstoff.
För mig blevo de i Tarraschs skrifter behandlade stormästarna hjältar och föregångsmän, som man efter måttet av sina ringa krafter
borde söka efterlikna, Sedan jag genom Tarraschs stora partisamling
— 300 schackpartier — och hans bok om det moderna schackpartiet

lärt känna dessa heroer, kom boken från Petersburg-kongressen år
1914, i vilken man rond för rond följde den tidens schackgiganter under den strid som kulminerade i det parti, som genom Tarraschs psykologiska

skildringskonst

alltid kommer

att för mig

stå

i särklass,

nämligen Laskers avgörande spanska avbytesparti mot Capablanca.
Med skildringen av dessa personliga intryck har jag avsett att understryka personlighetens betydelse, som i schacklivet är lika starkt
som på alla andra områden. I överensstämmelse härmed är det min
övertygelse, att det för en ytterligare utveckling av schacklivet här i

landet är av synnerligt värde att de stora schackgestalterna få på ett
personligt sätt framträda för landets schackintressenter i alla åldrar.
Givetvis sker detta med största effekt därigenom, att svenska schackspelare beredas tillfälle till tävlan med de utländska mästarna. Men
det är även av stor vikt att vår svenska schacklitteratur på ett fängslande sätt levandegör mästarnas personligheter såväl vid tävlingsbor-

det som eljest; den jubilerande tidskriften har ej minst under sin nuvarande ledning visat sig fylla stora anspråk häratinnan.
Låt oss nu endast hoppas, att den långa isoleringen från internationellt schackligt utbyte snart skall vara hävd, så att den nuvarande
generationen

av schacklig

ungdom

skall

kunna

få uppleva

något

av

samma njutning av igenkännande beundran som jag och mina jämnäriga på vår tid erforo, då genom Ludvig Collijns enastående mecenatskap vårt land efter förra världskriget fick mottaga besök av ett
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stort antal av de utländska stormästare, vilkas bragder vi under kriget endast kunnat följa i böckerna, Jag kan svårligen tänka mig en
bättre form för min lyckönskan till den jubilerande tidskriften än
genom att uttala förhoppningen att ett sådant internationellt umgänge
i växelverkan

turens

med tidskriftens och den övriga svenska

skildringar

skall

medverka

till att föra

vårt

schacklittera-

blomstrande

schackliv till en sådan ledande ställning för svenskt schack, som mot-

svarar det brinnande intresset och de i vårt nationella kynne liggande
förutsättningarna.
Folke Rogard.

Schackspelets

moral.

Schackspelet är det äldsta och mest utbredda spel, som mänskligheten känner. Tiden för dess uppkomst låter sig dokumentariskt ej
fastställa. Ännu i över ett tusen år gamla bevarade urkunder vet man
intet bestämt om schackspelets ursprung, I tusentals år har människoanden fascinerats av detta märkliga spel, utan att det förlorat sin dragningskraft på ständigt nya generationer och utan att dess möjligheter
uttömts,

Detta förhållande kastar sitt klara ljus över den evighetsbetonade
innebörd, som höjer schackspelet över spelets och tidsfördrivets nivå
till att innefatta en god portion mänsklig morallära, Lika länge som
schackspelet existerat har av allt att döma dess sedelärande karaktär
varit beaktad och genom tiderna finnas många exempel på, hur dess
uppfostrande och karaktärsdanande egenskaper erkänts och tillvaratagits,
Mäångfaldiga äro de legender och berättelser, där folks och människors öden knutits till ett parti schack, Ibland har, som i Tegnérs
Fritiofs saga, själva spelet fått symbolisera viktiga händelser i de medagerandes liv. En annan gång will en förtänksam riddare i omtanke
om sin dotters väl ej mottaga en friare som måg, med mindre han fått
tillfälle pröva hans kvalifikationer vid ett schackbräde, Obekantskap
med det ädla spelets regler skulle vid ett sådant tillfälle säkerligen
föranlett omedelbart respass, då schackspelet räknades till de sju dygder, som en sann ädling måste vara 1 besittning av.

Man brukar säga, att schackspelet är en bild av livet själv med
dess skiftningar mellan förhoppning och besvikelse, där framgång eller
motgång för de spelande ofta kan återföras till samma egenskaper
och intellektuella bedömanden, som pläga medföra framgång eller motgång i livet,
»Schackspelet är ej enbart ett likgiltigt nöjes, skrev en amerikanare,
dr Franklin, någon gång 1 början på 1800-talet, »Flera mycket värdefulla karaktärsegenskaper, nyttiga under livets gång förvärvas eller
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stärkas därav. Ty livet är ett slags schackspel, i vilket vi hava chans
att vinna, där vi ha medtävlare eller motståndare att kämpa med och
i vilket det finns en stor variation av goda och onda händelser, som
i viss grad äro resultat av klok eftertanke — eller brist på sådan».
Ur den rika schacklitteraturen kan hämtas många belägg på, hur
allmän denna iakttagelse varit. Det säger ju en hel del, att franciskanen och teologen Johannes Gallensis i Paris, som dog omkring år 1300,
har efterlämnat en allegori med den latinska titeln Comparatio mundi
ad ludum schackarum, » Världen jämförd med schackspelet».
Vid ungefär samma tid använde den lombardiske munken Jacobus
de Cessolis schackspelet som underlag för offentliga predikningar,
vilka nedskrivna i bokform och översatta till flera språk användes till
uppbyggelseläsning ett par århundraden framåt. Innehållet i denna bok
återfinnes sedan i den fornsvenska dikten Schacktavelslek, som anses
ha tillkommit omkring 1465 och vilken nyligen fått uppmärksamheten
fäst på sig genom fil. dr Gunnar Blomqvists ingående studier och in-

tressanta avhandling angående denna dikt, som han betecknar som ett
av de värdefullare alstren inom den svenska medeltida litteraturen.
Kan man bättre uttrycka en hängtven tro på schackspelets moraliserande värde än med den enda rad ur denna dikt, som säger, att spelet
vill lära hurww man skal lefua medh ära!
Ett uttryck för övertygelsen om spelets förädlande verkan och förmåga att dana om karaktären ligger i den av Tacobus återgivna legenden om spelets uppfinnande i Babylon under den konung, som i bibeln
kallas Evil-Merodak (2 Kon. 25: 27, Ier. 52: 31) och vilken var en
svår tyrann, mot vilken ingen vågade opponera sig, tills den vise
Hyerses beslöt att sätta sitt liv på spel för det allmänna bästa, Han
uppfann schackspelet och fick konungen intresserad, varefter han,
medan han meddelade Evil-Merodak spelreglerna, passade på att därtill anknyta elementerna även i konsten att regera som en vis och
dygdig furste.
Av allt detta framgår tydligt, hurusom schackspelets utövande ofta
givits en vidare och högre syftning än den att vinna över en motspelare
och det återstår nu att med några ord beröra, varpå detta beror,
Schackspelet är en renodlad intellektuell kamp, sådan som varje
verksam människa dagligdags är hänvisad att föra gentemot andra
människor, då det gäller att nå ett mål, hävda en mening eller stå på
sin rätt. Man tänker kanske ej alltid på, hur det är samma principer
om svaga och starka punkter, kringgångsrörelser m, m., som vägleder såväl härföraren, som debattören eller schackspelaren. Schackpartiet, där idén och fantasien parad med logiska slutiedningar fäller
utslaget, och där de oberäkneliga tillfälligheterna ej ha annat utrymme
än i livets förehavanden 1 allmänhet, erbjuder det bästa tillfälle att
studera, hur det går till att bringa sin sak till seger, respektive varpå
det beror, då den går förlorad.
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Vad lär oss nu schackspelet? Det lär oss framför allt att tänka i förväg, att kort sagt tänka först och handla sedan, Det lär oss att planera
framåt och därvid taga i betraktande konsekvenserna av varje åtgärd,
innan man beslutar sig, att därefter målmedvetet fullfölja en inslagen
väg så länge ej nylillstötande eller nyupptäckta omständigheter göra
en förändring nödvändig.
Det erinrar oss om nödvändigheten att skaffa sig en överblick över
hela situationen vid uppgörandet av sina planer. Man måste sörja
för de olika pjäsernas samspel över hela brädet och göra klart för
sig, vilka möjligheter ställningen erbjuder och vilka hot, som kunna
väntas från motståndarens sida.
Så lär man sig faran av att förivra sig eller med andra ord sanningen i talesättet att inte vara för het på gröten, och vad som ej är
minst viktigt, att i en besvärlig situation ej tappa modet eller misströsta, Ihärdighet och fördubblad uppmärksamhet kan få bladet att
vända sig.
Slutligen lär schackspelaren att ge akt på sig själv, att behärska
sitt sinnes reaktion inför plötsliga och oväntade förändringar i ställningen och att bära motgången såväl som medgången.
Dessa exempel må räcka för att giva en antydan om de värden hos
schackspelet, som giort detta till något mer än ett spel, och hur därför sysslandet med schackspel, särskilt för de unga, kan giva en uppfostrande och pedagogisk behållning, som ej bör underskattas.
Det är därför ej heller någon förflugen tanke att schackspelet,
som därjämte övar och skärper intellektet, skulle ha en uppgift att
fylla vid barnens föstran i skolan. Den lilla tyska byn Ströbeck, där
schack lärdes i skolan, är ett exempel härpå. Ett annat exempel är
bovjet- Ryssland, där enligt uppgift schackspelet inrymts i det statliga undervisningsväsendet.
Det är mig bekant, att vid en och annan skola i Göteborg eleverna
fått tillfälle öva sig 1 schack under skolans egen ledning och det är
min tro att ett vårdande och tillvaratagande av schackintresset i allt
större utsträckning i skolorna skulle vara till både nöje och till välsignelse för de unga.
Erik Olson.

OKTOR KK. E. LINIDEBER
ALLMÄN
UPPFARTSVÄGEN
(samma

has som

PRAKTIK
10, RÅSUNDA
tandkliniken)

Mottagning: 10-—12,50, 4,50-—550, lördagar 10—12, Annan tid efter överenskommelse per tel. 275457, Ev. även mottagning Köpmangatan 9" Sthlm
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Savielly Tartakower.
Om Lasker sades det att hans styrka
låg uti att han aldrig slösade någon tanke
eller nergi på förhoppningar om någon
lyckosam tur eller slump, Om Tartakower
skulle man gott kunna säga att han och
hans göranden och låtanden utgöra verkliga exempel på den absoluta motsatsen.
Och detta allt utan att man hos honom
som någon slags ursäkt kunde ha rätt att
förebära bristande talang, felande kunskaper eller ens lättja. Ty Tartakower är
i själva verket ett talangfullt geni, besitter
ett djupt vetande och äger en exempellös
arbetsamhet,
Det är i stället som om han intet inDr 5. Tartakower.
tresse hade av sin egen kraft och förmåga. Och så slösar han spekulationer på en gynnsam slump, en till
synes tom jakt efter lyckan.
Hans väsens förklaring kan också sägas vara paradoxen som under den skenbara motsägelsefullheten kanske döljer ett djup av sanning.
I självironiens spegel hör han till dem som förmår att med bister
självkritik skåda sig själv och visar därigenom en filosofisk och
skeptisk världsåskådning,

som

lyfter honom

över tillvarons

alla små

futtigheter.
Och hans tänkekärpa och kvickhet som alltemellanåt
kommer till uttryck i hans arbeten gör hos läsaren ett bestickande intryck. Mannens psykologi förklarar också schackspelarens. Tarta-

kower

som

kan

allt spelar

inte de spelöppningar,

som

gälla

för

de

starkaste utan har sin lust uti att välja dem som anses svaga, Just för
att därigenom bevisa bristerna i det teoretiska vetandet.
Savielly Tartakower föddes den 21 februari 1887 i Rostow, fick
delvis sin uppfostran i Schweiz och studerade senare i Wien, där han
avlade sin doktorsexamen i juridik år 1909.
Av det sagda framgår till en del hans karaktär av världsmedborgare, men det kan ytterligare tilläggas att ehuru till modersmålet

rysktalande var han hemmahörande

i det gamla Österrike och efter

förra världskrigets omvälvningar är han polack.
Åren närmast före det förra världskriget fanns det i Wien en stor

skara

ryktbara schackmästare och just i denna grupp erhöll! Tarta-

kower sin första utbildning, som s. a. s. kröntes med

den i Nuärnberg

år 1906 erövrade tyska mästarevärdigheten.
Något halvår senare delade han i Wien med Maroczy och Widmar
3-5 pris och därmed var schackvärlden inställd på en snabb och
lysande karriär för nykomlingen. Förhoppningarna kommo dock på
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skam och det var först efter världskrigets slut, som han började nå
resultat, som bragte honom i jämnbredd med de främsta av koryfeerna. Upptakten blev ett andrapris i Haag år 1921 och ett än mera
uppmärksammat i Wien efter Rubinstein år 1922,
.
Följande år segrade han i Wien före Reti, Spielmann, Gränield
och Becker och i Hastings julturnering följande år kom han till delning av 1-—3 prisen.
Senare framgångar blevo första prisen i Hastings 1926-—27, Kecskemet 1927, Bad Niendorf 1927 (1—2 med Nimzowitsch), London
1927, Hastings

Två

1927—28 och Paris 1929.

5433.

en 1933 såg Aljechin som segrare, men Tartakower belade andra plat-

Tartakower,

sen. Sin kanske mest skattade seger vann Tartakower år 1935 i Lodz
äro vi praktiskt taget

inne på nuets

schackhistoria.

Att Tartakower också deltagit i Världsschackförbundets olympiska tävlingar är en självklar sak.

I Prag

1931

bidrog han på ett av-

görande sätt till den polska segern och delade tillsammans med Aljechin och Stoltz priset för det bästa individuella resultatet, Vid
stockholmsolympiaden år 1937 bidrog han också till Polens höga placering och hörde f. ö. till en av de mest uppmärksammade utländska
gästerna.
Av större matcher mot andra mästare förtjänar omnämnas
mot Spielmann, Reti, Johner och Eilienthal.

segrar

Hans litterära alstring kan nästan sägas utgöra ett verk för sig och
här kommer hans kolossala arbetsamhet klart till synes. Inemor ett
tjugotal

större och mindre volymer ha flutit ur hans talangfulla pen-

na och samtliga av hög klass,
Antalet

av tidskriftsartiklar

|
i tyska, engelska,

franska,

ryska

med
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Lasker.

— Det var i Petersburgturneringen år 1909, som jag i sjunde ronden
för första gången mötte dr Emanuel Lasker, den dåvarande världsmästaren, och givetvis hägrade det för min äregirighet möjligheten att
besegra honom.
Det följande återgivandet av kampens förlopp är så mycket mera
lämpligt, som detta av Lasker storartat genomförda parti hittills fått
en mycket ofullständig belysning.

I Barcelona blev han tvåa efter Capablanca år 1929 och i Nizza segrade han på nytt år 1930 och likaså i Liege samma är. Paristurneringoch därmed

partier

FÖR

och

polska magazin är givetvis oräkneligt. För de intresserade kanske återstår till sist att nämna något om Tariakowers senaste öden, Han är
nu enligt uppgift anställd i en polsk-engelsk civil-militär befattning
och har officers grad. Hans omfattande språkkunskaper kommer härvidlag väl till pass och beträffande det rent militära har han ju sedan
förra världskriget vissa erfarenheter. Han var då tjänstgörande i den
österrikiska armén också där med officers grad.
Vår tidskrift får i detta sammanhang tillfälle att med några exempel illustrera hans produktion på området. Trots sin höga kvalitet
kunna de dock ej sägas vara några särskilt utvalda prov på hans talangfulla stilart. Denna står tills dato bland schacklitteraturen alltjämt ouppnådd.
Gösta-Sigurd Nyberg.

Sicilianskt parti i förhand.
Lasker.

d5. 4, eXd, SKd5 5. Lg2, Le6
0, 5. v., ty då skulle också den vita
LL c2—c4!
Nej,
Tvivelsutan det bästa draget, som armén få operationsfrihet.
bringar oro i det fientliga lägret Laskers strävan går ut på att med
utan att liksom 1. e2—e4 i förtid egen kraft genomtvinga sina strateöppna spelet eller att liksom 1. giska intentioner.
4, Lil—g2
0—0
d2—d4 uppluckra bondecentrum.
5. Sglf3
d7—d6
Och ej heller liksom med 1. f2—f4
6. 0—0
Sb8—d7
utsätta den egna kungsställningen
för faror, eller genom 1. Sg1-—f3
Närmare i samklang rimed en
låsa sig fast vid en enformig ut- öppen spelbehandling låg 6, —, Sc6
veckling av Kungsspringarspelet.
jämte Le6, h6, Dd7 o. s. v. varpå
Lee
e7-—65!
dock vit givetvis icke sitter med
Också det bästa svaret. Ty om armarna 1 kors, utan antingen med
också nu vit spelar det sicilianska 7, d4 rullar upp centrum. eller säkpartiet, i sig själv fullt korrekt, nu rar sin fianchettoställning, kanske
med ett tempo före, så har likväl med d3, jämte h3 och Kh2 o. s. v.
svart senare alltid möjlighet att Därför planerar Lasker något helt
gripa initiativet.
annat
2, bbl—e3
Sg8-—£6
7. d2—d3
3. g2—pg3
Pg 7. då skulle nu svart förmodFörvisso är löparplaceringen på ligen icke svara varken: 7, —,, e4?
g2 en styrka för det vita spelet. 8. 5gå eller 7. —, eXd. 8, SXd4,
Men icke desto mindre lyckas dr Se5. 9, b3, utan 7. —, c6 samt TeB,
Lasker i de kommande 25 dragen LiIB, De7 0. s. v.
förvandla denna styrka till en svagEn slags »hanhamställning», Vit
het; Ett sådant resultat nås förvisso står visserligen också där mycket
ef genom vanligt spel, utan blott bra, tyvärr föresväva honom dock
genom orgimellt genomtänkta meto- andra konstfulla angreppsplaner
der.
(Sel jämte f4).
Jo
ee
Lf8--e7
7 ——
c/—L1c6
Typiskt för Lasker! Han för- 8. 5i3—el
Sd7-—b6
smår välvisligen »teoriens» rekomAtt uppskjuta behöver inte bemenderade befrielsemöjlighet : 3—, tyda att avstå ifrån!
Med järn-
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härd konsekvens förbereder Lasker,

dö—d5.
9. e2—e4
Den vita strategien visar inte
samma energi vid genomförandet
av sina planer, Skarpare vore väl
nu 9, f4,
9, oo
d6—d5
10. c4Xd5
c6Xd5
11. e4Xxdå
Nu följer fullständig upplösning
av bondecentrum,
Om vit söker bevara sitt centrum
med 11. f4 så följer: 11. —, eXf.
12. e3 (varianten 12, gXf, dXe,
13. dXe, LeSf. 14. Khl o, s. v. är
en smula torftig för vit) Sg4. 13.
gXf (om 13. LXf4 så 13. —, f6)
d4 med våldsamma förvecklingar.
Dr Laskers i turneringsboken angivna fortsättning har visserligen
ett för vit mycket gynnsamt för-

lopp. Jämför:

13
14.
15.
16,
17.
18.

19.

—
—
DdIXd4
Sel—e2
Dd4e4
5c2—d4
De4Xxd4

20. Tidi, Td7. 21. Le,
Db5.
SXKeJ, 22. DXc3 0, s. v. som ger
mig säker remi, men jag trodde
mig kunna ernå mera genom att
—
Td8—d7
a2—a3
Sd5—Lb6
Dd4—hå4
Sb6—c4
Framtvingar en uppluckring av
vits damflygel.
Da5-—b6
22. b2—b4
23. Tfl-—el
h7—h6
Här hade jag i varje fall den

e5 dd
Le8-—e6
Le7—f6
Dd8&—a35
Lf6Xxd4
Tf8--d8

att

världsmästaren i mer än en halvtimme övertänkte det viktiga textdraget, Han är i vanliga fall en
mycket
snabb
turneringsspelare,
men kom nu i en smula tidsnöd
enär han måste genomräkna konsekvenserna av det numera möjliga
offerspelet med: 24, Le4,

Lg5—e7

På 24. Le4 svarar svart naturligtvis icke 24, —, f5 på grund av
25. LXf5 0, s, v, utan bäst: 24, —
Sd2,
24, — —
Db6—c?7
Ett fel vore naturligtvis

24, —,

g5 varpå sker 25. DXh6 eller också
LXg5 och vit har allraminst evig
schack.

25.
26.

Le7g—cd
Le5—e3?
Trots all min
motståndarens spel
i dag oförklarligt
spelade 26. LXb7.
26, —

Sc4—e5

högaktning för
är det mig än
varför jag icke
Det kan följa:

— , DXb7.

27. TXe5

eller

26. — —, Tb8, 27. Le4 eller kanske
26, — — , Ld5. 27. LXd5, TXd5.

28. Te3, Tad8. 29. Tael, f6. 30. 14,
Sd3,

31.

Te7,

DB,

32.

Tel-e6,

SXeS, 33, TXp7T jämte matt i 6
drag. Eller 26. — 5g6. 27, Det,

Lel—g5
Krisen i partiet. Jag såg ju här Tb8. 28. Le6, Td2, 29. De3 jämte
den enkla fortsättningen: 19. L.d2, Le2 och vit är i fördel.
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Även om svart ignorerar bonde-

19,
20,
21.

moraliska — tillfredsställelsen,

FÖR

Efter 40, Te3, Db2 skulle vit stå
en bonde
fritt spel har vit ingenting att mindre efter 41. Te2, DXa3, 42.
frukta.
DXb5, DXb4, 43, DXb4, SXb4,
Efter textdraget erövrar Lasker 44, Te2 0. 3. v, ur teoretisk syngenom djupt genomtänkta manöv- punkt måste helt förkastas.
rer mer och mer terräng. Viktiga 40, — —
Db3—-d51T
fält, stödjepunkter och linjer kom- 41. Eg2—g1
Dd5—>e4!
ma i hans hand.
Nu behärskar svart situationen
20, — —
Se5—2413
fullständigt. På 42. De6 följer:
27. Tel—dl
Le6—b3
42, — SXf2! 43, TEXf2, Tdli.
Härmed tvingas de vita tornen 44. TE1, TX. 45, KH, Tdlf.
från de öppna linjerna, På 28, Td2 46, Kf2, Td2t med vinst av tornet
följer: 28, —, Dce3, 29. Tf1, Ld5! eller damen,
30. LXd5, TXd5. 31. Tidl, Tad8 42, De3—Lb3
0. 8. v. med ett våldsamt tryck.
Ställningen efter vits 42:a drag.
28. Tdl-—fi
Lb3-—d5!
Lösker.
Avgörande. Den skyddande vita
löparen avlägsnas och härigenom
blir hålet f3 en ohjälplig svaghet i
vits kungsställning. Därtill visar
sig springaren på d3 mångfaldigt
överlägsen den fastlåsta löparen på
eå,
29, Lg2Xd5
Td7Xd5
30. Dh4-—ed
De7-d7!
förlusten och söker kompensation I palt enär slutspelet med

käckt gå på,

14, Se4, Sbd5. 15. 24.

Sc2, f6. 16, h3, Sge3. 17. SXe3,
dXe3, 18, Db3, Kh8, 19. 5g3, Lc5.
20. Se2, Sc7. 21. då! LXd4, 22.
SXKd4lDXd4 23. LXe3 os. v.
MH.
—
Sf6XAS
12. Sc3Xd5
SböXd5
13. d3—d4
Här kommer poängen i hela vits
spelsätt. Motståndaren kan icke
förhindra denna motstöt, varigenom alla de vita stridskrafterna
snabbt komma till utveckling. —
Detta är just en styrka i denna
spelöppning att stöten i centrum,
d2-—d4, förr eller senare kan göras,
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31.

Tal—a2

32.

De4eg2

ae

b7—L6

33,

Ta2c2

Te8—d8

34.

Dg2-—e4

b&L53!

Tartakower.

ÅA?

or

g/—gå!

Början till slutet.
Vit kan ej
Förlindrar motståndarens avsikt längre undgå materiell förlust enär
Dc4 och hotar nu tack vare be- på 43. fXg skulle följa 43, —,
härskandet av snart sagt hela brä- Seå, 44. Le5, Td1!

det
i med

bondestormen

f/-—£5—f4

43. Db3—

liksom eventuellt på DI3 medil44, FSC
g7-—g5. Vit beslutar sig därför förl45 = Da2—c2
ytterligare

ett

kongsställning.

33

»

aa
Ded

37, Le3—f2

upprivande

av sin!46,

De2—c3

Td8-e8

47,

Kgl—hl

Dg6-—h5

149,

Li2Xxg3

TgBXg3

Td8--e8

148, Te2—d2

Td5-—d7 =

150. De3—e6

Då7—e6!

För att lämna sin egen dam full|51 = De6-ed+

aktionsfrihet.
38.
39,
40.

Kglg2
Df3—c6
De6—0c3

e

Dig
Ke8-—h7

52.
De6—b3
Te8—d8

Td2—t2

Uppgivet,
Den målmedvetna
ger!

i4Xg3

Sd3—e5

Kh/—e8

Te385

SS
taktikens

se-
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— Det var under helt andra förhållanden som jag i New York turneringen år 1924 i näst sista ronden sammanträffade med exvärldsmästaren, Gående från seger till seger stod då dr Lasker med 134 poäng
mera än Capablanca (14 mot 1274) nästan redan säker segrare och
triumfator. Då hade en serie farliga experiment som t. ex, mot
Maroczy, Janowski, Edvard Lasker och Marshall lyckats för honom.
Ehuru jag själv i New York varken visade elan eller uthållighet och
i. & icke var i bästa kondition beslöt jag mig likväl — jag vet ej varför — att leverera den historiske motståndaren en verklig drabbning.
Det av Lasker, även denna gång, i stor stil genomförda partiet tog
följande förlopp.
Sicilianskt parti i förhand.

5434.

Spelat i New
Tartakower.

York 15 april 1924 (21 ronden).

Lasker.

1.

c2—c4
Även om nu detta drag rent
objektivt är det bästa, så bör man
dock gentemot världsmästarna anlägga rent praktiska synpunkter.
Därför vore det särskilt mot dr
Lasker förnuftigare att spela 1.

förtroende, något som också återspeglades i hans spelsätt. Som vit

spelade han mot mig i turneringens

första omgång sålunda: 1, e4, e5.
2. SÉ3, e6, 3. bc3, ab. 4, d4, men
mäktade ej trots ett gott spel ästadkomma

mer

än en, som

han

själv

sade, ledsam remi, I detta parti avstår han dock från öppnandet i
d2—d4, enär han i ortodox dam- centrum med d7—d5 och spelar i
gambit flerfaldiga gånger råkat i stället i fortsättningen på en åternackdel. Så var det t. ex, mot hållande koncentration av stridsRubinstein och Dus-Chotimirsky i krafterna.
Petersburg 1909 och mot Marshall
Tf8-—e8!
6. Sgl-13
och Capablanca i New York 1924,
7. Lil—e2
Sb8—c6
Le
e7—e5!
8. 0—0
2. a2—a3
Angreppsvändningen
8
5g5
Denna från Louis Paulsen härrockad)
egen
(utan
v.
s.
o.
h4
jämte
utomordentrörande variant har en
t förkastas som icke
ligt envis och besvärande karaktär. måste självklar
mot den väldige
enlig
ändamäls
2
ee —
Sg8—1£6
aren.
motstånd
3
ee]
LiIS8—-e7
Likaså otillfredsställande syntes
4.
5

Ddl-—c2
Sbloc3

0—0

Tångdragnare gestaltar sig spelet
efter 5, då jämte Sbd2, b3, Lb2
O. 8, V.
d7—d6
3 oe
Äkta Lasker! Under det att han i
början av New York turneringen
visade stor nervositet återvann han
snart sitt vanliga lugn och själv-

också:

8

d4

på grund

av 8, —,

eXd. 9. eXd, d5! ehuru just därpå
10. €c5
cerneringssystemet med
jämte b4 o. s. v. ej vore att underskatta, Men vit ville ju som redan
nämnts ha i gång ett figurspel, en
verklig »fight».
Ley £8
8 —
LeB—g4!
9, d2-—d4

Nu

vore

9, —,

eXd,

FÖR

10, exd,

d5. 1. cXd, SXKd5 12. SKd5,
DXd5, 13. Led, SMKd4 14, DXh7T,
KXh7.
15. LXd5,
SXf3t. 16.
LXf3, c6, 17. Le3 o. s, v. spelbart,

men med
för vit.
Mindre

något

friare utveckling

lämpligt vore 9, —,

ed

på grund av 10. Sg5, Li5, 11. £3
Ö.

5,

Vv,

Vit hotar emellertid nu med att
rulla upp centrum med: 10, dXe,
dXe 11. Tdlo, s. v.
10. d4—d5
I stället för detta tveeggade spärrande av centrum kom nu också 10,
Tdl starkt i betraktande,

10.

SCHACK
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angrepp kommer i stockning under
det att vit på vänstra flygeln nu
som
förut har verkliga genombrottsmöjligheter,
:
12
—
Dd8—c8!
En djupliggande försvarsidé Vit
hotade bl. a. också att med 13. 5g4
eliminera den viktiga försvarsspringaren fö. Paraden 13, —, S5h3
kostar en bonde genom 14. SXes.
13. e2—e4
Mera elegant vore 13. f4, ef.
14, ext.
:

13

—

5e7—g06

Ställningen efter svarts 13:e drag.
Lasker.

Sc6—e7!

Den bekanta manövern Sc6—Lb8
17 jämte aå och Sc5 vore här förfelad enär vit just på damflygeln
har sina verkligt trumf. Svart bör
därför hellre koncentrera sig på
rockad flygeln, vilket också framgår
av textdraget.
11. h2—Lh3
Lg4—d7!
12.0

Sft3—h2

Vit står vid skiljevägen och beshitar sig för ett tvivelaktigt kungsangrepp (geriom f2-—14) i stället
för det lugnare spelsystemet: 12.
e4 jämte Le3, bd, c4—c5Xd6 och

intrång med tornen på c-linjen, varvid övervikten på damflygeln kan

utnyttjas.

Det bästa motspelet för svart
vore enligt trägna analyser 12.(et),
Sg6,

13, Le3, Sh5,

för att komma

till f4. Spelar nu vit: 14, SXKe5 så
följer:
14, —
TXe5. 135. få,
ShXf4,
16. LXf4, SXf4
17.
TXf4 och vit har just ingenting
ernått. Men han kan göra bättre
med

15.

14, Sh2

DXh5,

14, ——,

FRNRNNRNENSRRAERE ET
IAEA ARRAY NA NNE

Dh4,

NARNANNNN

t. ex.

14. —

S5f4,

16.

De2;

15.

Leg4,

och

TLXh5,

resp.
svarts

Tartakower.

14,

f2-—t4
Den verkliga krisen,
Det ur
flera synpunkter osunda textdraget
innebär blottställande av kungsflygeln samt avstående av löparparet, Liksom förut var nu en lugn
positionell behandling av ställningen att föredra. Med 14, Le3 jämte
b4, €5 0 3 v, synes det som om
vit på damflygeln vore den som
kommer först till kvarn för att
mala, Det är dock efter s, k. moget
övervägande som vit beslutar sig
för den gåpåaraktiga textmanövern,
den Lasker s. a, s. åskådade med
ett medlidsamt ansiktsuttryck.
I oo
e5Xxf4
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skulle eliminera den svarta springaren som skelar åt hålet på e5.
20. 5Sc3-—d1
Mindre eftersträvansvärt synes
nu 20, Sg4, Kh8. 21. SXfI6, LX 16
enär då den svarta löparen kommer
16. —, Te7 samt Le8.
verka kraftigt på diagonalen,
att
Te8-—f8
17. Tal—f1
20.
—
—
Sf6—d7!
18. De2—d3
21.
Sdl-—e3
Bland de många fortsättningar
På 21. Sg4 följer 21. —, Kh8
som kunde komma i betraktande
h5. Bäst var kanske 21. Sf3.
Borde
samt
igaste.
omstänl
väljer vit den
Le7—g5!
han emellertid först utan omsvep 2.0 — —
genomföra manövern 18. Sc3—d1
De svarta stridskrafterna börja
—e3 eller kanske den våldsamma nu komma till sin rätt och främst
framstöten 18. g4? Eller kanske är det löparparet som gör sig gälavbytesdraget 18. Lg4; eller det lande. Vit trodde sig dock kunna
oansenliga 18. Dd2 med det even- tillåta detta motspel emedan alletuella hotet: 19. TX£6, LX f6, 20. handa kvalitetsoffer föresvävade
TXf6, gXf. 21. Dh6, Dd8, 22. honom.
Sg4, LXg4. 23. LXg4, Te8. 24 22. Tf4-—g4
Lf5 0. s. v.?
På 22. Sf5 skulle svart först
Allrabäst var naturligtvis efter
22. —, g6 samt sedan Kh&
svara
Ld3,
18.
idé:
första
vanligheten min
varefter
vit alltjämt icke kan nå
varpå 1 varje fall 18. —, Sh5 är
utan materiell förlust.
mål
sitt
ofördelaktigt: 19. Tf4-—13, g6. 20. Kanske var dock måhända redan
gÅ, Sg7. 21. DI2, LeB, 22. hé o. s. v.
här offerhotet: 22, h4, LXf4. 23.
Å andra sidan hotar 18. Ld3 myc- TXf4 med ett ovisst angrepp spelket oangenämt. T. ex, 19. e5, dXe.
bart?
20. TXf6, LXf6. 21. LXh/T
f7-—£6!
0. s, Vv, vadan svarts antagligen 22, — —
På 22. —, Lf6 vore visserligen
bästa para d18. —, Dd8 torde vara
under
komma
att
tornoffret: 23. TXg/7t, LXg/7. 24,
synnerligen svårt
SfÉ5, Df6, 25. Sg4, DXb2 0. 5. Vv.
fund med.
t för svart, men däremot
gynnsam
8
Ld7-—e
18 — —
genast: 23, Sf5 icke utan chanser.
Svart har på ett kallblodigt sätt
23. Dg3—f2
företagit den svåra omgruppeVits tunga artilleri har gjort
after.
ringen av sina stridskr
föga nytta på g-linjen, Om nu 23.

SgO6X få
LelXf4
Lf8&—e7!
TilXf4
På punkten 16 hotar faran av
ett genombrott eventuell genom ett
kvalitetsoffer, Dåligt vore därför
15.
16.

19.

Dd3—g3
Måhända var här

föredra.

19,

—

h4 så 23. —,

hXg.

19. S5g4 att 25. LX gå, fXg. 26. Le6t, Lf7 och
vit

—

h5, 24. hXg,

De8-—d8!

Ett glänsande försvarsdrag! Vit 23

hade blot väntat 19. —, Khå

är

utan

fortsättning

på an-

greppet,
eller

19, —, Sd7 på vilket senare 20. Lg4

h7-—h5!
Man ser hur mycken latent kraft
—

—

som finnes i den svarta ställningen.

24. Tg4—g3

h5—h4!!

SCHACK

34,

Li3I—g4

Ej 24. —, Lh4 på grund av 25./35.

Kgl—h2

TXg7, KXg7. 26. DXh4 med fördel för vit.

25.
26.
27.
28,
29,
30.

FÖR

Tg3—g4
Se3-—1£5
SheXg4
Le2—t3
Sg4Xes
St5Xh4

Le8—h5
Lh5Xg4
Dd8—e8!
Sd7—eå
De8Xe5

Få chanser lovade manövern 30.
Sf5—d4—e6. Nu har vit dock en
bonde för kvalitén.

30,

—

ål.

Df2Xh4

—

Lg5Xh4
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Db2-—d47!

På 35. Ehl följer 35. —, DXc4
hotande Tflf samt tornbyte.
|
35 ee —
Ta8—Tf8!!
Öm nu: 35. — DXc4 så 36.
De7, DXd5. 37. LXf5, DX£5, 38.
IYXe7 med stora remichsanser.
Ofarligt vore också: 35, —, Df2.
36. De7, liksom 35. —, Df6. 36.
DX6, TXf6. 37. Te? 0. 3. v.

36. Dh4—e7
37. Kh2h1

Dd4—f41 1!
Tf5—e5

N u är efter 38, Le6t, Kh7 tornet
fö—tf5!
Det vita hotet Lf3—g4—e6 får på f8 skyddat, Detta var idén med
svarts föregående schack.
ej underskattas, På 31. —, DXb2
d6Xe5
skulle följa 32. Lh5 samt Lg6 och 38. Tel Xe5
på 31. —, Tae2 enklast 32, Df2 39. Der Xc7
med stark stälning. Genom text. Nu har vit två bönder för kvalidraget komma de svarta tornen att tén och en avancerad fribonde.
på ett förebildligt sätt göra sig
gällande.
Ställningen efter vits 39:e drag.
Partiet blev här avbrutet. Men
Lasker.
också i en annan bemärkelse kan
man här markera en avslutad etapp,
Kampen är alltjämt svår och den
glänsande konst med vilken Lasker
löste sin uppgift framkallade hos
de talrika åskådarna stor beundran,
32. ef
Ti8X1S
33. Tfl—el
Fortsättningen : 33, Df2, Te8. 34.
Tel, b6, 35. Te2 o, s. v. skulle inte
motsvara mina angreppsavsikter
och kunde antagligen ej heller i
längden räcka till enär svart är fullständigt herre på täppan och antingen kan dubblera på e-linjen eller
också genast genomföra förenkling
med 35, —
Delft. 36. DXel,
TXelt. 37. Kf2, Tfe5. 38. Le2,
Tal jämte inträngande av kungen
över e5.
33, — —
De5Xb2

Tarläkower,

30

en

e5—e4!

Oklarare än textfortsättningen
vore: 39. —, De3 eller också 39, —,
Dg3 varpå naturligtvis icke 40.
Kgl, Tf2 utan 40. Lf3 skulle följa.
40.
av

De7—e7
Den egentliga
svart

ningen.

Df4-—4£61!!
poängen i den

beräknade

vwvinstföortsätt-

TIDSKRIFT

298
Om

Df1j.

41.

DXe4

så

42. Kh2,

nu:

Df4f.

43. DX14,

41,

—,

TXf4 44, 05, Ted. 45. LeB, TXcS.
46, LXb7, Ta5 och svart vinner,
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Uppgivet,
Matt i nästa drag kan ej undvikas.
Jag

hade

knappt

hunnit

säga:

Man ser att ingen än så dold tak- »Uppgivet!» förrän publiken med
en stormande applåd hälsade segtisk finess undgår Lasker.
raren i New Yorkturneringen, Tid41. Der Xb/
Di6—al11t
ningarna berättade sedan att jag
42. Khl—h2
Dal-—e5t!
varit den, som först lyckönskade
43. Kh2—gl
Tf8—b8
honom. Så var det dock inte, ty
Avgörande.
ehuru jag sportmannamässigt väl
44. Db7-—d7
unnade honom segern, skulle jag i
På
44 DXar vinner dåd, ——, detta fall ha lyckönskat honom till
att en tredje, nämligen Capablanca,
Tbl1f. 45. Kf2, Df4T o, s. v.
genom
milt svaga
spel blivit
dd, ee
Tb8&—bit
tidande,
45, Kegl—2
e4—e31
Törst nästa dag sade jag vid midNu kunde vit efter 45. —, Df41.
dagsbordet
till honom: »Jag läser
46, Li3, ef. 47. De8t ännu en
just
i
tidningen
att Ni herr doktor
smula få tillfälle att fiska i grumvunnit I:a priset, Mina hjärtligaste
ligt vatten,
lyckönskningar !>
46. Kf2—e2
Tbl-—b21t
»Det kunde Ni egentligen redan
47. Ke2—el
förstått i går av applåderna efter
En rolig dubbelvändning:
47. vårt partis, svarade dr Lasker och
Kf3, Tf2+4 eller 47. Kd3, Td24.
gick ut i turneringslokalen för
att vinna sitt sista parti (mot
47, — —
De5—e3t
48. Kel—Ll
De3—cl
Marshall).

Tartakower har i de båda föregående partierna förlorat, men med
ära, och av hans egna kommentarer framgår med all tydlighet att han
tar nederlagen mot världsmästaren med upphöjd filosofisk ro och
jämnmod, Partierna mot Lasker lämna å andra sidan inga exempel
på den ofta bisarra originalitet i spelöppningsval varmed Tartakower
allt som oftast älskat att överraska sina motståndare,
Huru han själv ser på dessa sina spelöppningsexperiment framgår
av den följande artikeln.

Vid

möbelköp

=="

vänd

med

Eder

förtroende

till oss

Möblemang i björk, alm, mahogny, chippendale.
De bästa bäddsofforna i de flesta modellerna rymma
2 bäddar, alltid klara, - Schackspelare erhålla rabatt,
Allt för bosättningen till mycket låga priser
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—
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Mina ”underliga” spelöppningar.
Själv betraktar jag mina s. k. »underliga> spelöppningar mera som
en psykologisk fint i partiets upptakt. Det är också vida större utsikter

att råka illa ut, om man inlåter sig på en vanlig, genomarbetad och
välkänd spelöppning, än om man lyckas med att bringa sin motståndare ur jämvikten med ett helt oväntat drag. Ju sämre ett drag
ser ut vid första anblicken, desto effektivare kan det vara i sådant av-

seende.
:
Tillfälligheterna ha ett stort spelrum i schack och turen eller oturen
kan sägas vara en måttstock på den mänskliga okunnigheten, Den
motståndare, som av överdriven självkänsla eller fruktan — tvenne
olika känslor, som vanligtvis utlösas av ett till synes »dåligt» drag
i spelöppningen — låter sin uppmärksamhet och sin uppfattning” om
dragets möjligheter slappas, han ger därmed slumpen ett extra tillfälle, sig själv till nackdel.
Jag vill emellertid låta några fakta belysa saken.
”Kungsgambiten, i all sin glansfullhet och med alla sina risker, är i
själva verket en av de mest solida spelöppningarna, Den är bara så
vacker och ömtålig för företagsamheten, vilken tycks ingjuta i den
en magisk kraft. Sålunda lyckades jag i Budapest 1921 mot teoretikern
(Gränfeld efter:

1.

e2—e4

e7-—e5

2. f2—f4
d7—d5
få honom synnerligen konfunderad med:
3, Sgl—h3
Det ser onekligen ut, som om hästen raglat åt fel håll, men jag tror
att jag i fortsättningen ganska lyckosamt visade att draget har sina
poänger.”)
I Wien 1923 spelade jag mot Reti:
1,
2.
3.

e2—e4
i2—i2
eixd5

e7-—23
d7-d5
e5—ed

Överraskningen kom nu med:
4, e2—c4 och partiet fortsatte:
4,
c7—ec6
5. Sbl-—c3
Sgö-—f6

6.
7.

d2—d4
Ddl—f3

e4Xxd3

varefter jag hade ett utmärkt spel, Belöningen för mitt välförhållande, när det gällde att rehabilitera åtskilliga av dessa kungsgambitens misskrediterade varianter, kom i denna turnering synnerligen

BÄDDSOFFOR

Telefon 211817

. ") Tartakower gör här med »the drunken
är omöjlig att återge.

knight»

en ordlek, som i svenskan
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snabbt, i det jag vann första priset. Det var f. ö, just i Wien femton
år tidigare, som jag hade nöjet att prova en Muzio-gambit, denna
raritet i mästarspelet, frånsett naturligtvis i gambit-turneringar, Muziogambiten innehåller som bekant ett springaroffer i femte draget:
1. e2—e4
e7—e2e5
2.

f2—14

e5Xx 4

3.

Sgl-—f3

£g7—£5

4,

Lfl—cc4

g5—gå

5. 0—0

43

6. DI Xf3
Dd8-—£6
7. edeå
DI&XeS
och som jag nu ansåg det futtigt att göra annorlunda offrade jag
den andra pjäsen med:
8 c2-—c3.
Mot Bogoljubow i New York år 1924 försökte jag en kungsgambit.
Tnledningen var.
1. e2—e4
e7—e5
2. f2—i4
e5Xf4
varefter jag introducerade den »lata löparegambiten> med:
3. Lfl-—e2
Det följde:
3 —
—
d7-—d5
4. e4Xd5
Sgö 16
5, c2—c4
c7—c6
6, d2-d4
c6Xd5
7. LAXf4
d5Xe4
8.

Le2xXcd

TIDSKRIFT
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Lif8-—b4T

9. Sbl—c3
0-—0
10. Sgl—e2
0. 8. V.
med som följd ett invecklat slutspel, vilket omsider vände sig till
min fördel. Dymedelst demonstrerades huruledes kungsgambiten även
kan spelas som positionsspel.
Tidningarna i New York talade om bluff i samband med mitt användande av en så illa känd spelöppning.
Jag repeterade därför
manövern och gjorde remi mot Aljechin samt vann mot Yates, Däremot förlorade jag mot Capablanca, som hittade en liten förbättring
i Bogoljubows spel med; 6, — —, Li8-—b41 i st, f, 6, — —, c6Xd5.
Men även denna förlust tillskriver jag mindre spelöppningen än mitt
följande spel.
7, Lel-—d2, Lb4Xd2, 8 DdiXd2 i stället för 7. Kfl, vilket jag
spelade, skulle ha givit mig ett utmärkt spel. Allt detta hindrade ingalunda en New York-journalist att komma med följande klyscha»:
»Man skänker inte världsmästaren ostraffat en bonde i själva början
av spelet!»
Just i samma turnering fick jag vid ett besök i New Yorks berömda
Zoological garden en idé, just när jag vaktade en orang-utangs
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smidiga gymnastik i dess bur. Jag började fundera över, huruvida
hans långa och smidiga armgrepp inte vore något att anpassa i spelöppningsteorien och helt plötsligt fick jag så idén till en variant, som
skulle gripa motståndaren på samma sätt, som orangutangen griper.
sitt offer.

1. b2—b4
2. Lel—b2
3. båb5

e7—e6
Sg8—f6

Jag behöver väl icke nämna att jag nästa dag vid mötet med Maroczy
utan tvekan kastade mig in på »sÖrangutang-öppningen». Efter att
ha vunnit den bättre ställningen var jag emellertid tvungen att gå
med på en remi. Maroczy har aldrig förlåtit mig detta och anser att
min konsultation med apan inte bara var emot all etikett utan också
ett allvarligt brott mot turneringsbestämmelserna!
I Zandvoort försökte jag mig på en riskfylld manöver i den redan
i sig själv synnerligen vågade Froms gambit.

I,

f2—f4

e7-—e5

2.
3.

f4XeS
e5Xd6

d7-—d6
LiS8X dé

5

d2-d4

gö—gå

4,
6.

Sgl—f3
Sf3—g5

g/-—g5

i stället för det mera prosaiska: 6, 5f3—e5, LXe5, 7. d4Xe5,
DXD, 8. KAD o. s. v.
Några veckor senare kom Nottingham, där mr Winter skröt med
att han funnit en perfekt vederläggning av detta mitt spelsätt, Naturligtvis döko vi vid första tillfället in på varianten ifråga. Spelet tog
en misslyckad vändning. Eller kanske jag snarare borde säga att mitt
spel tog en misslyckad vändning, ty jag såg mig snart tvungen att
offra kvalitet. Att förlora kvalitet låter ju vida sämre! Huru som
helst satte jag senare allt på ett kort och lyckades tack vare den intressanta spelöppningens inneboende möjligheter få upp en ställning,
som omsider ledde till vinst.
Varje föregångsman har ju sina motgångar och jag måste tillstå att
som svart måste man vara mera försiktig och omsorgsfull med sina
uppfinningar, I polskt försvar gjorde jag så en gång ett försök mot
Snosko-Borovski i Paris och misslyckades skändligen, Och i Bled
1931 introducerade jag i andra draget en nyhet i Caro-Kann:
IL

e2e4

[FEN

2. d2—d4
Sg8—t£6
(ursprungligen hemmahörande i Argentina, i st, f. det vanliga
d7—d5). Denna »inspiration» kostade mig 314 poäng på 4 partier,
mot Aljechin, Maroczky och Kostic i Bled och mot Milner-Barry senare
i London, Men trogen mina principer är jag alltjämt tvivlande på
att det var spelöppningens fel mera än min fortsättning i mittspelet.
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Mellan en verklig dålig spelöppning och en bisarr kan det vara en
oerhörd skillnad, Kan man t. ex, utdöma »Amar-gambits som helt
och hållet dålig? Är den inte snarare mera svår att behärska än sådana
drag som 1. e4 och 1. då,
a
|
|
Tag t. ex, en titt på ett parti, Tartakower—Lilienthal, spelat i Paris
1933.
Amar

gambit.

1. Sgl—h3
d7—d53
2, g2—g3
e7—e5
3, f2—f4
Det kan ju också spelas 3. Lfl—g2, men detta är enligt min mening
en smula indifferent,
Je
—
LeBXh3
Naturligtvis för att vinna bonden, Avböjd Amar-gambit: 3, — -—,
e5—e4, 4, Lil-—g2, Lc8—15, 4, d2—d3 ger vit ett utmärkt spel.
4, LilXb3
ex fd
3

00

Att slå tillbaka, 5. gåX£4? ger ju svart tillfälle till 5. — —, , Dh4t.

öh
—
6. h2Xg3

f4Xg3

Även »komprometterad»s Amar-gambit är intressant. Den uppstår
efter: 0. ed, gå Xh2t. 7. Kel—hl
6 — —
Sgö16
Eller : 6, — — , Lf8—d6, 7. e2—e4, Dd8—g3, 8. Dd1—43, DX gåf.
9. DXD,

LXD.

7.
8
9,
Ännu

10, Lh3—2ce8

d2—då
Sbl—c3
Lelgå

och nu är det vits tur att röva bönder.

Sb8—-c6
LiS—d6

ett bondeoffer!

Jo
10.

—

Lg5Xxf6

LJd6X gå
.
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I Ljublyana år 1938 gick den unge Szabo från seger till seger i alla
de första ronderna i turneringen och visade i sitt spel en mästerlig
kännedom om spelöppningsteorien. Det var hart när av nöden att gentemot honom undvika alla gamla kända vägar och jag tror att jag här
lyckades ganska bra, ty vårt parti började på ett sätt som aldrig något
parti förut hade börjat.
Jag hade vit och början blev:
1. e2—e4
e7—2e5
2. i2—f4
d7—d3
3, d2—d4
Första överraskningen,
Je
ex i4
4. e4Xd5
Dd8-—h+4t
5. Kel—d2
En andra överraskning. Med Ke2 hade jag kunnat invitera till en
tidig remi med evig schack på e7 och h4, men härmed startar min kung
liksom i den notoriska Steinitz-gambiten en marsch över hela brädet.
Den är bara ännu mer provocerande, Spelet fick ett mycket spärmande
förlopp, men sent omsider »gick det vägen», som man plär säga och
Jag inkasserade poängen. Szabo icke bara förlorade en värdefull poäng
utan också en god del av sin självsäkerhet, så att han i fortsättningen
ramlade tillbaka och hamnade på andra plats efter Kostic, Dagens unga
mästare visa ofta en förvånande förmåga och skicklighet, men tack
vare sin mera solida stil äro de andra vana att förlora än deras föregångare i den gamla skolan, där det gällde hårdfört att »ge och ta»,
Och därför påverkas deras säkerhet mera av ett förlustpartt, helst
om de ej förmå att göra klart för sig huru det hela har gått till.
Innan jag nu slutar må det tillåtas en enkel representant för den
gamla skolan en ursäkt för mitt något frikostiga nyttjande av första
personen, Det skulle ej ha skett så egocentriskt om det ej varit i samklang med min uppdragsgivares önskan.
Savielly Tartakower.
(Fritt

efter en artikel

ur Chess»)

87 X1I6

11. e2—et
Th8—g8
12. Scaxd5
Lg3—e5t
13. EglhI
Dd8—d6
14, c2—c3
Te8—g3
15. DdI—h5
Tg3Xd3
16. Tal—dl
Td3Xdl
17. TfLXdl1
Sc6—2e7
18, Sd5—e3
Dd6—c5
19, DR5Xh7
och vit vinner lätt.
På DXe3 följer med Dh8t matt i två drag och på 5e7—g6
20. Ld7t, Kd8. 21. DX1T7 o, s. v.

SCHACKSPEL
Förutom de vanliga klubbspelen å 4:75 finnes nu även den
s. k, Stauntonmodellen i lager. Ett stilfullt schackspel, filtklädda
pjäser, Pris 13:— kr.
följer
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1920 i Göteborg satt han avmagrad

av Lasker.

I trettonårsåldern kom jag att läsa den engelska baroboken »Alice
bakom spegeln och vad hon fann där» av signaturen Lewis Carrol,
som i verkligheten var en snustorr men småflickor tillgiven docent i
matematik

vid

Oxfords

universitet.

Hela

försiggick

sagan

inom

schackspelets ram och skildrade hur Alice som vit bonde fick göra sin
långa och farofyllda färd från första till åttonde rutan i ett landskap
befolkat av allehanda levande schackpjäser och andra underliga fiinströdda komiska

gurer, Den ovanligt lustiga sagan med dess många

dikter och teckningar väckte mitt livliga intresse för schack och jag
skyndade mig att anskaffa pjäser, bräde och Collijns lilla och stora
|

o

|

lärobok.

Någon större praktisk färdighet uppnådde jag aldrig; än mindre
har jag trängt in i problemschackets värld. Och ändå har schack alltid
varit en glädjekälla för mig, Schackhistorien och schackjournalistiken
blev mina specialområden, Jag fick med tiden ett värdefullt bibliotek
av allehanda viktigare kongressböcker, utländska tidskriftsserier och

teoretiska arbeten och det var med stor ledsnad jag efter min återkomst från elva års tjänstgöring som svenska statens professor i Estland måste konstatera,

att större delen

av mitt nu

så svårersättliga

a
bibliotek ruttnat bort av mögelsvamp i en källare. .
De många excentriska stormästarnas liv och bedrifter och ej minst
deras sätt att skriva om varandra följde jag med största spänning.
Schackjournalistiken

på

tyska

och

engelska

är ett givande

fält

för

stilforskaren, under det svensk schacklitteratur är nykter, ja, ibland
torftig i sin språkbehandling. Kanske beror detta senare på att våra
schackmatadorer

inte besitter den litterära bildning,

som

var så rikt

företrädd i synnerhet inom den tyskspråkiga schackvärlden. I schacklitteraturen fanns många arter att välja mellan. Capablancas ohöljt
egenkära fast annars sobra stil eller dr Tarraschs likaledes självbeiåtna men kvicka journalistjargong, växlade med en bombasm, som ej
ryggade för de mest löjeväckande metaforer och överdrifter.! Många
sådana journalistiska praktblomster fastnade i mitt minne och sitta
där till stor del ännu. Min älsklingsbok var St, Petersburgturneringen av 1914, så livfullt skildrad av Tarrasch, där Lasker gjorde det til!
|
.
.
synes omöjliga.
Lasker är den ende bland de störa utländska mästarna som jag
haft närmare beröring med, Visserligen har jag som

åskådare besökt

tre stora turneringar (Göteborg, Marienbad och Kemeri) omen min
svaga spelstyrka gjorde, att jag inte ansåg mig värdig söka knyta
vänskapsband med deltagarna. Från Marienbad 1925 har jag dock en
lång nattvandring med Nimzovitsch i angenämt minne. IHur välgörande hade inte de lugna åren i Danmark verkat på denne store
schackkonstnär, som Tarrasch ännu 1914 överlägset klappat på axeln.
1 Se t, ex. essayn:

»När

vi vandra

bland

bergen

...»
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vid brädet,

stän-

digt utslungande sitt fräna skrik: »Ru-he, Ru-hää», varmed hag
åstadkom bra mycket mer störningar än de knappt hörbara ljud, som
irriterade honom, Nu 1925 hade den illa medfarne flyktingen från:
Riga förvandlats till en välmående och jovial dansk borgartyp, med
vilken det var ett nöje att konversera. När något gick litet på tok för
uonom,

telegraferade han

gärna

hem

till sin tidning:

»Nimzowitsch

var denne Dag ganske uoplagdt».
Men det var om Lasker jag skulle skriva.
Hösten 1923 slog den glada nyheten ned som en bomb i Lund, att
Lasker väntades på en turné till Sverige, Till att börja med skulle han
Genom matematikern
ge en simultanföreställning i Hälsingborg,
Claes-Gösta Runquist, en ivrig schackvän, ombads jag att komma

upp

till Hälsingborg och hjälpa till att göra les homnegurs för den värderade
gästen, som tll på köpet skulle åtföljas av sin maka, den vänliga,
blonda fru Martha född Bamberger men mer känd under journalistpseudonymen Lia Marco, Särskilt behövde man folk, som hade lätt
för att prata tyska.
I den punkten uppfyllde jag alla rimliga anspråk och vid samkvämet på Hotell Mollberg harangerade jag exvärldsmästaren i ett långt
och högtravande tyskt hexameterkväde där jag sökte skildra klubbens känslor inför besöket och ge en antydan om Laskers andliga resning och filosofiska teorier. Efter att 1900 i Erlangen ha promoverats till fill dr på avhandlingen »Ueber Reihen auf der Convergenzgrenze», en matematisk skrift, som bedömdes med det förnämliga vits-

ordet summa cum laude och 1902 utkom i serien »Philosophical transactions», London, hade Lasker ju en serie år varit i huvudsak uppfagen av sin rent schackliga verksamhet. Men efter 1910 hade han
mer och mer börjat hänge sig åt utarbetandet av ett par stora filosofiska verk »Das Begreifen der Welt» och »Die Philosophie des
Unvollendbars velat ge uttryck åt sin världsuppfattning. Denna
föreföll samtiden ödslig, ja, grotesk, men utvecklingen har gått därhän, att den nu visst icke förefaller särdeles skild från verkligheten.
Enligt denna filosofi, som matematiskt utgår från Cantor, tillbakavisas determinismen och förfäktas viljans frihet och det personligas
betydelse i utvecklingen, Men samtidigt hävdas, att denna går mot
skapandet av allt mer fulländade krigsmaskiner, människan danas
till ett kampinstrument; allt fler förvärvade egenskepar automatise;
ras;

allt mer

kan

intellektet

sparas

för

de högsta

uppgifterna;

den

människoautomat som både tekniskt och intellektuellt går bäst utrustad i maktkampen segrar under uppbjudande av alla viljans och
modets resurser. Slutmålet för människosläktets tillvaro i denna ofulländade värld är skapandet av en människotyp, som kommer den fulländade »machöiden», d. v. s. ”"kampens ättling” av grek. makhé "kamp,
så nära som möjligt. Den

ieda vårt handlande.

strängaste matematiskt

skolade logik måste
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Det nuvarande världskriget har redan frambragt
Lasker med genialisk framtidsblick ritat upp i sina
om herraväldet över världen kämpande stormakterna
merat av millioner laskerska machöider.
I mitt hyllningskväde sökte jag — om jag skall
återge det på svenska
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den människotyp
arbeten. Och de
äro som konglovåga mig på att

uttrycka mig ungefär så här:

fattar med

ens vår äkta, vår fulla och varma beundran,

Aldrig Emanuel Laskers namn genom tiderna slockne!
Minst ett fyrfaldigt leve för honom, titanernas ättling!
Det tyska språket lämpar sig ju utmärkt för allsköns svada, så att
mitt anförande gjorde sig nog bättre i den språkdräkt det framfördes
och festföremålet blev i vart fall rört av den ohöljda beundran, som
avspeglades däri. Lasker var nog van att hyllas som schackkonung

men satte mer värde på att träffa någon, som hyste intresse och respekt för hans filosofi och hans dramatiska idéer. Så blev denna afton
inledningen till en varaktigare förbindelse oss emellan.
Det var nämligen inte bara i lärda avhandlingar utan också som
diktare Lasker sökte ge uttryck åt sin idédramatik. Under sju år
arbetade han på ett historiskt utvecklingsdrama kallat »Vom Menschen
die Geschichte», Detta drama lär innehålla partier av betydande tyrisk
kraft och skönhet. Den stora judiska nationalbiografien yttrar sig

307

Lasker

angelägen

om

en

»genomtänkt,

konsekvent

men

osmin-

kad» debatt, »I diskussionen tycker jag hundra gånger mer om en
uppriktig grovhet än bara hövlighet, Självfallet kan jag inte begära,
att man snabbare finner sig till rätta med en ny situation än vad som
ligger i den mänskliga naturens förmåga, som långsamt beslutar sig
och älskar omvägar»! »Viktigt synes mig, att diskussionen föres på
svenska, Var och en bör kunna tala ur hjärtat. Att mödosamt

ställa in

sig på ett främmande språk berövar debatten kraft. Till ingen nytta,
ty det räcker, att huvudinnehållet i det sagda meddelas mig på ett
stycke papper (jämte talarens namn). Jag kan då avsluta med ännu
några anmärkningar, där så synes lämpligt — det det räcker för alla
diskussionens syften»?
Tyvärr blev diskussionen inte av den givande art Lasker hoppats.
Den dag han bestämt för föredraget visade sig vara ovanligt olämp-

lig. Flera av de talförare filosoferna måste gå ifrån föredraget utan
att kunna yttra sig för att hinna besöka en fest, som samtidigt pågick. Andra voro för blyga, En gammal originell matematikprofet
retade Lasker med ett något korkat inlägg, som visade att han inte
följt med tankegången.
Jag presenterade strax efter besöket Lasker för den akademiska
publiken genom

Lasker, genius här i vår mitt! Blott svagt och erbarmligt
har jag förmått åt de känslor ge luft, som vi hysa för Eder.
Men Edert klara förständ tränger genom ordens förvirring,

SCHACK

mycket erkännsamt därom. Jag vill minnas, att Lasker sade mig, att
det uppförts i Holland.
Men då det inte upptas i vare sig den
holländska eller tyska bokhandelskatalogen, torde det ha tryckts blott
som manuskript eller rent av förblivit otryckt.
Jag ordnade med Filosofiska föreningen i Lund, så att Lasker fick |
komma dit och hålla föredrag om sin matematiska filosofi, sedan han
först gett simultanföreställningar i Uddevalla och Göteborg. Särskilt
var

Om Eder schackliga konst har jag redan talat tillräckligt.
Nu till filosofin! Som mene tekel stod skrivet
fordom på konungens vägg, så ljuder Er varnande stämma
långt in i fackfilosofernas krets: »Gör bättring i tide!
Släng hypotetiska grubblet! Ty människan mäktar ej lösa
nånsin den hårdknut, som mänskligt förstånd ej heller har skapat.
Fulländbar är icke världen, men skarpt vi måste den pröva.
Ren och obetvinglig logik oss hjälpe til rätta!
Läre oss den, att en människa ej må frukta och rädas
på vår kampfyllda jord. Det macheidiska fröet
gror uti jaget och växer sig starkt i tävling med andra.
Stolt i sin kraft kan det då sitt yttersta våga för vinsten,
Fri är dens vilja, som tyglar i tvång impulsernas skara.
Stamfader blir han för kampsläktets krona, för mänskomaskinen,
som på fulländningens gräns ej tarvar en tanke att offra
på de tusende grepp, dem förfädren mödosamt inlärt,
men som sin hjärnas kraft, sin viljas ofantliga styrka,
odelat riktar mot svåraste mål, mot det möjligas urgrund.>

FÖR

en artikel i studenttidningen Lundagård,

där jag ka-

rakteriserade honom såsom »vår tids kyligaste intellekt> men en av de
få som undgått att förfalla till vare sig ensidig specialisering eller
ytlig dilettantism och varit i besittning av den viljestyrka och forsk-

ningsiver, det vetenskapliga allvar och det geni, som erfordras för att
ej blott grundligt inhämta och förstå mer än ett av forskningens om-

råden utan även själv producera ting av värde på flera dylika gebit.
» Ja», sade Dr Lasker någon dag förut, »skillnaden mellan en matematisk bevisföring och en filosofisk diskussion är som skillnaden mellan ett parti schack spelat av mig och ett spelat av min morbror. I ena
fallet följdriktigt, logiskt, konsekvent efter i minsta detalj utarbetade,
alla eventualiteter förutseende regler med sekundanter, skiljedomare, hedersordförande och vice hedersordförande.
I annat fall spelar
man hur som helst, på en höft, med regler uppgjorda för tillfället och

ätt ändrade och avslutat genom att välta omkull
min morbror tycker att det går illa för honom»?

2 Brev till förf. av 27. 10. 1923.
2? Brev till förf, av 20. 10. 1023.
> Lundagård IV: nr 12—13.

alla pjäserna, när

:

|

;
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som Nyberg gjort i
son till den berömde
varit närmare släkt.
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släktingar, ber jag få rätta ett märkligt påstående,
årgång 1943 s. 189. Han säger att Lasker var
politikern Eduard L. De synas dock knappt ha
Laskers far var en lägre tjänsteman i preussiska

kultusministeriet, stationerad i den lilla hålan

Berlinchen.

Hans

namn

var Adolf Lasker och hans hustru hette Rosalie Israelssohn, En äldre
son till detta par var med. dr Berthold L., som samarbetare med
Emanuel vid författandet av det ovannämnda stora idédramat.
Vintern 1924 var ovanligt sträng i Östersjöområdet. Lasker befann sig i Sovjet och skulle över Finland, Sverige, Danmark

inträffa

i Bremen, där fartyget låg, som skulle föra de europeiska schackmästarna till New-York. Det var med nöd och näppe han hann båten.
Överallt stötte ishinder till. Han satt infrusen i Äbo skärgård och inte
ens mellan Malmö och Köpehamn kunde trafiken fortgå normalt.
1925—26 studerade jag vid Berlins universitet och passade naturligtvis på att göra visit hos Lasker, som då stadigvarande bodde

där,

sedan han fått nog av Holland. Utanför Berlin i Thyrow hade han en
trädgård, som han tyckte mycket om att syssla med, Jag tror inte iag
fick tillfälle att anta hans inbjudan dit, men ett kafferep i trevligt
sällskap i hans hem vid Aschaffenburgerstrasse i Wilmersdorf har
jag i gott minne. Fru Lasker var en sympatisk värdinna och ur
schackvärlden var åtminstone Sämisch närvarande, Lasker höll gärna till i en stor schackrestavrang vid Friedrichsstrasse och om man
sökte honom där bjöd han kanske på en portion soppa.
Efter 1927 har jag aldrig råkat Lasker mer, Jag kom att ägna mig
åt arbeten, som låg lika fjärran från filosofi som från schack och
kunde

därför inte i längden

ha mycket

att bjuda

Lasker.

Men

alltid

skall jag räkna samvaron med honom till min nngdoms angenämaste
erfarenheter. Hans skarpslipade intellekt, som med osviklig säkerhet
redde ut invecklade frågor, överträffades blott av hans utpräglade

rättskänsla och goda hjärta. Det klander, som han i yngre dar ådrog
sig för gnidighet och uppskörtade ekonomiska pretentioner var helt
oberättigat, Det var i stället den schackintresserade, internationella

publiken, som var gnidig och oförstående. Den ville ha de mest spännande matcher om världsmästerskapet utan alt offra en krona per
man. Om allmänheten då för tiden varit inställd på de tallösa insamlingar, som nu bedrivas i allehanda länder för de mest olika ändamåäl, hade det varit en smal sak för schackvärlden att uppbringa

vida större summor än de som Lasker krävde för utkämpande av
viktiga matcher. Men då ansågos sådana tankar som orimliga. Man
ville bara lita till några enstaka mecenater eller magra föreningskassor och följden blev, att världen gick miste om tävlingar mellan T.asker och ett flertal av hans mest glänsande samtida, Att något sådant
kunde få inträffa i dessa fredliga och välmående tider, som föregick
det förra världskriget, förefaller nu ofattbart. Även som ekonom och

organisator hade Emanuel Lasker idéer, som hörde framtiden till.
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Lasker var under det förra världskrigets tidigare del mycket tyskt-

nationellt sinnad och såg väl i den tyska effektiviteten och kraftutvecklingen ett begynnande förverkligande av den »machöidiska» tanken. Han utgav en skrift, som torde vara en stor sällsynthet, Någon
liebhaber hade t. o. m, stulit den ifrån Preussische Staatsbibliothek.
Den hette »Die Selbstäuschungen unsrer Feinde» och innehöll polemik
mot ententen. Men ju längre det led med kriget, dess tydligare blev
det, att något väsentligt fattades den fulländade tyska automaten —
nämligen den intelligenta ledningen,
Alltså ändå ingen machöd.
Nästa världskrig hade väl Tyskland kunnat vinna, om det inte på förhand försvagat sig själv genom att stöta bort judarna liksom Tudvig XIV försvagade Frankrike genom hugenotternas fördrivande
Månne den åldrande mästaren trots den personliga tragik, som måste

ha

vidlådit

hans

sista

levnadsår

gladdes

att

få uppleva

den

stora

maktkamp han så länge förutsett i sitt tänkande? Eller såg han däri
en avskyvärd förvrängning av sin livsfilosofi, som förvisso alltid på
det starkaste hävdat den överlägsnes rätt men knappast tänkt sig
machöidernas kamp såsom den oerhörda förstörelse av alla världen vi
nu uppleva utan fastmer som en sporre till rikare skapande? Kanske
får vi en gång från Amerika svaret på denna fråga.
SS
Per Wieselgren.
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Skönhetspartier.
Jag är den lycklige ägaren till en volym på 464 sidor med den tilltalade titeln »Skönhetsprisen i Schack» (F. Le Lionnais: Les Prix de
Beauté aux échecs. Paris 1939, Payot), innehållande 226 med skönhetspris belönade partier. Till bokens betydande omfång bidrar dels
de utförliga anmärkningarna till partierna, dels en lång och välskriven
mledning, där författaren analyserar begreppet skönhetspris ur alla
tänkbara synpunkter samt även anför ett antal exempel på misslyckade
skönhetspris, d. v. s, sådana partier som visserligen tillerkänts pris
men efteråt befunnits behäftade med brister som domarna förbisett.
Ett och annat fall meddelas också (gåtfullast partiet Tschigorin—Burn,
Ostende 1905), där domarna tyckas ha lidit av värmeslag, feberyrsel
eller kollektiv förryckthet vid pristilldelningen.
Det är en ytterst angenäm bok att bläddra i, och en som skänker
god förströelse under många kvällar. En del av partierna känner naturligtvis varje schackspelare till på förhand, men de okända pärlorna
äro många och glänsande, Det är att märka att ingalunda alla med
skönhetspris utmärkta partier finnas upptagna i denna samling, utan
endast ett urval, låt vara mycket rikligt. Det är egendomligt att lägga
märke till att t. ex, två sådana de sköna kombinationernas häxmästare
som Zukertort och Charousek inte förekomma i denna bok. Anledningen är enkel: ingen av dem fick någonsin ett skönhetspris, främst
beroende på att sådana ännu voro ganska sällsynta ting på deras tid.
Det första skönhetspriset förekom så sent som 1876, och först efter
sekelskiftet började de bli talrika.
Zukertort var visserligen en gång nära att få ett välförtjänt skönhetspris, nämligen i den stora turneringen i London 1883, där han
vann första pris långa vägar före dödsfienden Steinitz. Ett skönhetspris donerades under pågående turnering av en engelsk amatör; men
turneringen var i två omgångar, och donatorn bestämde till all olycka
att priset endast gällde för andra omgången, Turneringens ojämförliga
glansnummer, dambondepartiet Zukertort—Blackburne, spelades under
första omgången och kunde därför inte komma i fråga; men en tröst
för Zukertort torde ha varit att priset gavs åt Rosenthal för en näpen
vinst mot Steinitz,
Även längre fram i tiden, sedan skönhetspris blivit vanliga, har
oturen ibland velat att skönhetspartier av högsta klass förblivit lottlösa. Aljechin har väl vunnit lika många skönhetspris som någon annan,
men bland dem återfinnas inte de båda partier som han själv sätter
högst bland alla sina turneringspartier, det mot Bogoljubow i Hastings
1922 och det mot Reti i Baden-Baden 1925. I dessa båda turneringar
var intet skönhetspris uppsatt.
Till de vinnare av skönhetspris man oftast möter i denna samling
Mieses,

höra

Bird,

och

Rubinstein,

Janowski,

Capablanca

Marshall,

Duras,

förekommer

också

Spielmann,

upprepade

Aljechin

gånger,
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ehuru författaren av okänd anledning gått förbi hans med första pris
belönade parti mot Zubarev i Moskva 1925. Den glänsande Tschigorin
måtte däremot ha haft otur med prisdomare, ty han förekommer inte

ofta;

Steinitz,

Lasker,

Tarrasch

och

Niemzowitsch

uppträda

endast'

såsom mera enstaka fall. Bogoljubow har under hela sin bana visat
en utpräglad fallenhet för att komma med i skönhetspartier såsom förlorande part, säkert på grund av sitt alltid orädda temperament. Så
långt fram som till 1938 synes Keres ha haft en märkvärdig otur
ifråga om skönhetspris, trots sina redan då högst glänsande prestationer ; varken vid Semmering- eller Avroturneringen synas skönhetspris ha funnits, och i denna samling figurerar han endast såsom sjuttonarig vinnare av ett sådant pris i en korrespondensturnering, Det
skulle väl inte vara svårt att räkna upp åtminstone ett tiotal turnerngspartier äv honor som borde kunna stå sig även i den hårdaste

skonhetskonkurrens,

däribland

Reschewski i Stockholm

1937.

ett

|

(som

j

Lå

jag hade turen att åse) mot

Att vinna ett skönhetspris bör alltid kännas angenämt; att vinna
ett skönhetspris mot en världsmästare bör väl innebära den högsta
njutning som en schackspelare överhuvud kan känna. Mot Steinitz
vanns, såvitt jag kan se, endast ett skönhetsparti under hans världsmästartid, nämligen

det redan nämnda

i London

1883: ett andra mot

honom vanns av Lasker i London 1899, men då hade titeln bytt ägare.
Lasker figurerade, under sin tjugosexåriga regering, såsom förlorande
part i sammanlagt tre med skönhetspris belönade partier: det mot
Pillsbury i Närnberg 1896, som väl räknas som ett av de bästa partier
som någonsin spelats; ett mot Schlechter i Cambridge Springs 1904,
som vanns på grund av en felkombination av motståndaren och för
den omvigde knappt förefaller värt ett första skönhetspris (då borde
hellre åter Pillsbury haft det, för sin vinst mot Lasker i den turne-

ringen); samt ett mot Blackburne i London

1899, Detta sistnämnda

var ett parti med verkligt dramatisk poäng; när det spelades, var
Lasker trettioett år gammal, Blackburne femtiosju. Då detta parti
janske inte är så allmänt bekant, tillåter jag mig att anföra det, Lasker
ar

vil,

1. e4, e5. 2, St3, Sc6. 3. Lb5, d6, 4, d4, Ld7, 5. d5, Sb8. 6. Ld3, Le?.
7. Sc3, SEO, 8, Se2, c6. 9. c4, Sa6. 10. Sg3, Sc5. 11. Le2, b5. 12. b4, Sb7.
13, de, LX c6. 14, cb, LXh35, 15. ad, Ld7. 16. 00,

g6. 17. h3, h5. 18. Le3, a5. 19. b5, Te8. 20.

Tel, Sce5. 21. Sd2, h4. 22. Se2, g5. 23. LXg5,

Tg8. 24. LXh4, LXh3. 25. Lg3, Le6. 26. Tel,
ogå, 27, STL, Lgå. 28. Tbl, Th8. 29, Sc3, Lf4,
30. Sd5, Deå. 31. £3.
I denna ställning, efter att ha gjort sitt trettioförsta drag och med tidskontrollen klar, reste
sig Lasker från spelbordet och gick med gott
samvete bort till en i spelsalens ena hörn befintlig bar, där förfriskningar tillhandahöllos, Inom

Ställning efter 31.

243.

É
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kort uppsöktes han där av en åskådare, som meddelade honom ait
Blackburne nu gjort sitt drag, Lasker, som just blivit serverad, undrade
lugnt vilket drag som gjorts. När detta sades honom, blev hans förvåning så pass stor, att glaset föll ur hans hand och krossades mot
rolvet.
|
| 31, — , Thlf. 32. KXhl, LXg3. 33. SXg3, 5Sf2f. 34 Kgl, SXdl.
35, Sf5, LX£5, 36. ef, Dd2 och svart vann snart. I denna turnering,
där alla dåtidens starkaste spelare utom Tarrasch deltogo, vann Lasker
20 partier, gjorde 7 remi och förlorade endast detta.
|
Det vill synas som om ingen någonsin fått ett skönhetspris mot
Capablanca (fast Keres och Botwinnik borde haft var sitt i Avroturneringen 1938, om sådana funnits där); och bara en enda mästare synes
ha haft det utsökta nöjet att vinna ett sådant mot Aljechin, nämligen
Yates i Kaärlsbad 1923,
Vid turneringen i Ostende 1905 utdelades ej mindre än tolv skönbhetspris; det främsta av dessa tillföll Janowski för hans vinst mot
Tarrasch. Båda dessa självsäkra herrar stodo då ännu på höjden av
sin storhet, Janowski hade ofta en lycklig hand med den store doktorn
och tillfogade honom under tidernas lopp ett antal remarkabla nederlag, men intet som i katastrofens våldsamhet kan mäta sig med detta.
janowski har vit.
oo
jar då, d5. 2. Sf3, e5, 3. c3, €6. 4. Lf4, Db6, 5, Db3, Sc6. 6. e3, 5Sf6,
7. h3, Le7, 8. Sbd2, Ld7. 9, Le2, 00. 10. 00, Tfe8. 11. Se5, Le8, 12.
Lg3, 5d7. 13. Sdf3, Sf8. 14. Tidl, Sad. 15. De2, e4. 16. Sd2, f6.
17. Sef3, Lg6. 18. Del, h6. 19. Sh2, (Med väl spelad menlöshet börjar
Janowski nu packa samman sina pjäser i en till synes högst oförarglig
röra runt sin kung, under det doktorn gör metodiska framsteg på damflygeln.) 19, —, Dd&8, 20. Lf3, b5. 21. ed, 5c6. 22. ed, ed. 23. Tel, b4.
24, Sdfl, be, 25. be, Da5. 26. 5Se3, Lf7. 27, Dd2, La3. 28, Tabl, 5Sd/7.
(Tarrasch ser med lugn vad som skall omel)
ällning
efter 30. — = och vidtar motåtgärder för att fånga tornet.

ris
;

oo d0. Tb7. Sb6. 30. Sf5, Da6. (Förmodligen i

tidsnöd; eljest hade han väl bättre kunnat spela
Lf8, varpå man kan hänge sig åt analyser med
förslagsvis fortsättningen Sg4.) 31, SXh6, gh.
32, TXf7, KX. 33. DXh6, I sanning en nätt
ställning, Janowski, med ett torn mindre, har
ett överflöd av pjäser mot den ensamme kungen.
Samtliga Tarraschs stridskrafter stå på fel
halva av brädet, Det hör till historien att
Tarrasch här var tillräckligt bragt ur jänrvikt
för att fortsätta partiet ännu fem drag.
Tvenne franska mästare vid namna Gibaud och Lazard gjorde sig on
gång

7

för tjugo är sedan berömda

genom

att vid en mästerskapsturne-

ring i Paris åstadkomma ett parti, som enligt Tartakowers försäkran
(och man tror honom gärna) är det kortaste turneringsparti som
nägonsin spelats, (Lazard hade svart: 1. d4, Sf6, 2. Sd2, e5. 3. de, 5g4.
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4. hå, 5e3. Punkt och slut.) Men med glädje hittar jag i denna samling ett parti mellan samma parter, som höjer sig betydligt över det
enbart skämtsamma planet, Det är från en mästerskapsturnering 1909
> Le Cercle de la Régence; M. Le Lionnais ger partiet den ej helt
oförtjänta överskriften »I Morphys spår», Lazard har vit.
1. ed, e5. 2. dd4, ed. 3. Sf3, Sc6, 4, Led, Les. 5. c3, Sf6. 6. ed, Lb4j.
7, Sc3, SXe4, 8, 00, LXe3, 9, d5, Lf6. 10. Tel, Se7. 11. TXe4, dö.
12. g4 (Schlechters bajonettangrepp) 12, —, h6. 13, h4, Kf8, 14. hå, g5.
15. Sd4, c6, 16. Df3, SXd3. 17. Ld2, Sc7. (Svarts försvar kunde nog
förbättras här och där.) 18, Tael, d5. 19. Lb4t, Kg7. 20. Te7 (Nu
komma koketta skönheter tätt.) 20. —, dXc4.
21. 5Xc6 (slås denne springare, följer DX f6t)
Ställning efter 21.
21. —, Dd3. 22. TX 7, KXf7. 23. Test, Kas.
24, DXI6, Th/7. 25. Te8t och matt i nästa drag.
Med outtömlig sinnrikhet förser M. Le
Lionnais varje parti i sin samling med en särskild överskrift, avsedd att antyda dess speciella
egenart. Det parti där Bird mot Mason vann det
första skönhetspris som någonsin uppsatts — et
parti som ingalunda skäms för sig i denna samling — har fått överskriften »ÅApokalypsens
ryttares, på grund av de bländande trollerier
som Bird här åstadkommer med sina båda springare, Bird hade alltid
ett särskilt handlag med hästar; han, liksom t. ex. Tschigorin och
Marshall, brukade ej sällan med dem åstadkomma ting som kunde få
välbeställda innehavare av det berömda löparparet att hjälplöst taga
sig för huvudet, Bird figurerade som aktiv sehackspelare i bortåt
femtio år men nådde aldrig fullt erkänd stormästarrang, dels emedan
han ofta exekverade sina turneringspartier i halvt blixt-tempo (som
blixtspelare lät han ha varit ouppnådd, påstå engelsmännen), dels därför att han aldrig någonsin under sitt långa liv synes ha ägnat minsta
grubbel åt sådana ting som strategi, svaga punkter, bondemajoriteter
och dylikt. Han var taktiker och intet annat, alltid full av fällor och
finesser och alltid besjälad av en eldig åstundan att sätta motståndaren
matt; begreppet remi förblev honom ganska främmande, En gång var
han på vippen att som hastigast besegra Steinitz i en match (Steinitz
7 vinst, Bird 5), men i de talrika internationella turneringar där han
deltog kom han endast ett par gånger så högt som till andra och
tredje plats.
Trots sin längd torde detta parti, spelat i en mindre turnering i New

York

1876, vara värt att anföras, ty det är kanske okänt för de flesta,

och långtråkigt kan det inte kallas, På grund av kombinationernas virrvarr borde det vara försett med många och grundliga anmärkningar,
men jag är tyvärr inte rätte mannen att åstadkomma sådana: tidskriftens egen redaktör skulle behövas för den saken, gissar jag, De anmärlröngar, med vilka bokens författare försett detta parti, kunde varit

bältre;

han

har,

här

och

på

andra

ställen,

en

märkbar

tendens

att i
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sina analyser förbise även sådana ting som matt i ett drag, vilket verkar
smått oroande, Intet ont sagt därmed; och jag skyndar mig att tillägga
att flertalet av bokens partier äro glosserade av kompetenta förmågor.
Vit: Bird. Svart: Mason,
|
1. ed, e6, 2. d4, d5, 3, Scå, 516. 4. ed, ed. 5. Sf3, Ldö, 6. Ld3, 00
(Den för sin tråkighet och tamhet bekanta normalvarianten.) 7. 00, hö.
3. Tel, 5c6, 9. Sb5, Lb4 (Mindre lyckat.) 10. c3, La5. 11. Sa3, Lg4
(Mason tar saken ganska nonchalant, kanske i övertygelsen att denna
öppning måste resultera i remi.) 12. Sc2, Dd7. 13. b4, Lb6, 14. h3, Lh5.
15. Se3, Tfe8, 16. b5, 5e7. 17. gå, Le6, 18. 5e5, Dc8. 19. a4, c6, 20.
be, be, 21. La3, Se4, 22. De2, 5g3. 23. LXe7, TXe7. 24, LXg6, fg.
25. DXg6, SXh3f. 26. Kh2, St4, 27. DES, 5e6. 28, 5g2, De7. 29. aå
(Det börjar märkas att Bird är i form.) 29. —, LXa5, 30. TXa5 (Ser
ut som en felkombination, ty på DXa5 duger ju inte SXc6. Men Sg6
duger.) 30, —, Tf8. 31. Ta6 (Bird ger damen för torn och löpare, och
därmed börjar hästuppvisningen på allvar.) 31. —,, TX£5. 32, gf, 5d8.
33. Sf4, De8. 34. Sfg6, Te8, 35, SK (Troligen
Ställning efter 35.
ganska oväntat för motståndaren,
Den ärade
läsaren kan här och vid de närmast föregående
dragen roa sig med analyser en stund.) 35, —,,
De7t. 36. Sce3, DXc3 37. Te3, Dd2. (Inte
genast DXd4 för 5c6,) 38, Keg2, DXd4, 39. 16,
gt. 40. TXf6, 5e6. 41. Te3, Sg5. 42, Sg4, Kg7.
43, Stf4 (Springarnas livaktighet förblir oförminskad. Om nu DX 6, så Sh5f) 43. —, Dett.
44, Kh2, Sh7 (Sf3f går ju inte.) 45. Sh5t, Kh8.
46. TXh6, De2, 41. Shf6, Te7, 48, Kg2, JA.
(Därmed pareras det nätta hotet TXh7, TXh7;
Sh6.) 49, Se5, Dc8, 50. Sg6T, Ke7. 51. SXe/t, KOOh6, 52, Tg6 matt.
Springarna äro med till slutet.
a
Det skönaste, lödigaste och på allt sätt mest högtstående partiet i
hela denna bok är enligt M. Le Lionnais” åsikt Niemzowitschs vinst
mot Rubinstein i Dresden 1926. Enligt vad som framgår av en anmärkning skattade Lasker Niemzowitschs likaledes prisbelönta parti mot
Johnei i samma turnering ännu högre. Och dessa båda partier äro förvissa högst beundransvärda skapelser. Men envar har sin smak; och
för min enkla del skulle jag, om jag ärligt skulle ge min röst, ge den
åt Duras' vinst mot Teichmann i Ostende 1906, Detta parti torde på
sin tid ha publicerats i tidskriften,
Frans G. Bengtsson.
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Ett poetiskt schackparti.
Giuseppe

Giacosas dramatiska legend, ”Ett schackparti”.

Ett av förra århundradets vackraste diktverk är Giuseppe Giacosas
dramatiska legend, »Ett schackparti»,
Densamma finnes översatt till de flesta europeiska språk och även
till svenskan finnes en tolkning gjord år 1891 av Göran Björkman.
Giacosa behandlar i sin dikt ett tämligen vanligt tema ur de medeltida riddaresägnerna (eller de franska hjältesägnerna de s, k. »chansons de geste»), närmare bestämt en schacktävlan mellan en vacker
slottsfröken och en riddare,
Den mest kända av dessa hjältesägner är väl den som besjunger
riddaren Huen av Bordeaux, Originalet är av provencalskt ursprung,
men återfinnes också i en samtida engelsk version, I densamma uppträder riddaren i en trubadurs förklädnad i slottet hos kung Yvarin,
som har en skön detter, vida ryktbar för sin färdighet i schackspelet.
Huen prisar sin skicklighet på många konstens områden och särskilt
då sin färdighet i schack. Kungen tar honom på orden och tvingar

honom

att spela med

dottern

varvid

insatsen

vid

fall av förlust för

riddaren

gör prinsessan hu-

honom skall gälla livet. Om han däremot vinner, så lovar konungen
honom en kärleksnatt med sin dotter samt 100 silvermark.
Av

schackspelsintresse är frågan

som

ruvida hon önskar spela med tärningar eller med drag. Det var nämligen under medeltiden vanligt för att förkorta spelet att använda
tärningar varvid man tvangs att göra vissa obligatoriska drag. Prinsessan som är medveten om sin skicklighet väljer att spela med drag.
Partiet står snart dåligt för Huen, men han förlorar ej modet och
uppbygger de närvarande oayvlåtligt med skämtsamma, delvis rätt
vågade lustigheter. Prinsessan aktar ej längre fullt så noga på spelet
och förlorar så till sist. Kungen skummar av raseri, men lugnar sig
då den ädle riddaren nöjer sig med de 100 silvermarken, Den nådiga
fröken är däremot bittert besviken och säger öppenhjärtigt: »Hade jag
bara vetat det, så hade jag satt dig matt!»
Giacosa har mildrat och förfinat den medeltida dikten. Hans hjälte
pagen Fernando sätter liksom Huen sitt huvud på spel, men slottsfrökens fader lovar honom i gengäld dotterns hand och en rik hemgift. Liksom TIluen är Fernando allt annat än blygsam:
»Konsten att göra anfall och tillbaka dem slå
har av schackspelets stridssätt jag mig lärt att förstå
och än aldrig jag tappat — — =>»
Slottsherrn föreslår genast skrävlaren ett parti med dottern:
» Nå, då handsken du kastar,

käre tusenkonstnär, till din prövning jag hastar.
Dotter, giv, dig till ära, en lektion, hur man gör,
då man segrar, men

ingen ens segerjubel hör!»
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Innan partiet börjar vänder sig Fernando med en vink åt dei
alla

tider så besvärliga åskådarna:

»Till uppmärksamhet måste åt ett slikt spel man skänka,
Varje sällskap här stör.»
Vi vilja nu försöka att rekonstruera detta parti med hjälp av de
antydningar, som finnas strödda i Giacosas dikt, Men samtidigt
göra
vi genast våra läsare uppmärksamma

på, att det här ingalunda hand-

lar om något mästareparti, Långt därifrån! Pagen spelar i början
dåligt emedan han har mera öga för sin medspelerskas behag än
för
spelet, Och slottsfröken spelar i sin tur dåligt på slutet, emedan
hon

fattar kärlek

till den vackre

ynglingen.

Hon

strävar

ej längre emot

att bli hans brud, utan gör i stället allt för att bidra till hans seger,
Partiet kunde sålunda ha haft följande förlopp.

Jolanda
Vit
1.
2.
3.
4,
5
6.
7.
Hittills är spelet

Fernando
Svart
€/—e3
d7-—d6
f7—145
f5öxXed
d6—0d5
Lf8&—e5
Dd8—4f6
sidor tämligen korrekt,

€2—e4
d2—d4
Sgl—13
d4Xxe5
Sfå—g5
€5—e6
Sg5f7
å båda
8. Ddl-—e2
Draget är icke så dåligt som det ser ut. Det förhindrar nämlige
n
bondens framträngande; vit hotar också med schack på h5 eller
b5,
Nu blir pagen förströdd; allt oftare går hans blick från pjäsern
a till
Jolandas fötjusande anlete:
ÖL ee re
DI6Xe6
För att forcera d-bonden men naturligtvis dåligt.
9. Sf Xh8
Jolanda (triumferande): »Hur är dig sven Fernando? Jag din
konst tror att röna.»
Fernando: » Jag— — - ser på dina Ögon; jag såg aldrig så sköna.»
me me
Sbö—c6
10. De2—65
Jolanda:

»Och jag får under tiden fritt förminska din här.
Re'n ett torn förlorat, och löparn offrad är,

Öm du ej till hans skydd skall i leken dig blanda.
Akta dig, inga felgrepp!»
10 ee me
b7-—b6
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Pagen gör detta dåliga drag och erkänner också Öppet aft han inte
tänker på spelet.
Fernando: »På tusen fjärran saker satt jag och tänkte drömsk.
Att man kan av en fara bli så gudasällt glömsk!

Vid vart drag jag ju hittills svikit klokhetens lagar.»

De spela vidare, men Fernando fortsätter att hopa fel på fel.
11.
Sh8—f7
De6 7
12.
Db5 Xx c6f
Le8—d7
13.
DE XaBf
Keb—e7

Svart står på förlust. I slottsfrökens hjärta vaknar emellertid så
småningom en känsla av medlidande för den vackre och drömmande
Fernando och hon gör ett förslag.
Jolanda: »Sven Fernando, vi byta partin, om dig behagar,»
Men den stolte pagen avböjer varje nedlåtande och ovärdigt medHidande,
Fernando: »Nej, din ställning behåll! Än jag vinna förmår.»
Den för svart hopplösa striden går vidare.
14, Lel—e3
Sg8&—h8
15. Sbl—c3
Cb
Men nu börjar Jolanda med avsikt spela dåligt, ty medlidandet
Övergår i en mycket starkare känsla.
16,
17.
18.

Slottsfröken

Da&h8&
a2—a3
b2—bh4

är älskvärd

Di/—£fG
aa]

nog

att göra

pagen

uppmärksam

hon ställt en pjäs i slag.
Jolanda: — »Ack, jag blinda, som själv så i snaran kan tråda;
Jag din löpare jäktar, och min häst är i våda!»
18 ee mm
Df6Xc3T
Pernando (tar hästen) :» Att ta den jag €j vågat:
jag den mottar som skänk.
Jolanda: — »Ja, hur skickligt jag spelar! Du ej tror mig ens,
Tänk, om en felspelning!»
19. Le3—d2
De3xalt
20. Kel—e2
Nu

går det dåligt för stolts jungfrun

och

pagen

varnar

på

att

henne.

Fernando: »5Se upp, nu tycks du tappa.» (Pekar på schackbrädet.)
Jolanda: — »Du så ivrigt mig varnar, som räddes du, då din motgångs töcken klarnar?»
Fernando kan ännu ej besluta sig för att ge motståndarinnan
stöten,

20,

eo mm

Shö—17

nåde-
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Jolandas fader närmar sig de spelande och frågar hur partiet står.
Pagen

svarar honom:

|

Fernando (leende): »Jag säger just nu: Gardez la Reine!»
Detta har en dubbelmening: icke blott Jolandas drottning är i fara
utan fadern är också i begrepp att förlora sin dotter.
21. DhEXh7
Ld7—g+F
22.

f2-—13

23.

g2Xf3

Dal-—e5t

ef

24,

Kedd3

De5—d4T

25. Kd3—e2
LgAXf3T
26. Ke2xf3
Dd4—1f2T
27.
Kf3—g4
St7y—e5T
28, Kgth5
Jolanda ser det oundvikliga närma sig och erkänner:
Jolanda: — »Det är ödet vars vishet oss båda sammanför;
Se, två drag blott ännu, och så matt du mig gör.»
Jolandas fader frågar på nytt hur partiet står. När han av
leende dotter erfar att partiet är förlorat

för henne,

vädjar

han till

Fernandos ädelmod att avstå från dottern och ej göra henne olycklig
för livet. Han erbjuder honom i stället riddarevärdighet och ett slott.
Renato:

=

2 — - finns det i din själ,
någon adel och vill du min dotters sanna väl,

|

så betänk, — — — att på vårt stamträd är hon dess sista
skott;
furste ej ärver, vad som blir hennes lott.»

mången

(Fernando tvekar; Jolanda, som märker det, manar honom

börder att spela.)
|
Jolanda (viskande): Spela, Fernando!
28, em mm
29, Kh5—g5
Fadern fortsätter med sin vädjan.

med

åt-

Df2-—f3T

du ock, sven, en dag vinner

Jolanda
Renato:

tvekar,

fattar

20,
Jolanda:

»Fader,

mo

Jolanda

lätt och

förstulet

räkning.)

rna
ditt råd är för sent;

och gjort ej ogjort blir.»

om

schackspelet.

I en tidigare uppsats i denna tidskrift har jag talat om några
schacktermers egentliga betydelse och påvisat, hur man genom etymologiska forskningar i viss mån kan bestämma schackspelets flertusenåriga ålder. Det kan därför synas vara tämligen betydelselöst att
referera några ord, som skrevos om schackspelet för en så löjligt kort
tid sedan

som

tre århundraden.

Må

det

likväl

tillåtas

mig:

de

tre

följande citaten bilda tillsammans ett stycke inressant kulturhistoria.
Som bekant är spanjoren Miguel de Cervantes Saavedras tegelstensroman om Don Quijote ett av världslitteraturens odödliga mäs-

terverk. Dess första del utkom 1605, dess andra 1615. I detta digra
verk möter man på tre ställen för schackspelets dåtida utbredning och

ställning i samhället synnerligen belysande meningar.
I första delens 32:a kapitel försiggår en skarp diskussion om

talrika

kar på
hällen
att roa
låteter

ett stolt riddarnamn, vars rykte vida hinner.
Men ännu — — —>
(viskande): » Spela, spela! Ett enda drag — =— — >
— »Ännu knappast ditt liv hunnit gry, ty säg vem är väl du?
Men hon är skön och rik, och — må du ej förtycka
hennes far hans ro — aldrig hon med dig vinner lycka.
Fernando

Cervantes

riddarromanernas

vara

eller

icke

vara,

om

deras

nytta

de
och

skada, om deras sanna eller osanna bild av verkligheten. En kyrko-

= »Kanske

(Medan
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herde yttrar härvid, att dessa böcker tryckas »för att förströ våra tan-

Renato:

hand och gör ett drag för hans

SCHACK

Renato: = »Du menar?»
Jolanda
(stiger upp och med henne de andra): » Schack och matt!»
Sålunda eller på något liknande sätt förlöpte det mest poetiska av
alla schackpartier. Som sagt kan schackspelaren inte lära synnerligen
mycket av detta allt annat än felfria parti. Det skulle då möjligen
vara detta, att kärleken till schackspelet och ett bra parti är helt och
hållet oförenlig med kärleken till motspelaren.
H.J.

Nils Palmborg:
|
sin

FÖR

Di3—g47
i pant

hedern

du

satt,

hans

man

lediga stunder, och på samma sätt som man i välordnade samtillåter, att det får finnas schackspel, kägel- och biljardspel för
somliga, som icke behöva eller böra eller kunna arbeta, så tillman ock att det får tryckas och finnas dylika böcker», Om

drar

ut konsekvenserna

av

det

sagda,

var

det tydligen

endast

sjuklingar och dagdrivare, som fick ägna sig åt schackspelet i 1600talets Spanien, Men med all säkerhet var spelet så utbrett, att alla

sorters

dagdrivare

voro hemmastadda

i den

ädla

konsten,

både

den

stenrika aristokratien och Söderns fattiga men sorglösa, ständiga ledighetskommitté. Därom vittnar nästa citat.
I andra delens 12:te kapitel samtala romanens två huvudpersoner, den på riddarromaner förläste Don Quijote, »riddaren av den
sorgliga skepnaden», och hans trogne vapendragare Sancho Panza, en
enkel småbrukare från La Mancha, om livet och skådespelet. Don
Quijote yttrar: » Just på samma sätt sker all handel och vandel på
denna världens skådebana, där somliga föreställa kejsare, andra påvar, med ett ord alla de personer,

som kunna

förekomma

i ett skåde-
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spel; men, då det är slut, det vill säga då livet upphör, då tager
den

av dem

alla de kläder

som

gjorde

en

åtskillnad

på dem,

ör

och i

graven äro de varandra åter lika.» Och Sancho replikerar: »En fö
en
träfflig liknelse; visserligen är den inte så ny att jag inte hört
än =
flera gånger förr, alldeles såsom liknelsen om schackspelet,

då
länge spelet varar, varje pjäs har sin särskilda förrättning, och,
spelet är slut, sammanblandas och hopläggas de alla och kastas om
varandra och läggas i en påse, vilket är detsamma som att göra a

med livet i graven.» Sancho har här åt eftervärlden bevarat en, iknelse, som tydligen var välbekant redan. på 1500-talet och kanske ännu
idigare, en god symbol för livet och förgångelsen.
sista stället i romanen,

DR tiedje och

där schackspelet Frnämnes

är i andra delens 25:te kapitel. I Lidforss

svenska översättning

bes

rättar en yngling om några män, som »ofta med väpnad hand om i
dem,
sluten skara dragit ut emot sina hespottare för att slåss me

utan att fruktan eller blygsel eller någon i världen förmått hin Rn
dem». Detta negerade någon i världen” heter i det spanska origina i
»ni rev ni rogue», d. v. s, »varken kung eller torn».

spelets terminologi
hundraden

lånade uttrycket hade alltså

Det från schac e-

för mer

än tre a |

sedan redan övergått till att bli ett ordstävsartat,

ståend e

schackspelets

historia

uttryck med betydelsen "icke någon, ingen enda”. Främst har nat ligtvis denna utveckling kommit SS stånd tack vare uttryckets effekt|
itteration (2i rey mi rogue).
f
ll essa tre citat Törde tjäna som slående exempel på hur man i
världslitteraturens

största

verk

finna

kan

för

betydelsefulla smådrag.

från

minnen
Av

C.A,

mitt

schackliv

Mebius,

Att spela schack lärde jag mig i min tidiga ungdom, men det var
då bara en lek. Först vid tio års ålder spelade jag med någon e ter-

tanke. Särskilt var det med en vän, som var fem å sex år äldre än jag,
och naturligtvis låg jag under. Blott en episod från denna tid minnes
iag. Vi gjorde
schack, dröjde

våra drag nog så hastigt, och en gång, när jag - e
han och bara skrattade. När jag såg efter, var. Dan

matt, det var en s, k. blindmatt och min största bravad från den tiden,
Hösten 1867 kom jag in i allmänna läroverket i Gävle, En julklapp,
som jag 1870 fick, var J, G. Schultz” »Undervisning i schackspe e ?.
Detta

arbete studerade

jag med

största

intresse och

iver NA D föran

N, vars
ledde, att jag skaffade mig Langes bok »Paul Morphy» (
samtliga partier jag genomspelade. Genom detta ökades Sn spel
styrka betydligt över mina skolkamraters, vilka icke kän e ti någ |
teori. Mitt intresse för schack var stort, och jag lyckades att inom

SCHACK

J21

Gefle gymnasistförening bilda ett schacksällskap, i vilket till och med
en turnering kom till ständ. Sällskapet självdog dock inom kort. En
äldre skolkamrat, som hade v. der Lasas »Leitfadens, var Erik Collinder, sedermera läroverksadjunkt i Sundsvall. Han var en stark
spelare; vi spelade också några partier under mina första studentår i
Uppsala, Det var mig en riktig triumf, när jag någon gång lyckades
besegra honom. Jag måste dock snart upphöra med allt schackspel, ty

det inkräktade för mycket på mina studier.
mina examina,

spelade jag ett och annat

med min vän Carl Fredrik Rydberg.
förlorade två partier. Sedermera

Först sedan jag avlagt

parti, bland

annat en gång

Jag underskattade

honom

var han en av Stockholms

och

starkaste

schackspelare,
Under somrarna 1872 och 73 var jag informator hos ingenjör Hugo
Limborg i Ludvika, Han var en glad och gemytlig man, road av att
sjunga kvartetter och spela schack liksom jag. Jag hörde två gånger
honom skrytsamt fråga ett par oerfarna vänner: »Skall jag göra dig
matt på den rutan?» samt pekade på h8, och detta lyckades honom
också, Men han var ingen stark spelare; vi spelade många partier, och
jag har antecknat, att vi i juli 1873 på fem dagar spelade 42 partier,
av vilka han vann 12 och förlorade 30. Han var 40 år och jag 19,
Då jag 1892 fått mitt hemvist i Göteborg, var det icke längre nödvändigt att avhålla sig från att spela schack. Jag sökte därför inträde
i Göteborgs Schacksällskap, Detta förde då ett tynande liv, men ungefär samtidigt med mig anmälde sig några nya medlemmar, som voro
goda spelare och gjöto nytt liv i sällskapet till glädje för dess utmärkte ordförande Martin Andersson. Jag nämner Anders Mellgren,

Th.

Några

FÖR

Jeansén,

Aberstén,

Appelberg,

Engberg,

Atterbom,

Erik

Hall-

gren, Herman Jonsson. Mellan okt. 1894 och maj 1895 spelades den
första turneringen, i vilken jag deltagit. Det 12:e turneringspartiet
spelade jag med Martin Andersson (Vit). I 33:e

draget gjorde vit Ld2XLg5, och diagramställ-

ningen var uppnådd. Om jag nu hade gjort det
naturliga draget 33. —, KX g5, synes ställningen
vid korrekt spel utvisa en klar vinst för svart.
Men jag greps av en plötslig schackblindhet och
drog 33, —, Se3t (för att vinna kvalitet I), varpå
följde 34, L.Xe3, Detta var den största katastrof, jag någonsin i mitt schacklig råkat ut för.
Jag förlorade två pjäser utan vederlag, partiet
och hoppet om första priset. Detta vann Martin
Andersson; Anders Mellgren, som stod 34 point
före mig, vann andra priset och jag fick nöja
mig med det tredje (egendomligt nog andra
Morphy»).

bundet

Under

de femton

följande

i spelet och turnéringarna

åren

inom

deltog

M. Andersson.

upplagan

av

»Paul

jag ganska

regel-

schacksällskapet,

spelet företogs om kvällarna och ofta slutade ganska

men

enär

sent, måste jag

omsider upphöra. I göteborgarnas schackfärd till Kristiania och match

därstädes
ställning,
men i en
Lewgren
pade
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januari 1901 var jag en av deltagarna, I en simultanföresom Mieses höll i Göteborg, lyckades jag vinna mitt parti,
dylik mot Spielmann låg jag under. Grosshandlare AA. W.
i Göteborg var en stor älskare av schack. I hans hem utkäm-

jag med

honom

mången

schackkamp.

I början

vann

han,
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75 år.

men

sedan jag vunnit större övning i schacksällskapet, hade jag bättre
tur. En gång var också hans vän kamrer Larsson med och spelade. IL.
var också en stark spelare och medlem i schacksällskapet, Det var lustigt att se på, när de båda gubbarna

drabbade samman.

På

10 sekun-

der hade var och en av dem hunnit med 10 drag; det var Muziogambit. Omsider inträdde en ställning, då de började fundera. Då jag
förvånad frågade, hur de så hastigt kunde göra sina drag, kom

svaret

»Den här spelöppningen ha vi spelat hundratals gånger». Från 1934
har jag i Stockholm spelat schack med två f. d. göteborgare, bibliotekarien Aberstén och överdirektör Laurin; vi spelade omväxlande i
varandras hem. Det har varit allvarsamma partier, spelade med största omsorg. Nu är det slut med schackspelet för mig; de båda äro
döda.
Det är en väsentlig skillnad mellan att spela schack och att skapa
ett schackproblem. I spelet skall draget vara rätt tänkt utan återsom
vändo, vid problemet kan draget göras om hur många gånger
schackom
m
kännedo
första
helst, till dess det blir det bästa, Min

problem inhämtade jag ur nägra årgångar av IHlustrierte Zeitung från
1850-talet. Det var 1868 och för mig något synnerligen intressant. Jag
skrev av åtskilliga av dem, jag har dem ännu i behåll, för framtida
behov,

men

jag »lurade»

mig

själv genom

att icke avskriva

lösning-

arna. 1870 insände jag lösningar till några problem, som publiceraR.
des i Ny Illustrerad Tidning; schackspalten där redigerades då av
gamle»,
»Den
ofta
då
e
uppträdd
e
örfattar
problemf
Sahlberg. Bland
pseudonym för Alfred Arnell, då 20-åring (han var född 1849 28/12),
långt efteråt kallade han sig »Vetus». Men lösningarna upphörde
mycket snart. Jag försökte mig också på att komponera och åstadkom under åren 1870—75 tolv problem utan värde. Det var först under inflytande av J. A. Ros" problemsamling (1901) som jag började
mera på allvar; långt senare studerade jag även Allan C. White's
i
1001 självmattor. Min första publicerade uppgift såg dagen 1903
produktillväxte
därefter
1909;
Göteborgs Handelstidning, min tredje
tionen, men ganska oregelbundet allt efter som lusten kom på, En
i
gång var det sju år mellan två publicerade uppgifter. Lösarna ha
allmänhet

funnit mina

problem

enkla och

lättlösliga,

ibland

med

ett

tillägg av artighet, ibland av besvikelse.
På Tidskrift för Schack har jag varit prenumerant allt sedan dess
hörjan liksom också på Schackvärlden. I Stockholms Problemschackåskåklubb har jag från dess början varit medlem och en intresserad
då
ges,
ådagaläg
som
dare av den livfulla hastighet och skicklighet,
s.
diskutera
scbackproblem demonstreras och

|ä

i

> Då jag 1 dessa dagar för precis 40 år sedan
gjorde
mi
& i
Östers pensionat vid Parkgatan, i vars förnäma Sökaler stadens då
enda schacksammanslutning, Göteborgs Schacksällskap, residerade
såg jag vid ett av borden en liten tunn, blek yngling med pincenez på
näsan och runt om honom en tät skara åskådare, Försiktigt närmade
jag mig, en diskret fråga till en av åskådarna, vem den unge mannen
var, besvarades ej, Det var ju också en häpnadsväckande okunnighet
formaten
eler också var den tillfrågade så upptagen med att

befann
S

sigölja
j. yr ynglingens
oe Ben aa
mani pulationer
i
ä
i
ä
på brädet,
att han icke
längre

Överhuvud gjorde man i »gamla sällskapet» ingen affär av en nykomling. Sällskapet var ju det enda i staden med ett 50-tal medlem-

mar, så att den, som ville komma in där, fick minsann vara hövli
Framhärdade man ett halvår eller så med att komma, så skickades kas.

Sören
«
sören påpå en
en och

jälpte
inte
hjälpte
inte ens det —

nå,nå, såså blevble man då i Guds

Ja, vad har nu detta med Joel Fridlizius att göra, frågar Ni, Jo, i
någon mån. Ynglingen var naturligtvis just han och han var inte
blott

Sällskapets

schackgeni

nr

1, han

var

också

dess

sekreterare

Och sekretariatet skötte han på sitt eget lilla vis. Han hade en panisk
förskräckelse

för allt vad

turneringstabeller och

dyl. hette och hans

arbete som sekr, inskränkte sig till att en gång om året författa årsberättelsen. Men det gjorde han med så mycket större intresse ty här
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kunde hans fantasi få spela fritt och årsberättelserna mottogos alltid
med stormande bifall. Jag vågar ju inte insinuera, att i dessa årsbe-

rättelser eventuellt förekommande fakta om turneringar och dyl. även
vore

rena

fantasiprodukter,

men

om

så

vore

fallet,

så

var

felet

inte

hans utan deras, som belastade ett schackgeni med en schacksekretera-

1e€s krävande syssla,
:
.
Fridlizius var inte högfärdig, han spelade med vetn som helst, så
småningom även med mig. Vad jag därvid satte mest värde på, var
ingalunda det eleganta och dräpande sätt, på vilket han vederlade alla
mina

trevande försök att komma

hans kung till livs, utan det var, att

han satt stilla vid brädet tills partiet var slut. Inte heller kom

han

med

han

några

giftiga

anmärkningar

om

min

satt där tillsynes fullständigt nöjd med

långsamma

sin värld.

speltakt,

Måhända

kompo-

nerade han schackproblem under tiden,
Fridlizius blev aldrig någon s. k. »turneringshäst»
inget ont om
dem — hans skräck för turneringspartier blev med åren allt större
till sorg för alla dyrkare av det praktiska spelet, vilka i honom sågo
ämnet till en kommande världsmästare. Men att plugga teori låg inte

för honom, När han 1912 med lock och pock förmåddes deltaga i den
internationella

turnering,

som

anordnades

i Stockholm

i samband

med de olympiska spelen, kom han dit fullständigt otränad. Ändock
gjorde han sensation med att vinna över Aljechin. Han vann även
mot Spielmann men stannade trots detta efter pristagarna. Bristen på
träning var tydlig.

Så mycket
sten,

som

större glädje beredde han alla älskare av problemkon-

han

nu helt ägnade

sig åt.

Det

skulle

föra

för långt och

dessutom fordra en sakkunnigare penna att skildra hans arbete inom
denna

förnäma

konst.

Må

det vara

nog

sagt,

att han

här vann

den

framgång, som han inte brydde sig om att eftersträva inom det praktiska

spelet,

internationellt

erkännande

som

en av världens

främste,

Ja, käre Joel, jag har med dessa minnen från gångna tider velat
bringa Dig en enkel hyllning på Din 75-årsdag. En yngling var Du
för 40 år sedan, en yngling är Du i dag, må Du så förbliva.
Göteborg i december 1944,
Fritz Andersson.

P.S.
J. E. är kyrkoherdeson från Kungälv, född där d. 31/12 1869. Efter
studentexamen studerade han ett par år i Lund, men avbröt sina studier där och begav sig till Göteborg, där han tog folkskollärareexamen 1896. Denna stad förblev han trogen ända tills pensionsåldern
trots allt inträdde. Han njuter nu sitt ottum cum dignitate i Skara,
dit

telegrammen alltså torde sändas på nyårsafton,

(Eller enligt tele-

grafstyrelsens enträgna uppmaning helst dagen före.)
D. SS.
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När Stockholms schacksällskap firade
årsfest

med närvaro av kung och kronprins.

Den 13 november 1882 var en stor dag
för Stockholms Schacksält| skap Icke nog med att föreningen denna
dag firade sin årsfest utan
dessutom hade konungen (Oscar IT) och
dess förste hedersledamot,
kronprinsen (nu Gustaf V) behagat hedra
årshögtiden med sin närvaro
Ärsfesten firades i gamla Hotel W6, där
våningen var prydd med
konungen och drottningens byster samt
levande växter. Bland övriga
av de till ett 60-tal närvarande notabilite
terna märktes f. ö. professorn
. friherre Nordenskiöld, generalkonsul David
son, generaldirektör Nordlander m, fl. bemärkta
personti heter, vilket vis
z
i
tid hade stort intresse för Caissas konst.
visade att man vid denna
President Wern fungerade som ordförande
och begagnade tillfälllet
att hylla de kungliga gästerna välkomna,
vilka också visade sitt intresse
genom att deltaga i några av de partier som
öppnades. Efter supén överlämnade sällskapets sekreterare ett för dagen
komponerat schackproblem, i vilket pjäserna bildade konungens namns
chiffer — en uppmärksamhet, som tydligen i hög grad senterades
av H. M.
Härefter följde årsberättelsen, vari sekreterar
en bl. a gick in på
schackspelets historik, vari man bland annat fick
veta att även Karl XV
varit en god schackamatör liksom även Gusta
v III, vilka bägge följde
spelreglerna 1 motsats till Karl XI vars spel
förvisso skulle kommit
håret att resa sig på en Zukertort eller von der
Laza — 80-talets stora
schacknamn,
I sekreterarens föredrag fick man bland annat
veta att redan konung
Waldemars av Danmarlc gemål Sofia varit vida bekan
t som en skicklig
schackspelerska — det var på 1200-talet — och
att kejsar Frans Josef
av Österrike vid den stora turnering som 1882 hölls
i Wien skänkt ett
första pris om 3.000 floriner till 1:ste pristagare
n, Även hade Frankrikes president Grévy 1878 skänkt ett dyrbart pris
vid den samma år
i Paris hållna stora schackturneringen,
”Ej blot til Lyst har schackspelet alltid varit”,
betonade sekreteraren
och slöt med att påpeka att Stockholms Schac
ksällskap skrivit på sin
fana och gjort till sin uppgift, att sprida intresset
för schackspelet samt
verka för dess utbredande i vårt land.
- Det var förvisso en högtidsdag denna novem
berkväll för våra schackvänner, Det är icke vid varje möte en kung och
kronprins möta upp för
att icke blott hedra en schacksammankomst med
sin närvaro utan även
aktivt deltaga i själva spelet.
H.
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Löpare och springare mot två torn.

Två lätta figurer mot två torn.
7.

Originalstudie för T. f. 5S.:s jubileumsnammer
Henri

Rinck,

av

Badalona.

Alla teoretiker, såväl äldre som yngre, ha ansett att 2 T vinna lätt

mot 2 lätta figurer. I denna kamp äro 2 T visserligen starkare än D,
men icke desto mindre finnes det talrika remipropositioner, vilka
undgått teoretikernas uppmärksamhet. BL a. har Berger (Endspiele
sid, 217) påstått att 2 T vinna regelbundet mot 2 lätta figurer, emedan
de senare lätt fängslas och erövras, Senast har Euwe (Het Einspel
1940, häft 5, sid. 35) gjort ett alldeles likadant påstående, I kommande
arbeten skall det dock bli nödvändigt att revidera denna uppfattning
och beakta de talrika undantagen. Undertecknad har nämligen konstaterat, att remi förekommer ganska ofta i kampen 2 L, L+5S och 2 5
contra 2 T. För att belysa denna sak har jag komponerat ett antal
remistudier av så konstnärlig halt som möjligt.
Jag vore rikligt belönad, om detta arbete, som avser att fylla en
lucka, kunde sporra yngre, kvalificerade studieförfattare att på andra,
ännu outforskade områden förkovra studieteorin.
Badalona i februari 1944,
Henri Rinck.

Remi.

Två löpare mot två torn.

Två springare mot två torn.

= Boa
Så
SR

Remi.

Svart

drar, vit
remi,

gör

10.

Kemi.
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5 noerdin sr.
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Lösningar.
I.
2.
3.
7.
3,
6.
7.
&.
9.

10.
Il.
12.
i3.
14.
15.
16.
17.
18.

1 Lh5t, Kd8. 2. Le7t, Ke8. 3. Lf7 = .
1 Le5, Tfed. 2, Ldöt, Kg8 3. Kf5, Kf7! 4, Lb5, Tedd. 3. Leå,

Tb4, 6. Ld6

=

,

1. Lf3f, Ke5. 2. Lg3t, Kf5

(£6). 3. Le6, Tdd4t, 4, Ke5, Ted.

5. Le7 =.

Ny

svensk

FÖR

SCHACK

storspelare

polibrrrantjoviskoffskyitsch,

i fortsättningen kallad Z och Äppelboda

hemvärnskrets

1. Ldö, Tb6 (b2, b7). 2. Lg4t, Ke8. 3. Lh5f

varför ett utförligare sådant lorde vara
schackpubliken.

(eko) Kd7. 4. Lg4

evig schack ; 1. —, Th4, 2. Lb5t, Ke8, 3, La&t (eko) Kd7. 4. Lb5t
evig schack,

1. Ld7t, Kd8. 2. Kd6, Tg61. 3, Se6t (ekoy TXe6t, 4, LX e6 =;

2, —, Tb6f. 3. Sc6t (eko) TXc6t, 4, LXc6 = .
SI6T, Kf8. 2, Le5, Tb6. 3, Kg, Thl, Sd7t (eko) Ke. 5. SKb6 =>
2. —, Ke7, 3. Sd5t (eko) Ke6. 4. SXb4 =.
1. Sd5, Kd8!

2. Sc7, T8a7.

3. Sa6!

=

1. LA5t, Kb8, 2. Kb2, Ta4. 3. Lb3, Ta6. 4. Le4, TaB. 5. Ld5, Tad.
6. Lb3 =,
1. Sch, Tg6t. 2. Sb6t, KbB. 3. Ld6t, TXd6. 4. patt; 1. —, Tg7
(TI7). 2, Sb6t, KbB. 3. Ld6t, Tc7. 4, LXc7t, KXe7. 5. Sc4, Thå.
6, Sad, Te5, 7. Sbå =,
Le5, Telt, 2. Sbl, Tffl. 3. Lf2t, T>f2. 4. patt.
1. Stöt, Kh8. 2, Stg61, Kh7. 3. Sf8t, Kh6. 4. Sf5t, Khö5. 5. Sgåt,
Kh4, 6, Sföfp =
1, Sbåt, Kd6 (b6). 2. Ke2, Td=, 3. Seel! =
1. Sa5t, Kb4, 2. Sb3, Thl (Ka3). 3. Secl, TXb3, 4. SXbå,
Th2f. 5. Sd2 =.
1. Sb3t, Ka4, 2. Sc5t, Ka3. 3. Sc3, Tb2 (c2). 4. Sböt =.
1. Scd7f, Ka7. 2. Sb6, TabB, 3. Kc7, Th8, 4, Sc6t, Ka6, 35.
SXbE =
1. 5e6, Tgl. 2. St6t, Ke7, 3, Sd5t, Ke8, 4, Sf6t = ,

upptäckt?

Som hela den schackintresserade världen känner till, hölls nyligen
i Äppelboda den med stor spänning emotsedda matchen
om antipodmästerskapet mellan den välkände Överstorjättevärldsmästaren
Zetro-

1. LIST, Ka7, 2, Le3, Tglf. 3. Ka2. 4, Ld4 ($) =.
1 —, Ta8 (1. —, Th8 eller h8. 2, Ld3t, Ke5. 3, Le2t = ). 2. Td3',

Ked, 3. Le2t, Kd5, 4. Ledt =.
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egen

Karlss-n.
Dagstidningarnas

first

string

referat

ha

Karl

tyvärr

Karlson, nedan kallad Kalle

varit

mycket

knapphändiga,

av intresse för den

stora

Skönhetspris för vackraste parti, en förgylld lergök,
tillföll Kalle
Karlss-n för det parti, i vilket han avböjde en kungsga
mbit, där Zz

offrade dam, bägge tornen, en löpare och fem bönder och så
småningom blev modellmatt mitt på brädet.
Z övergick efter denna svåra motgång, som inträffade
redan i
andra ronden, till att börja sina partier med 1. f2—4f3 och
förlorade
inte något parti med denna spelöppning.
Som en speciell egendomlighet, vilken tydligt visar, hur hård
striden var, kan nämnas, att båda spelarna fingo lika många remipart
ier,
Under

tävlingens

gång

fick

Z stora

svårigheter

att hålla

sin

hyperfarlige motståndare stången, ehuru han konstant använde
sitt specialförsvar 1—, Sh6: 2—,

Sf&::, Icke mindre än tre gånger måste han

trots sin stora kunnighet i detta spelsätt sträcka vapen men
så började
också Kalle Karlss-n samtliga partier som vit med »Äppelboda
anfall» 1. ad, — 2. h4, hittills föga beaktat av teoretikerna.
För den, som är matematiskt intresserad, kan omtalas

att antalet

partier, som ej slutade remi när Z spelade vit, var lika med
antalet
förlustpartier han hade, när han spelade svart. I sanning
en egendomlig ödets nyck.
Remipartiet Kalle Karlss-1—7Z blev turneringens längsta och
slu-

tade först i 138:de draget med ställningen vit Kh8,
svart Kel.
Z ansåg sig visserligen ha den bättre ställningen men inseend
e svå-

righeterna att komma till avgörande angrepp nöjde han sig med
remi,
När matchens tio avtalade partier slutspelats, avåts under
hög
stämnin
g en supé, som turneringsledaren envisades med att kalla
sexa

STOD
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att

därmed fint anspelande på det antal gånger Kalle Karlss-n
fick lov
att
föra de vita pjäserna.

Att turneringen, som genomfördes i Sveriges Schackförbunds
regi
och enligt Världsschackförbundets tävlingsregler, blev en
strålande
succes,

kan

envar

från

överledaren

till den

enklaste

svarta

schack-

bonde intyga.
Och slutresultatet kan ju vem som helst själv lätt räkna ut på
egen
and, Korrespondenten har annat att syssla med.
Rorb Nossral.

brenu merera

annonsera
medarbeta!

(Skulle ovanstående exklusivt koncisa referat från den stora
matchen förefalla
oklart ännu efter 11 sekunders begrundande, så finns ett litet
»förtydligander
på sid. 335. Red:s anm).
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Allan Nilssons rekordseger — ett 25-årsminne.
Ett av de stora namnen i svensk
o. nordiskt schackliv är f, d. Sverigemästaren Allan Nilsson, Redan år
1921 gjorde Allan Nilsson sin första attack mot Sverigemästerskapet,
men den gången försvarade Gustaf
Nyholm sin titel och resultatet blev
oavgjort (214-—214). Tre år senare
fick emellertid Nyholm se sig besegrad av den överenergiske göteborgaren, Allan Nilsson försvarade
sedan i sin tur mästerskapet mot

Stoltz

1927

(214—2741

men blev

slagen av Ståhlberg 1929. På grund
av sitt arbete som affärsman och
resande har Nilsson inte på långa
vägar haft samma möjligheter att
ägna sig åt tävlingsschack som våra
andra framgångsrika mästare. Detta
är ledsamt, tycker vi, ty det har
Allan Nilsson.
alltid varit något stormästaraktigt i
Allan Nilssons schackspel. Men vi har inte för avsikt att här räkna upp
alla hans meriter (vi måste spara en del av materialet och komma igen,
när han om några år fyller de 501), utan vi har endast velat erinra
en en speciell svensk schackbravad, som ligger precis 25 år tillbaka i
tiden, Allan Nilssons verkliga genombrott som schackspelare skedde
nämligen vid Nordiska schackförbundets kongress i Göteborg 1919, då
han i första klass hemförde segern med 11 poäng av 11 möjliga ! Hundra
procent! Det torde till dato vara den mest överlägsna och övertygande
individuella turneringsseger i svenskt och nordiskt schackliv, Allan
Nilsson erhöll därmed titeln Nordisk mästare och kungapokalen samt
en särskild lyckönskan från kung Gustaf. Ett minne att vara stolt över!
För det avgörande partiet i nämnda turnering, som utkämpades mot
den

framstående

danske

mästaren

Norman-Hansen,

belönades

Allan

Nilsson med ett speciellt skönhetspris. Vi har bett hr Nilsson att med
egna kommentarer presentera detta parti i vårt jubileumsnummer, och
partiet följer här.
5435.
Allan Nilsson,
Göteborg,

1.
2.

e2—e4
Sgl-f3

H.

Skottskt fyrspringarspel.

Norman-Hansen,

Köpenhamn.

e7-—e5
Sbö—c6

3.
4
5
6.

Sbl-e-c3
d2—d4
SfXxdi
Sd4Xc6

Sg&—f6
e5xd4
Lf8-—b4
by
Xx c6

7.

Lfl-d3

d7—d6

Allt sedan den nordiska turneringen i Köpenhamn 1916 och då
särskilt med anledning av svensken
Otto von Löwenborgs sensationella seger över den internationelle
schweiziske
mästaren
Paul F.
Johner hade Göteborgstrion Karl
Berndtsson, Oscar Nilsson o, föraren av detta partis vita pjäser gjort
denna spelöppningsvariant till sitt
speciella vapen och var jag därför
naturligtvis ganska väl insatt i
denna variants alla olika spelsätt.
Det är därför förklarligt, att svart
med textdraget går ur vägen för
det vanligaste och då för tiden såsom mest riskabla ansedda spelsät-
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nar totalt angreppsmärken
vita ställningen,

14. Dh5—h4
15. Dd4—g3!

i den

Sf6—g8
>

Helt naturligt spelar vit på
kungsangrepp och undviker för den
skull drottningbyte, som endast
skulle medföra lättnader för svart.
15 oe
d6—d5
16. e4Xd5
cOMd5
17.
18,

Ld2—i4!
LitX de

Lb
dé
[SL

19.

Sc3-—b5!

a7—a6

Svart hoppas att erhålla motspel
på b-linjen, men han missräknar
tet 1. —, d/—d5, som emellertid sig oerhört. Han borde i det längnu och sedan mycket länge anses sta ha garderat dö-bonden och därvara det bästa för svart och som igenom förhindrat den vita springleder till säker utjämning. Om arens avgörande inträngande på
svart ville undvika kända spelöpp- kungsflygeln, Trots allt vore 19. —,
ningsfarvatten, tycker man, att han Tb8&-b6 bättre än textdraget.
TbEXb2
långt tidigare borde hava valt ett 20. SböXxXdé
avböjande spelsätt såsom t. ex.
Sicilianskt eller Franskt eller Caro- Ställning efter svarts 20:de drag.
Kann etc.
8, h2—h3
h7-hé
9, Lel—d2
Ta8b8
10. 0—0
0—0
uu.

Ddl-—f3

Eg8—h8

12.

Tal—el

St6—d7

Syftar troligen till att ernå avbyte av den i liknande ställningar
alltid
synnerligen
farliga = vita
kungslöparen, Med textdraget förI sin iver att återtaga den försummar emellertid svart sin upp- lorade bonden och möjligen förmarsch och giver vit möjligheter skaffa sig motspel på damflygeln
till angrepp mot den egna kungs- förbiser svart fullständigt vits förställningen, som ju är försvagad görande svar i nästa drag, 20, —,
genom h/-—K6. Bättre vore säker- Tb&—b6 var absolut nödvändigt
ligen Lc8—e6 jämte d6—d5.
även om vit därefter med 21.
13. Df3-—Lh5!
Sd7—16
Te8!!, DXd6. 22. DXD, TXD.
Det hotade redan löpareoffer på 23. TXf8 med kvalitet över behö! Svart har mycket stora svårig- häller ett vunnet slutspel.
heter att ernå utjämning och sak- 21. SdöXxf7l?

332

TIDSKRIFT

FÖR

Visserligen räcker detta till en
komfortabel seger, men ännu starkare och elegantare vore det i föregående anmärkning angivna draget
Tel —e8!!, varefter troligen svart
genast uppgivet varje tanke på
fortsatt motstånd. Ett förklarligt
men icke desto mindre beklagligt
skönhetsfel i ett förövrigt helgjutet
parti.

Årets
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210
22.
23.
24.

— —
TiBXf7
Dg3—g6
ILeB-—£5
Dg6Xi7
LiSXd3
c2Xd3
Uppgivet I
Ännu starkare än vits 24 :de drag
vore 24, Tel—e8! Efter textfortsättningen kunde fortsättningen bli

24, —-, SI6, 25, Te7, Dg8. 26. De6
jämte Tf1—el eller cl o. s. v.
Allan Nilsson.

vackraste

1.

d2—d4

2.

Sgl--f3

Sg8-—16

d7—d5

3.
4,

cd—cd
Sbl.e3

c7—c6
Sb&d7

Ett känt positionsfel,
besvaras med 5. cXd5
Lf4,
3. e2-—23
6. Lfl—d3
7. Ld3Xcd
8

ILeA—d3

9

0-0

som bäst
cexd5 6.
e7-—e6
dä cd
b7—b5
a7—aÖ

Tempoförlust — i djupare mening. Bäst är 9, e4. Efter textdraget uppstår Meranerspelets huvudvariant, vilken som bekant inte
är eftersträvansvärd för vit.

dl
10,

ee
b2—b3

c6—c5
Le8-—b?

1.
12.

Ddl—e2
Tf1l--d1

Dd3-—-b6
TLAB-—e7

13.
14,
15.
16.

a2— ad
Sc3—bi
Sbl—d2
Sd2—c4

bä—b4
Ta8-—c8
cäxd4
Db6—27

17.
18.

SfaXda
Lel—d2

0-0

Aven efter 18, Lb2 har svart det

bättre figurspelet.
18, —
—
19.
20.

ab—a5

Sd4—b3
Da/—aB
Sbådö
Detta utlöser en storm av sällan

skådad häftighet. Man är uteslutande tacksam för att vit inte gjorde det

Bättre
Kg2,

rätta

20.

28,

SXel.
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LXf3,
30.

SXf3f.

TXel,

angrepps- och kombinationsmöjlig- | Lg3 eller Te2 och vit
heter.
svarsmöjligheter, Nu
21. Sd6Xxc8
Ti8XcB
mer urladdningen.
22. Tdl-—et
Lg2-—f3
28, — —
23. De2-—f1
Da8&-—-d5
29, Li4—g3
24. e3--e4
30. Lg3Xf2
RS rå lrna
Afbaln
2
3l. Kgl-h2
Ställning efter 24 03—e4,
32 1Li2—g3

Les.

29.
31.

bar ännu fördäremot komLe7-—c5
Sgåxf2!!
Dh5—g51
Dg5-—f4T

(Kgl, Dg31)

24,

a

Svart undanröjer på ett bestickande sätt en viktig försvarspjäs.
Slås damen, vinner paturligtvis | 32

25. —, Tg4t.

Damgambit.

L. R. Cabral,

LbyXxg2!

parti.

Spelat 1943 om mästerskapet för Uruguay.
B. Molinari.

o—

Kvalitetsoffret skapar enastående!

SCHACK

Ställmng efter 32. Lf2—23.

När ett parti med bländande offerkombinationer ser dagens ljus
gör man gärna Jämförelser med det odödliga partiet, Vi ha själva
tidigare bestämt gjort oss skyldiga till uttrycket »en attack mot det
odödliga» som kommentar till ett vackert parti. Men vad skola vi nu
ta till för följande parti. En ny attack? Nej tack. Förresten skall man
vara försiktig med starka ord och helst även låta Anderssen vila i ro
i sin grav. Men för mindre än vad rubriken säger kunna vi i alla händelser inte låta partiet passera. Har läsarna kanske något att tillägga?!

5436.

20,

FÖR

f3.

25. b3Xcd
26.
Ld2f4

Dd5—h5
Sf6—g4

27.

Ld3—e2

Sd7—05

28,

h2—h3

amma

Vppgivet.DxXxgl

På 33.

oc SgåT

följer

och

matt 1 två drag,

En värdig final!

Korrespondensschackserierna.
Anmälda Stockholms län: 1. EF. Ekström (Enskede), 2. H, Nihlén (Sthlm),
3 D. Scott (Sthlm), 5. P.G. Högborg (Stilm), 6. C. Folke (Hammarbyhöjden) :
Norrbottens län: 3, G. A, Lindkvist (Sangis); Kronobergs län: 2. W. Johansson
(Norrhult); Älvsborgs län: 2. N. Stenkvist (Fåglavik), 3. G. Blomquist (Borås):
Skaraborgs län: 53. E. Johansson (Broddetorp); Örebro län: 5. B. Hansson
(Örebro); Västmanlands län: 2. 5. Skoglund (Orresta), 6. 5. Sjökvist (Kolbäck :
Kopparbergs län: 3, 5. Svennerstedt (Kullsveden); Jämtlands län: 5, H. Näselius
(Bispgården).
Siffrorna ange de bord spelarna beräknas spela vid. Varje lags spelstyrka bör
motsvara 2 spelare från mästarklass och klass I, 2 spelare från klass II och 2
spelare från klass IIT (enligt SKS). Varje deltagare spelar 6 partier. Anmälningar sändas till E, Larsson, Kinnekullev. 37, Traneberg.
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Julpristävling.
För nionde gången i följd utlysa vi vår populära julpristävling. Vi
fortsätta på den förra året inslagna vägen med endast sex uppgifter
i varje grupp, vilket nog får anses fullt tillräckligt. Uppgifterna äro
denna gång några »grader» lättare än förra året, då endast två lösare
1 A-tävlingen lyckades prestera alla rätt.
För nya deltagare i tävlingen vilja vi framhålla, att texten under
diagrammen i A-gruppen endast är till för att roa eller oroa! Det gäller
för lösarna att själv lista ut om vit eller svart vinner eller om ingen
vinner, Det är det man vinner (pris) på. I B-gruppen böra lösarna dock
ta texten mera på allvar. Här tävlingsreglerna,
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 0. s, v. Om
ingen av de tävlande lyckats lösa alla uppgifter, erhåller den, som har
de flesta rätt, första pris o. s, v.

I
Fullt så lätta äro inte
de övriga uppgifterna!

Angiv ett förslag
korrekt behandling
detta slutspel.

2

Låt oss slippa längre
varianter än två drag!

Det gör
också —

E

SE

NR

nog den
när man
den!

här
löst

till
av

Snabbaste vägen
målet?

Kan

ÄN

TH

vit

vinna?

till

I hur många drag framivingas vinsten efter
1. Se5xc6?

Kan man anse chanserna som likvärdiga?

Lösningarna skola vara insända senast den 31 januari 1945. Kuvertet märkes »Pristävling A» eller »Pristävling B». Följande priser utdelas: Pristävling A: 1:a pris 50 kr., 2:a pris 25 kr, 3:e pris 15 kr.,
4:e och 5: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.

Några humoristiska schackminnen från 20-talet.

ON
Vi

sa ju, att tävlingen
är lätt i år!

Kanske

den

svåraste?!

Glöm inte att gå till
posten och betala prenumerationsavgiften!

|

En välkänd figur inom huvudstadens schackliv var en fältskärsmästare L..
ett gammalt original, som tydligen ansåg att kvinnas plats var vid grytan och
vaggan, Att hon även ville vara med och spela schack var för honom närmast
vidrigt, varför hans möten med de kvinnliga schackspelarna regelbundet bragte
honom till kokpunkten. En kväll spelade han ett turneringsparti med dr B, —
en
av våra mera kända kvinnliga turneringsspelare — och partiet stod hela tiden
rätt lika. Dr B. föreslog remi, och upprepade gång på gång detta förslag under
partiets förlopp, varie gäng mottaget med ett korthugget nej av hr L.
— Ska vi inte ta remi, frågade dr B, för femtioelfte gången, det kan ju
ändå inte bli något annat av partiet?
— Det kan det visst, svarade denne, och satte därmed ett torn direkt i slag,
L. fick rätt, det blev inte remi, och det var ju för honom huvudsaken.
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Ären efter förra världskriget vistades stormästaren Niemzowitsch i Stockhalm, varvid han gav en mångfald simultanföreställningar, Han var en av de
förnämsta simultanspelare världen någonsin skådat och avverkade i regel ett
40-tal partier på ett par timmar, Trots detta snabba spel, var det sällan han
förlorade ett parti eler evs gav remi,
En kväll beslöt några ynglingar att spela hr N, ett spratt. Två av dem placerade
sig bland de spelande, så långt som möjligt från varandra, medan den tredje
uppehöll sig bland de talrika åskådarna som alltid infann sig till dessa evenemang, N. spelade mot den ene ynglingen vit, mot den andra svart, och med den
tredje ynglingens förmedling upprepade de nu oupphörligen stormästarens drag,
varför denne således kom att spela de båda partierna mot sig själv.
Det gick bra en stund, men ett stycke in i mittspelet upptäckte Niemzowitsch
komplotten och rem med ett ilsket morrande omkull pjäserna i det ena partiet,
Efter denna manöver vann han rätt snart det andra partiet,
Zz

En på 20-talet mycket känd och framgångsrik schackmästare — låt oss kalla
honom hr X, — spelade en kväll ett turneringsparti, Spelet var hård och tiden
rätt långt framskriden, varför båda spelarna säkerligen var trötta. Hr X. hade
styrkt sig med en kopp kaffe, när han till sin fasa upptäckte att motståndaren
kunde göra honom matt på hl med ett enda drag, och till råga på olyckan
kunde matten ej garderas på mindre än tre drag, Visserligen tycktes inte heller
motståndaren ha upptäckt matten, men vad kunde inte hända på tre drag. Kaffekoppen stod kvar vid sidan av brädet, och med armbågen makade hr X, försiktigt och omärkligt fram koppen så att den fullkomligt skymde [lältet hl.
Det var en strategi som aldrig påvisats i någon lärobok, men den lyckades,
Efter tre drag hade hr X. fört fram en figur som garderade det olycksaliga
fältet hl, och kunde återgå till sin förut påbörjade vinstfortsättning.
Men innan dess var det säkerligen en del spännande minuter.
Zz

Vil schackkkongressen i Jönköping 1921 uppenbarade sig i första klassen en
fullkomligt okänd förmåga, dr A., läroverkslärare i någon småländsk stad, Hans
spelsätt väckte snart uppmärksamhet, ty det bestod uteslutande i att elda på
mot motståndarens kungsställning så länge det fanns något »träs kvar på bordet.
Som vit inledde han sina partier med h4 och g4, varefter han raskt plockade
fram alla sina figurer till ett virvlande angrepp, Som förresten inte saknade udd.
Bland deltagarna i gruppen var även en ung stockholmare — hr I. — ett
lovande mästarämne, men en mycket självmedyveten herre, När man en dag
vid frukostbordet dryftade dagens rond, yttrade denne:
I dag får man ett lätt parti, ty jag ska möta den där tokf-—n som spelar
h4 och gå
Fan hade inte lagt märke till att dr A. satt med vid bordet, ehuru långt ifrån
honom, Inte med en min visade denne heller att han hört yttrandet, men en
glimt i ögonvrän visade något annat.
Det blev en dans för hr f., som denne aldrig varit med om förut och inte
heller torde ha glömt i brådrasket, Efter ett hektiskt och vansinnigt rafflande
angrepp blev han matt.
Att dr A:s speltaktik inte gav så mycket utdelning i turneringstabellen säger
sig självt, men han beredde många av mästartitelns aspiranter en svår hemsökelse, Segraren i klassen hade ett par timmars tid att gardera sig mot ett
ruskigt matthot, innan han kunde lirka sig ur »strupgreppet> och föra partiet
till vinst
Själv förklarade dr A, att han njöt av att spela schack på det där sättet, och
smaken skall man ju som bekant aldrig diskutera,
An.

Kalle

Karlss-n

FÖR

SCHACK

besegrade

Slutresultat från den stora matchen
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Z!!

(sid. 329).

Som naturligtvis envar redan kommit underfund med, räknar man ut resulfatet av matchen mellan Kalle Karlss—n och Z på ungefär följande sätt.
Kalle Karlss—n vann som vit tre partier och spelade ett remi (det talas om
remipartiet K-—Z). Följaktligen förlorade han ett parti som vit och fick med
dessa pjäser HA poäng.
Som svart fick Kalle Karlss-n i andra ronden ett vinstparti (det som belönades med skönhetspris) och förlorade två (antalet partier som ej slutade remi
med Z som vit var lika med antalet förlustpartier, när Z spelade svart d. v. s.
tre) Kalle Karlss—n kan ej ha vunnit samtliga tre eftersom Z efter andra
rondens förlustparti övergick till spelöppningen 1. f2—4£3 och inte förlorade
något parti med den spelöppningen.
De två övriga partierna med Kalle Kaärlss—n som svart slutade alltså remi
och
K kunde inhösta ytterligare 2 poäng.
Sluresutat:
Kalle Karlsson
HA,
Ole
Den som eventuellt räknat med att K spelade sex pariier som vit och fyra
som svart har på samma sätt kommit till det resultatet att matchen slutade 5—5,
Men som bekant anger Världsschackförbundets regler att i en match skola de
bägge kontrahenterna lika många gånger spela vil
Att Kalle Karlss—n fick lov att föra de vita pjäserna sex gånger (inte
partier) är en annan sak och kan förklaras med att ett parti av någon orsak
måste

spelas

om.

Faktum är, att just i denna match inträffade den malören, att i ett parti
råkade brädet välta omkull, när Z reste sig upp för att räta på benen
ett slag
och när ställningen skulle rekonstrueras befanns detta omöjligt, emedan
ingen
begrep Z, som endast talade sitt hemlands vilda tungomål, trots att denne
pratade och gestikulerade i nära två timmar. Kalle Karlss—n kom tyvärr
inte
ihåg ett dugg av spelet, han var alldeles för trött, vilket man inte får undra
på,
Till råga på allt hade bägge spelarna skrivit protokollen med anilin, men
under
spelets gång svettats så ohyggligt, att det droppat på protokollen, vilka blivit
alldeles oläsliga.
Turneringsledningen kunde i ett sådant fall naturligtvis endast besluta att
partiet skulle spelas om.

Karl XII

och

GCrothusen.

Följande historia är inte ny (S. Loyd berättade den redan år 1859 i

Chess Monthly), men den är bra och den lär också vara sann, och då

den i dessa dagar har en viss aktualitet, är den värd att räddas undan

förgängelsen.
Karl XII vistades, som vi veta, efter sitt nederlag mot Ryssland en

läng tid i Bender, Sultanen höll till en början ädelmodigt sitt hjärta
och sin pung öppna för den besegrade monarken. Dock tröttnade han

naturligt nog att i längden ha denna oroliga själ inom

sina landamä-

ren, och då Karl upprepade gånger lovade ge sig iväg, men lika ofta
underlåtit att göra allvar av sina löften, skickade sultanen talrika

va

ad
Gå
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trupper till Bender för att med kulor och blanka vapen få iväg den
envise kungen, Karl förskansade sig emellertid med sin handfull
trogna svenskar och förklarade, att där han var, där tänkte han också
stanna.
|

lägret låg fienden

lägrad,

och att den

icke låg på latsidan, märkte man granneligen på de gevärskulor, son
titt och tätt visslade in i den usla träbaracken, som utgjorde den
kungliga bostaden. Partiet var långt framskridet, och Karl, som förde
de vita pjäserna, hade det överlägsna spelet. Med den för honom även
under den mest överhängande fara karakteristiska kallblodigheten betraktade han uppmärksamt ställningen och förkunnade
3 drag.
Knappt hade dessa ord halkat över de kung-

liga

läpparna,

förrän

en

kula

för

därpå

matt

blev

för övrigt
som,

lugn
hur

sittande,

mycket

sin herre i andra hänseenden,

han

är

liknade

RR

dock långt ifrån

Afa

13 drag.

ägde hans kallblodighet, flög förskräckt upp
från sin stol. Karl sände honom en satirisk blick och sade:
— Var är min springare, Grothusen? Sätt den på sin plats, och sök
reda på matten; den är verkligen vacker nog att giva ersättning för
den lilla uppståndelsen!
Sedan kungen fått igen den förlorade pjäsen,
satt han emellertid en stund grubblande med

drag.

just

berett

spelare denna nya överaskning,
man

kan

genomforska

sim

häpne

mot- =

oförsynta

från

Hissa till

Morphy

utan

sätt susade över det kungliga

schackbrädet,

Det var nu bonden h2, som — sönderskjuten — fick dela springarens
öde. Grothusen,

än något blek.

som kom

till så högt,
i

ihåg Karls

satiriska

vil-

Matt i 5 drag,

att

Jo,

det hördes

få se, om jag inte kan

sannerligen,
utanför

ropade

han

förskansningarna,

och
jag

undvara

skrattade
har

det!

bli avgörande

för

Det är mig ett sant nöje att förklara dig matt i 5 drag,

Diagramställningen uppstod i ett parti, som
spelades mellan några schackvänner i Berlin,
Föraren av de svarta pjäserna accepterade vits
förslag om remi, då vid liknande slutspel övervikten av den svarta springaren i allmänhet ej är
tillräckligt för vinst. Mästaren E. Post som var
närvarande som åskådare fann följande studieartade väg till vinst, som är möjlig tack vare att
den vita damen har en ogynnsam placering.
Te
. Dd6—g31
schackar, som
2. Kedtf5
Dg3—e5t — : partiet.

3.

Kfög6

4.

Kg6—h6

5.
6.

Khö—p6
Kg6—gå

Kg5he

Kg4

-

att finna något liknande — en ny gevärskula vislade igenom rummet
och på samma

—— Vänta ett slag, avbröt kungen,

den olycksalige bonden,

Ze

De8--höt

.

SI3XhAt!
Dh8—e5t!

9,

—

Shd4-—f51

leende,

satt kvar, om

sätter matt med

9

Dg3.

Eg6Lth6

Fyra betvingande damschackar
leda nu till det obevelkliga slutet.

Tvunget, då vit på KXh4 och 7.110.

då -— ja, det är nästan otroligt och

schackannalerna

Grothusen,

oförskämda turkarna att hålla sig på passande avstånd.

7.

Och Grothusen slapp inte undan, förrän han
löst detta problem.
hade

käre

är väl knappast
mig, när du och
ni gör så starka

3. Kg4 går ej på grund av Sh2,1 8 Kh6—g6!
St5—e7t
O. 5. Vv.
Därmed har svarta springaren
3 —
De5—e81 !
nått sin idealposition.

den i handen, Till slut lyfte han huvudet och
yttrade:
— Jag tror inte jag behöver springaren,
Grothusen, Jag sätter den förutan matt i 4

Kungen

min
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Ett vackert slutspel.

tade en förtretad blick på det oväntade »draget»
Grothusen,

medhjälpare,

sluta och i stället hitta på något sätt att få de

in genom

fönstret, snuddade vid schackbrädet och slog
bort den vita springaren på el. Karl, som med
en segerherres min lutat sig bakåt i stolen, kasmen

goda

SCHACK

kens kärlek till det ädla spelet började något
svalna vid det oväntade ingripandet från obehöriga, ödet är oss oblitt i dag; det är bättre att

dag 1713 finna vi också kungen och Grothusen fördjupade i ett parti
det kungliga

har

Grothusen, sade kungen, och det
troligt, att jag skall kunna reda
3.000 turkar rådslå, särskilt när
drag som det sista,
— Ack, ers majestät, sade

Bland de ting Karl sysslade med under sin landsflykt var det intet,
som i så hög grad roade honom som chackspelet. Särskilt föredrog
han att spela med den tappra bussen C. A. Grothusen, och en vinterschack. Runt om

Du

FÖR

Nulll.

ee

Kh6—g5

Kg5f4

De5-—h8T

Dh8&—g7T

Dg7—g3t

komma
två briljanta springar-| 12. Kf4—e4
Dg3—e3 matt.
Det är inte utan att det är ödets ironi, att den vita kungen sättes

matt just i det ögonblick den uppnår brädets mitt.

' Detta lysande slutspel som stammar från ett verkligt parti måste
räknas till ett av de skönaste i schacklitteraturen, Det lär oss : förtröttas.
aldrig — uppbjud all fantasi och uppslagsrikedom, och det finns en
2
lader +
Stor!
väg
som 4 leder
.
till målet!
Gunna
r Garffman.

TIDSKRIET

roblem
Bidrag

och

så55.

G. Rehn,
”Tallåsen,

3850.

FÖR

SCHACK

5. Ekström,
Stockholm.
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å6är. H. Ternblad,
Västerhanninge.

lösningar sändas Hill GUNNAR ANDERSSON,
Katarina Bangata 153, 1 tr., Stockholm,

Sexton problem tillägnade Joel Fridlizius med
anledning av 75-årsdagen d. 31/12 1944.
Rar5

Carl-Erik Lind,
3876.
Karlstad.

3877, Bror Larsson,
Stockholm,

38/8.

G Reinhard,
G.
Almbult.

Matt
3888,

>)

Hjälpmatt i 3 drag
(med skenspel).

1,29

8879, Liss
”
St

Karlsson,

3880.

B. Malmström,
Kristianstad,

2381,

H.

I 2 drag.

Matt

G. Jönsson,
Torsby.

d

;

$&ä90, G. Andersson,

3

a

Matt I 2 drag,

Matt

Lösningar

5
"Svart och vit retrahera
så attsvartså4 :e retraktion måste bli 0—0,

8882.

A. Åkerblom,
Avesta.

5

Z

=

Matt

3883.

i 3 drag.

G. Larsson,
Stockholm,

Z

Z

Matt

2884.

H.

i 3 drag.

Fröberg,

Härnösand.

Matt I 3 drag,
or
b) 5 på gö,

Stockholm,

4
i 2 drag.

(8841—8855).

8841 (Karlsson): 1. Sc3XTe2, Ke7XBf7. 2. Sd1XLe3, Kd? XBe7.
3. BC2XSd15, Ke7XBd7. Även detta en förnäm sak, även om den
i raffinemang icke kan tävla med förf:s 8785 (HH). Lustigt detta,
att retraktionerna också skapa ett litet retrobevis! Men utan »bruksanvisningen» hade det nog inte gått (BG).
8842 (Wahlmark): 1. DXfö. Ännu leva de gamla gudar! (HH).
8843 (Hultberg): Skenspel 1. —, Kf8. 2. d3 (tempo), Ke8 (likg.).
3. Tad, Förf, 1. d3?, Kf8! 2. tempodrag saknas, 1. d4?, Kd8! (Om
genast 1. Tad?, så 1. —, 0-—0). Lösning 1. Kh4!, K£8, 2. Kg3!, KeB,
3, Tad, Författaren tillsätter en svart Bb6, enär eljest bil. med 1. b6
etc. — En överdådig sak! (BG). När det gäller sådana här saker, så
står HH i särklass (LK). Den vita K är djävulsk mot sin svarta
kollega (HT). Hultbergs problem innehålla så gott som alltid en
pregnant idé och äro i varje fall aldrig ointressanta (BT).
8844 med svart Te5 och vBg5 i st. f. svart (Malmström): 1. Se5

hot 2, Dalt. I. —

Matt i 3 drag.
Matt i 3 drag.
on
(med skenspet).
att
i 2 drag
4) Hjälpm
F: a) diagrammet, hb) S på f5. I: a) diagrammet,

on

Fanna,

Hultberg,

Stockholm.

i 2 drag.

IL
Xe5,

2. Da4t, 1, —,, KXe5, 2. DXc4f. Det är

en viss fläkt över problemet, men innehållet är för begränsat (HH).
3845 (Hemmingsson): 1. Sc4 hot 2, Sc3f. 1. — f5. 2. De61! o, s. v.
Även här förefaller innehållet för begränsat (HH).
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8846 (Larsson): 1. Sb5, Lb3 (Lel). 2. Delt (De3T). Ett välkänt
material, som jag knappast tror att förf, fått något nytt av (HH).
3547 (Lindgren): 1. Tad, e6, 2. Tdd4, 1. —, 25. 2, Ted, Omarbetningar av denna typ näppeligen rekommendabla (HH).
2548 (Larsson): 1. Dd3. Försvar mot två sekundärhot, elegant
gestaltat (HIT). Ett fast och välformat variantkomplex (HT).
3849 (Rehn): 1. TXe4 Förf, specialtema i säregen form (HH).
Effektfulla fängslingar med Mari-stomme (HT). Mari och självfängsling. Bra sak (LL).
28850 (Rehn): 1. Del. Vackert ff-spel av springarna (HH). Hästdressyr är ett av cirkus Rehns flottaste nummer (HT), Vackert och
omväxlande innehåll (LL).
8551 (Ekström): 1. Förförelsespel 1. 5e5, L likg. 2. Sc4 eller Sc6i.
Parad 1. —, Lb/7, 1. Sc5, L likg. 2. 5b3 eller Sb7+. Parad I. —, Lcd.
Lösning 1. Sd6. Förförelsespelets tjusning! Äterigen en ekströmsk
fullträff (HH). Ur förförelserna utkrisstallisera sig en slagjava (HT).
En kuriös liten sak (LL). Slagjava med två halvt analoga förförelser
och överraskande

god ekonomi

Axel Äkerblom, Avesta, kommer att avdöma
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En liten julpristävlan.
Alexan. Hildebrand,
Stockholm,
1.

Svart

Bror Larsson,
Stockholm,

drar och hjälper

vit göra

matt

I 2 drag,

Tillfoga

en

tredje

dam

att

var

sedan

så,

än

ställer

vit
svart

;
I denna Hlla extra julpristävlan gäller det att rätt lösa
vidstående två uppgifter. Problemred, utlovar på egen hand
ett eller två lämpliga priser.
Lösn. adresseras till probletnred. före I febr.
En God Jul och ett Gott Är
1945 önskas alla TiS problem.
vänner och värderade medarbetare!

sin

G. deg

kung vit kan göra matt
i I drag.

Förförelsespelets tjusning.
Av Herbert Hultberg, Stockholm.
Det finns åtskilliga typiska förförelseidéer, där intresset i främsta
rummet knyter sig till vad som icke får ske.
Genom ett rikt förförelsespel, idémässigt förknippat med själva
lösningsspelet, fördjupas problemet, Som illustration trenne. exempel:
i H. Häölsmann.
(1 pr. Landesverband
Westfalen
ERE

2, E. Brunner.
(Heissische Landesztg
310.373.

J KAL. Kubbel
(Möånchener N, Nachr.
203.115).

Satt i 2 drag.

Matti 3 drag.

Självmatt i 2 drag.

3-dragarna i T£S års-

1944,

Korrektur. I n:r 8866 i nov.-numret önskar förf, Th5 placerat på
gå — N:r 8792 i aprilnumret korr. förf. på följande sätt: Kg8, Dc8,
Lf6,

SCHACK

(GR).

8552 (Ekström): 1. Dfd4, Le5. 2. Se3+ (ej 2. De4 som sker efter
1. —, Td7). 1. —, Te5. 2, Lb/; (ej 2. St6 som sker efter LXc5).
Komplicerad splittrad »Fröberg» -— Till mest glädje för den teoretiskt intresserade (HH).
8553 (Larsson): Skenspel: 1. 1Id4, Kal. Lösn : — Kal. 1. Tad,
bIL. Ett-par-sekunder-problem (III),
8854 (Södergren): Skenspel: 1. Sf7, S4e5. Lösn. : — Le5. 1. Sf1,
Sf4, Välgjort, men området är ju så genomtröskat, och då så... (HH).
8855 (Lindgren): —, Thl, 1. Lgl, Kal, 2. Kel, TXh3, Men T kan
aven gå t. ex, till el med forts, 1. Kxd3, Kal, 2. Ke2 och 3. Ld+F.
Förf, korr. uppg, på följande sätt: Kd2, La7, Be2, c4, h2. — Kb2,
Tal, Ba2.
Genom förbiseende råkade problemen 8868-—-8870 av prof. Mebius.
bliva publicerade utan källa, 5868 (Aftonbladet, 24/11 1929), 8869
(Hed.-omn, I'Italia Scacchistica 1928). 8870 (TfS 19293, N:r 8871
är bearbetning av ett problem av G, M. Fuchs,
turo,

FÖR

Sc4,

e6,

Ba2.

--

Kd5,

Tel,

Lal,

Be2,

f3, g6.

34.

1. Lb2

hot

2, Db/1.
Lösningar till problem 8875—8890 (samtliga orig, för TfS) insändas
före 1 febr. 1945.

Betrakta vi ar 7, finna vi, att så snart Te7

flyttar, matt hotar med

2, LXd6. Men det visar sig att om tornet flyttar på sjunde raden till"
någon annan ruta än h7 (Inledningen sålunda 1, Th7) åstadkommer
den

antingen

icke

kan

en

utnyttja

fältblockad

den

blotta,

eller linjeblockad,

som

svart ger

vilket

medför

sig. Denna

att vit

idé kallar
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man vit idé. Förförelsespelen bli: 1. Ta7?, böXa5!, 1. Th72, Sf6!, 1.
Td7?, Se4 (B)!, 1. Te7?, d5! 1. Tf7?, båt, 1. Tg7?, Ld5!
N:r 2 är väl ett av de vackraste förförelseproblem som existera.
Meningen är att det vita tornet skall i andra draget passera antingen
över a/, b7 eller c5, beroende på svarts motspel, för att sedan matta
på första raden, Försöker vit därför 1. Da2? synes allt gå i lås — på
en parad när. Svart spelar nämligen 1. — Kgll, och nu duger ej
fortsättningen 2. Ta7, eftersom vita damen hindrar tornet sätta matt.
På 1. Db2? är den analoga paraden 1. —, Lb7! och efter 2. T>b7
är vit i samma dilenma som tidigare, Och om slutligen 1. Dc27 spelar
svart 1. —, c5! Det gäller alltså för vit att på samma gång behärska

N:r 5 är förmodligen unik, Det är en ekouppgift med ett förförelsespel, som även det uppvisar eko, Förförelsespel 1, Tc2? hot 2. Telt,
KXd2. 3. Dg5 matt, 1. —, Tb5, 2, Tilt, KXe2, 3. De4 matt. Lösning
1. Tf4, KXe2. 2. Ted, Kdl, 3, De2 matt, 1. — SXd2, 2. De2t, Kel.
3, DXd2 matt. Som bivariant uppenbarar sig en av förförelsespelets
mattställningar: 1. —, Tb5, 2, Tflt etc,
Lösningen till a:r 6 ser sannerligen inte mycket ut för världen:
1. e7, 5d6, 2, Th21, Kg8 3. Tfl etc. Men i föreliggande fall är lösningen icke alls det väsentliga — utan förförelserna, vilka tillsammans uppvisa en dubblering av virtuell (d. v. s. endast i förförelsespelet förekommande) vit Plachutta : 1. Tbl? (hot 2. Tb8f och Th214)

fart. Inledningen är därför 1. Db8!!
Att man i n:r 3 måste draga Le4 för att fängsla den svarta springaren på e3 är tydligt, Ett inledningsdrag av sådan art är i och för sig

Kg8!, varvid som synes de vita tornen ömsevis hindra varandra att
angripa på rätt sida. Om 1. —, Tdl? följer 1, — Sd2! och vi ha på
nytt den för vit skadliga dubbleringen efter 2, Ta Xd2 eller 2, TdXd2.

fältet b2 samt hålla rutorna a2, b2 och c2 fria för vita tornets fram-

icke rekommendabelt,

men

i detta fall är det motiverat.

Sb2!

Om

ou 2. TaXb2

så 2. —,

Kh7!

och

om

2, TbXb2

så 2. —,

Här har för-

fattaren liksom uttryckligen velat säga: Flytta löparen, men flytta den
till

rätt plats!

Försöker

vit

1. Le6?,

svarar

svart

med

1. —,

gl,

och på 2. f/Xg8L är svart patt, Om 1. Ld5? så 1. -—, Tf8, och om nu
2. g7Xf8S är svart även patt. På 1. Lf5? följer 1. —, Th8! och om
2. g/Xh85 är svart patt. Därför blir inledningen 1. La8! fölit av
1. —, Tf8 (Te8, Th8) 2. g7Xf85 (I7XgBL, g7Xh85).
Förförelsespelet kan emellertid vara av mångskiftande natur, och
en anknytning till inledningsdraget behöver alls inte vara förhanden.
4 W,. oo. 5. Pimenoft.
(Omn, Schachmaty

1929).

Matt

i 2 drag,

5.

M.

(Norodai

Matt

Havel.

Osvobozeni

Text efterlyses!

6. K&K. Hannemann,
(Skakbladet 1925),

i 3 drag.

Matt i 4 drag.

[ ar 4 finnes ett relativt självständigt

förförelsespel, nämligen

1.

Lh4? (hot 2. Le2 matt) med de båda halvlåsningsvarianterna 1. —L
SKA 2 TXd4 matt och 1 —, c5Xd4, 2. Tb4 matt. Lösningen är
1, Df4 (hot 2. Df1l matt) med Nietvelt-varianterna 1, —, SXd4, 2.

LXb5 matt och 1, —, e5Xd4, 2, TXc3 matt. I förförelsespelet förekommer ett tema (halvlåsning), i lösningen ett annat (Nietvelt), varför uppgiften är ett exempel på s, k. temaväxling.

För bästa textförslag till ovanstående teckning kommer i belöning
5:— kr. på posten. Förslagen insändas senast den 10 januari 1945,
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Kubanens
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besök

tal i svensk

i Sverige.

radio.

Den största uppmärksamhet, som från svenska
någon gästande schackmästare till del, rönte
mästaren Capablanca, när han i november 1928
ningens gäst gjorde sitt första men tyvärr även
Veckor i förväg flödade i spalterna skildringar

pressens sida kommit
dåvarande exvärldssom Stockholms-Tidsista besök i Sverige.
om »schackspelets sol-

skens- och underbarn, kolossal-

i

Stadshuset,

första

dagen
klockmatch mot sju
rnästare, andra dagen simultanspel mot trettiofyra motståndare. Av mästarna var Stoltz
den enda som vann: två remi-

partier noterades också. Mot
det mycket starka simultanlaget förlorade kubanen endast
ivå partier. Hans besök här
var 1 alla avseenden lysande.
Efter
första
matchdagen
»offrade» St, T. tre fjärdedelar av första sidan till text
och lInlder om evenemanget
förutom flera spaltmeter inuti
JR
Capablan fd.
tidningen! Otroligt men sant.
Och även övriga tidningar voro med på notorna. Torsten Tegnér — som
var en av de 34 — berättade i Idrottsbladet hur han upplevde Capablanca. Vi återge här detta verkligt trevliga dokument med parti och allt:

(På språng). >>
— lit underbart exempel på den organiska kultur, varom pastor
Haerbergers artikel talar (och som, enligt honom, »övar och skolar
musklerna, så att de kunna fungera utan den hart när oemotståndliga
olustton,

som

de oövade

musklerna

resa i viljans väg»;

som

t, o, m.

»förmår giva en stark glädje åt de hårdaste ansträngningar»)

denna veckas stockholmska
schackartist Capablanca.

storsportsensation,

SCHACK

generationens

var

störste

347

Hans sätt att avancera ett 50-tal varv runt de 34 borden i förrgår
kväll och natt, under 7 timmar ('!) bokstavligen (tusen gånger överlistande 32 rutinerade spelare och 2 intresserade amatörer,

geniet och geniets söndagsbarn» —
det fanns ingen
gräns för skribenternas förmåga alt finna hänförande
superlativer, Capablanca gjorde två föreställningar i Blå
hallen

FÖR

var ingen-

ting mindre än en uppenbarelse.
:
Med den smidigaste ledighet
överträffande en Lacostes, en
Cochets — länkade Capablanca under de många och innehållsdigra
(men så lättflytande!) timmarna hela sin vitalitet in på den enda uppgiften att snabbt, skarpt och förutseende flytta pjäser. Motståndare
(levande och döda), publik (stillastående eller ramlande i högar på
braschande bänkar), tidens gång och alla övriga oväsentligheter,
inklusive hans egen av matsmältning, nervnötning och muskelavfall
sammansatta trötthet, hölls av hans ingentum åt sidan, så fullständigt
att han strålede mjuk balans potentierad kondition, vaken slagkraft.
Jag vet åtminstone en sportintresserad åskådare med bra lite förstånd på schack, med ofullständig översikt över närmaste bräde, som
salt i över tre timmar fascinerad av världsmästarens vidunderliga, sakliga, äkta elegans.
äs

Av de många idroltskamrater, jag mött i schack, har jag väl brukat
slå en 80, 85 26, Mot Capablanca gick det till så här för idrottens
ovärdige men tacksamme representant den 5 november i Stockholms
Stadshus:

1.

Capablanca,
Sglf3

T. T.
Sg8f6

10. d4d5
|I1. h2h4

3
4,

g2—g3
ILil-—g2

b7—L6
Le8--b7

(»Liten hämnd är också hämnd>.)
3. Sel—d3
Lb7-—c8

h7—Lh6

(Tyvärr framgår det snart att
denna mörkfärgade löpare, vilken

2

5.

Cecd

0—0

CJe5

(Svart, av sidokamraten Herman

Björk i Hammarby erfarande att
det riskabla, »vilda» spelet är det
som betalar sig relativt bäst för
outsiders i simultanmatcher, startar
en slags offensiv — — -—)
6. b2h3
g/-—23
fo Telh2
Lf8-—g7
& d2—d4
—
(medan vit »sunt» utvecklar sitt
centrum.)
3, ee
d7-—d6
9. Sbl-—d2
Sbö-—d7?
(Genom detta drag och vits nästa
kommer svart i kläm, 9 —— — =—
e7—2e6 hade varit bättre.)

12.

Sf3—e]

Sd7—18
gö—g1

hö-—Lh5

söker sin utkomst i väster, över få,

inte är någon Fl Ouafi)
14, 02—ed
—
(Man noterade att vit funderade
en hel evighet, c:a 74 minut, på

detta offensivbildande drag!)
14,

ee
mm
Th8—h7
(För att frigöra 516).
15. eteå
d6XeS
16. Sd3XeS
Dd8—cd6
17. Ddi—c2
Sf8—d7
18. Tfl—el
Th7—Lh6
(För att förhindra tornförlust i
2l:sta draget genom 19. SXd7,
LXd7, 20. LX£6 eted
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19.
20.

Sef—c6
Tel—e2

Lg/—£8
Sf6—g8

(Torndubblering förutses, vadan

den arma e-bonden måste stärkas.
— Nu komma tre drag i blixtföljd:
svart,

som

är ovan

att sitta

korn-

centrerad vid ett parti i över 314
timmar, hoppat över middagen och
nu börjar bli hungrig, tänker illa
över en ansats till dambyte och är
inom fem sekunder en framrafsad
bonde fattigare.)
21.
22.
23,
24,

Tal-—el
Ddö—g6
Lg2—ed
f7—15(7?)
Le4Xf5
Dg6-—£7
ILf5--e6
Df7-—h7(7)
(Även nu drogos tre »blixtdrag»

under

samma

mästarbesök,

med

påföljd att svart under de kringståendes

oskrymtade

munterhet

FÖR
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språng-humöret hållet i schack och
24, — — DI7-—g6 hade svart måhända kunnat överleva 30 :de draget
och
det ärorika 12-slaget samt
kunnat
sätta på sitt visitkort:
»under en hel dag obesegrad av
Capablancas.
Nu
spurtade det
ojämna paret på följande sätt:)
ThEXh7
25. Dc2Xh7
Uppgivet.
26. Le6Xg8

Min behållning av detta var att
schack är ett ruskigt spel. Varje
misstag bestraffas med döden. I
orientering till exempel kan man
röna större barmhärtighet av sitt
öde: missar man på ett torp kan
man vända och återfinna det samt
genom en skarp och behjärtad anunder

sitt senare

vilken, förutom att vara en av de förnämsta

även
Om

ERE

Capablancas radioföredrag.
Vv id sitt besök i Stockholm höll Capablanca även ett livligt uppskattat
radioföredrag, som vi äro i tillfälle att här återge, Föredraget,
som
hölls på spanska, tolkades till svenska och var av följande lydelse
:
damer

och

av

herrar.

fordrar

timmar

och åter timmar

av

arbete

och

stor

ihärdighet,

om man vill komma därhän att kunna spela även med ganska medelmåttiga anspråk, Otvivelaktigt är även detta förhållandet i många fall,

men

dock

inte i alla.

Överdängarna,

så att säga,

besitta

1 den

med-

födda skickligheten, en grundläggande egenskap, en skicklighet, som
utvecklas och fulländas i mån av övning, studier och observation. Denna
medfödda skicklighet i sin tur kan i hög grad variera: i vissa fall
är
den mycket stor, medan den i andra är mer obetydlig, Jag, till exempel,
lärde mig spela schack, då jag var fyra år gammal — blott och
bart
genom att titta på några gånger, då andra spelade, och utan att någon
egentligen lärde mig, hur det skulle gå till, I det här fallet var
det
tydligen naturen själv, det medfödda, som gjorde sitt verk —
och
inte jag. Ehuru det endast var mig förunnat att få spela vid sällsynt
a

är en världsauktoritet

på det

schackspelarna i världen,

ingenjörsvetenskapliga

vi se oss tillbaka i tiden, så finna vi bland andra

området,

fallet Philidor.

verksamheten

helt

naturligt

måste

ske

momhus,

ja,

sådana

folk

måste 1 schackspelets konst visa sig överlägsna dem, som njuta av
ett milt och varmt klimat och som ha sin verksamhet förlagd i ljuset
från solen och för övrigt i förhållanden, som föga lämpa sig för
studiet eller den ytterst abstrakta reflexionen. —
Vad nu beträffar
den intellektuella förberedelsen på den fysiska vägen, genom rena
kroppsövningar, så är detta en fullkomligt individuell sak. Sådana
personer, som liksom jag själv under åratal levat ett sportfyllt liv,
äro i behov av den fysiska rörelsen för att sedan kunna utveckla hela
sin själsliga energi under en längre tidsrymd: de däremot, som alltid
fört ett stillasittande liv, kunna reda sig denna rörelse förutan.

Man hyser ofta den föreställningen att schackspelet är något svårt,

som
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Philidor var inte blott den störste schackspelaren på sin tid, han ansågs
i Frankrike även som en av de förnämsta musikerna i landet. På samma
sätt kan man anteckna många andra fall, där framstående representanter för konst och vetenskap även kommit att utmärka sig som
schackspelare av stora mått. — Vad nu angår de egenskaper, som
erfordras för att komma fram till en framstående ställning, som schackspelare, så visa sig dessa synnerligen brokiga och variera mycket hos
de kända spelarna, Med hänsyn till de olika raserna finnas några,
t. ex. den slaviska rasen, som tyckes besitta större förutsättningar än
andra, men enligt min mening spelar klimatet en större roll; De folk,
som bo i länder med ett kallt kliumat och långa vintrar och där mycket

lopp

miste en pjäs och sista gnistan av gå in i den stora klarheten.
motståndskraft. Med blixt- och på
T.T.
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SCHACK

tillfällen, så hade jag gjort stora framsteg redan då jag nådde mitt
elfte år och under ett par månaders ferier, varunder jag övade mig
dagligen, lyckades jag besätta första platsen bland Cubas bästa spelare.
— Och härvidlag kunde man lika litet tala om studier, endast en
smula observation och mycken, mycken övning — den naturliga begåvningen hade dragit försorg om resten, På detta sätt fortsatte jag att
gå framåt mot målet och inte förrän jag uppnått de högsta trappstegen
ägnade jag litet mer tid till studiet, dock utan att detta lagt hinder i
vägen för en ständig verksamhet på olika områden av helt annat slag.
— Ötvivelaktigt äro metodiskt bedrivna studier ingalunda överflödiga;
de äro tvärtom 1 många fall till avsevärd fördel, ja, nästan nödvändiga,
men de äro inte alltid oundgängliga. Sedan man en gång uppnått en
viss skicklighet är inte heller den ständiga övningen absolut nödvändig och därav följer också möjligheten att även på ett eller ett par
andra områden göra sig bemärkt på samma gång man är en erkänt
skicklig schackspelare, Ett exempel häruinnan finna vi i dr M, Widmar,

R

strängning
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Göteborgskrönika.
Julen står för dörren, och schackspelarna här på västkusten dra nog en lättnadens suck vid tanken på de stundande sferiernas. Ty säsongen har varit mer
än vanligt tävlingsbetonad. Förutom klubbturmeringar ao. d. har Oldbovs- och
Korporationstävlingar stått på Schackförbundets program. Tillkommer så den
stora jubileumsserie, Schack-Amatörerna anordnat för att celebrera sin 25-åriga
tillvaro. I densamma ingick även vad som officiellt betecknas som, sStorklubbarnas triangelserie om G-P.-kannans, Det är självklart att sistnämnda tävling
blev årets största schackevenemang. »De tre stora» Manhem, Kamraterna och
Lundby, hade rustat väldeliga — det gällde ju att en gång för alla visa svar
skåpet skulle stås, Kamraterna, som under de senaste åren gått oavbrutet framåt,
var deciderad favorit. För Manhem gällde det att hävda en mångårig hegemoni
och befästa en vacklande ledarställning. Lundby — den ambitiösa storklubben på
sandra sidans hade i det tysta veritabla överraskningar i beredskap. Tävlingen
är ännu ej slutförd — en del avbrutna partier, som skall avdömas, återstå. Manhem är under alla omständigheter klar slutsegrare efter en sällsynt grann slutspurt mot den nya sarviendens Kamraterna.
I Schack-Amatörernas jubileum, som spelade med 25-mannalag (Triangelserien
gällde 40 spelare) är slutplaceringarna ej heller klara. Manhem torde dock med
största sannolikhet bli etta och Lundby tvåa, Kamraterna som kraftigt skakade
i sina grundvalar, och förlorade mot »cuplagets Walhalla blir nog inte mer
än fyra Woalhalla skulle då belägga tredje placeringen — en utomordentlig
prestation, Detsamma kan givetvis sägas om Lundby vars energiska och uppoffrande ledning fört klubben upp till ärans tinnar. Apropå Lundby, så vet
signaturen ingen annan svensk klubb som kan konsten att regissera en tävling
så perfekt som hissingeklubben gör. I inledningsmatchen kunde varje åskådare
hela tiden följa spelets skiltningar på resultat- och poängtabeller, samt stora
demonstrattonsbräden för toppmännens partier, Inledningen var magnmtik med
hälsningstal av populära lundbyordf. Dan Green vilken saluterade motståndarna,
och tackade >Göteborgs-Postens utsändes» för det ståtliga vandringspriset, Fotografering av spelare, G-P.-kannan,
honoratiores, och så började spelet på
blomstersmyckade bord, Faktiskt var det en högtid för en gammal turneringshäst, van vid de torftiga förhållanden under vilka schackkamper vanligen utspelas,
Så få vi som hastigast anstränga utrymmet genom att meddela några resultat:
Korporationsserien, Grupp A: 1) 5. KK. EF, 7 poäng (14 indiv, poäng); 2)
Polisen 5 (13); 3) Volvo 4 (12); 4) Tullen 3 (11); 5) Lindholmen 1 (10).
Grupp B: 1) Spårvägen I 8 p, (15743; 2) Örlogsvarvet I 5 (15); 3) Esselte I
5 (139): 4) S. BE. FOI 2 (1112); 5) Lindholmen 11 0 (412).
Grupp C: 1) Dablander 6 p, (1743; 2) Spårvägen 11 6 (13565: 3) Tornet 4
(13); 4) Esselte II 2 (814); Stuveriarbetarna II 2 (774).
Grupp D: 1) Limdholmen II (8& po (1443; 2) 5 KBK FF. III 6 (16840: 3)
Volvo IT 4 (11); 4) Spårvägen III 2 (104); 5) Örlogsvarvet II 0 (44).
I Öldboysmöästerskapet leda efter ferr ronder Eric Lundgren och Fritz Andersson i A-gruppen på 214 (1), Allan Nilsson och Alexandersson ligga dock teoretiskt bäst till med 2 poäng och 2 hängpartier.
Och så få vi inte glömma ett märkligt resultat, som uppnåddes vid turne-

ringen i Vänersborg,

Där blev ju Henrik Carlsson, Göteborg etta efter att ha

besegrat nuvarande sverigemästaren Stig Lundholm,
Vi tillåta oss en stilla
undran: månne inte våran Henrik möjligen kan vara kvalificerad för deltagande
i landslagsklassen,
Och så få vi avsluta med en välgångsönskan för denna förträffliga tidskrift,
och dess energiske och iniativrike huvtdredaktör, Medlemmar i Sveriges Schackförbund, stöd Edert förbundsorgan — därmed stödjen i Eder själva! Plaxer
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Alingsås schacksällskap firade sin 25-årsdag den 30 november 1944 med en
enkel högtidlighet å sällskapets lokal Grand Kafé i Alingsås. Närvarande voro
cirka ett 20-tal av medlemmarna, däribland sällskapets ende hedersledamot Carl
Kopp, vilken jämte sekreteraren Erik HH. Erikson, varit med och bildat sällskapet
år 1919. Hr Carl Kopp har även varit medlem av det gamla sällskapet, som
existerade under åren 1898-1905.
Följande medlemmar erhölla Sveriges schackförbunds diplom: Anders Andersson, Adolf Andersson, Erik H. Erikson, Karl Krantz, Bertil Olsson, Nils Sandberg och Gustav Sjöberg. Vidare erhöll Carl Kopp bevis på hedersledamotskap.
En kort historik hölls av sekreteraren berörande de 25-årens verksamhet, De
vär I april 1921, som anslutning skedde till Sveriges schackförbund och året därpå
till dåvarande Västgöta-Dal-Bohus, muncera Västergötlands schackförbund, Sällskapet har under de gångna åren spelat genomsmttligt tvenne turneringar om
året, samt deltagit i matcher mot så gott som samtliga sällskap i Västergötlands
schackförbund och i Göteborgs schackförbund, vilket lämnat god träning. Två
gånger har Västergötlands schackförbunds kongress hållits i Alingsås och år
1939 fick sällskapet den stora äran arrangera Sveriges echackförbunds kongress
och turnering 14 Alingsås.
Efter historiken följde en blixtturnering, i vilken deltogo 17 spelare, I mötets
protokoll antecknade samtliga närvarande sina namn till åminnelse av dagen.
Skriftlig lyckönskan med anledning av jubiléet hade arläm från Västergötlands
schackförbund och telegram från Sveriges schackförbaund.
Till ytterligare hugfästande av jmhilget kommer sällskapet att arrangera
matcher mellan Fenix, Borås, och Sällskapet Schackamatörerna, Göteborg, vilka
komma att spela matcher i Alingsås, den 10 och 31 december samt 7 januari, då
avslutning och prisutdelning äger rum, Dessutom kommer sällskapet att arrangera
jubileumsturnering

under

januari-mars

1945,
z

Garvaren Gustav Svensson har avlidit endast ett par dagar efter det han
passerat de 50 åren. Gustav Svensson tillhörde Alingsås schacksällskaps styrelse
1 20 är och var en av dess stödjespelare i såväl med som motgång. Mycket
intresserad av spelet deltog han alltid i sällskapets turneringar och representerade
med framgång detsamma i förbundets matcher. Han var skicklig problemkonstnär och en stor del av hans fritid upptogs av dylikt. 5å har han haft två- och
tredragarna i tidningar och även erhållit pris.
Fem gånger erövrade han sällskapets mästerskap och placerade sig i turneringarna alltid bland pristagarna. Genom hans bortgång gör sällskapet en smärtsam förlast,
En.

Västermalm

snart

i Södraklass.

AMellan Södra och Västermalm har nu den tredje stormalchen med 50 spelare
på vardera sidan gått av stapeln, Evenemanget ägde rum på Stockholms Schacksalonger den 26 november. Vid tidigare möte har Södra med ungefär två tredjedels majoritet fällt utslag till sin fördel, men denna gång blev tatchen betydligt hårdare, och utgången var in i det sista oviss Södra vann slutligen med
2514-2414, Söderborna nödgades visserligen Jämna några s. k. walk over, men
även om segersiffrorna i annat fall hade blivit något större, så var det inte
svårt att konstatera en allmän tillväxt i rutin och spelskicklighet i det Västermalmska lagets breda bakre regioner, I toppen är det dock alltjämt en smula
svagt, — Resultaten vid de 20 första borden voro:

”

;
sk i
:
i
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1.
2,
3,
4,
5.
ö
7.
8
2
10,
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Södra:
Västermalm:
Södra:
S. Lindquist
0—1
AA, Bergquist | 11. C. Svanberg
1—0
K. Sköld
1-0 A. Andersson | 12. DD. Svedberg 14—14
G. Holm
1—0
S. Nyman
13, H. Norberg
0—1
H. Delang
1-0
RR. Bäck
14, GG Ljungqvist 0-1
OQO. Johansson 1—1
GG. Almgren
135. KK. Holm
3414
5 Jarvall
14—1A4 L. Mohlin
16, KK. Palin
0—1
W. Mogren
IA
5. Pettersson | 17. N. Holmqvist 0—1
KK. Ekstedt
1-0
EF, Rogard
18. 5, Regnell
1-0
O. Karlsson
1-0 K. Strömberg
|19. K. Eriksson JA
E. Holmberg
1-—0 H. Broberger
120. E. Tohansson
1—0

Västermalm:
Z. Fjellström
F. Almgren
AA, Bergman
C. Larsson
A, Dahlqvist
5. Englund
E. Almgren
SS. Nilsson
J. Andersson
H. Frunkquist

Uppsala slog Wasa.
Upsala allm. schacksällskap och Wasa Schackklubb möttes i en 20-mannamatch i Uppsala den 10 december, gällande ett av Upsala Nya Tidning uppsatt
vandringspris. Båda lagen hade en del reserver, stockholmarna saknade flera av
tätmännen. Trots detta tog Wasa mest poäng i toppen men förlorade katastrofalt
på undre halvan. Slutseger med 1154-814 till Upsala allm, schacksällskap, som
därmed tog sin andra inteckning i vandringspriset. Wasa har en inteckting.
1.
2.
3,
4,
3,
6.
7.
8

Upsala:
C. Jansson
VAA
H. Malmgren 34-—3A4
5. Pettersson
0—14
B, Gustavsson 0—1
O, Ahlund
0-1
Å, Tapper = 124
E. Forsberg
1—0
T. Andersson 0—1

9, E. Andersson 34-74

10, E. Sjöqvist

Wasa:
L. Lindberg
I. Collett
G. Eriksson
KR, Lindquist
FE. Malmgren
G, Wiman
E, Streiiffert
N. Friberg

J-14

F. Andersson

1.
12.
13.
14,
| 15
16,
| 17.
18,

5. Carlsson

Örebroförlust
Örebro

december,

Schacksällskap

mötte

varvid stockholmarna

Södra

Upsala:
Hasa:
EE, Dungner
1-0 A, Boström
E, Andersson 1-—0 5. Carlsson
5, Landström
1-0
H. Noren
G. Eklund
1—0
ON. Wik
E Henriksson -—4 A. Olofsson
E. Karlsson
3-4 S. O. Thulin
DB. Bassi
1-0
L, Petrow
KK. Bohlin
0—1
5, Lindevall

|19, R, Eriksson

20. RK. Westlén

1-—0

=

1-—0

F,

Grande

T. Andersson

i Stockholm.
i J0-mannamatch

hemförde

segern med

i Stockholm

17—13.

den

10

Detta var den

sjätte matchen mellan de båda sällskapen, och Södra leder nu med en matchseger, Vid föregående mötet i Örebro, som dock omfattade endast 17 spelare,
segrade örebroarna med 94-714,
De individuella resultaten i 30-mannamatchen blevo:
Södra:
Örebro:
Södra:
Örebro:
1.
2
3
4,

5. Lindquist
KK. Sköld
G. Holm
H. Delang

1—0
1-0
4-4
0-1

Supe Hjort
16. RK.
OO. Johansson | 17. R.
R. Levin
18. 5.
ON. Hjort
19. El

5. G. Magnusson 34-34 E, Andersson
6.
7.
8&
9.
10.
1.

O,
5.
W.
KK.
O.
FE.

Johansson 724—34 O,
Jarvall
1A—1A4F,.
Mogren
1-—0 M.
Ekstedt
1-0
G
Karlsson
34-34 H.
Holmberg
1-0
O,

Carlberg
Axelsson
Zetterkvist |
Karlsson
Lätt
Berglund |

12. O, Franzon — 0—1

5. Vallin

13. D. Svedberg
14, H. Norberg
15. KK. Holm

E. Levin
OT. Larsson
L. Bruse

1—0
0—1
14-14

FE. Palin
Johansson
Regnell
Eriksson

0—1
1—0
1-0
1-0

OA.
N.
T.
A,

Bruse
Rydberg
Hultkvist
Andersson

H,
O.
G.
B.
E,
I.

Larsson
Elvin
Andersson
Karlsson
Karlsson
E. Ekelund

|20. O. Modin — 34-14 F, Skog

21.
22.
23,
24
25.
26.

KK. Källman = 0—1
T. Andersson
1--0
A. Stahlin = 14—14
E. Frid
1-0
Svenningsson
1—0
E. Staaf
Iju4

27. E. 5. Övling

0—1

28, E. Brinkman
29, E, Rozander
30. G. Bertgård

14—4
0—1
0-1

E, Wechter

G. Holm
ÅA. Pettersson
AA. Sandberg
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Västergötlands schackförbund jubilerar.
Lundholm
Som

i
i
i
i

vi redan

tidigare

slagen i turnering.

meddelat

har

Västergötlands

schackförbund

i höst

kunnat se tillbaka på en 25-årig verksamhet, Ärets kongress hölls i Vänersborg
den 4 och 5 november. Styrelsen omvaldes och har följande sammansättning:
Lars Löfgren ordf, Nils Lybinger sekr, James Korén kassör, V. Arvidsson
v. ordf, utan särskild funktion J. Mörby. Suppleanter Sven Alsén och A.
Törnkvist,
I samband med kongressen anordnade förbimdet en liten turnering med fyra
deltagande mästare, Henrik Carlsson, Göteborg, Henry Carlsson, Järpås, Stig
Lundholm, Vänersborg, och Artur Mellgren, Bengtsfors. Turneringen blev en
framgång för göteborgaren, som I ett avgörande parti lyckades besegra Sverige-

mästaren,

Henrik

Carlsson

kom

bra

ur spelöppningen,

men

Lundholm

torde

nog ha kunnat hålla remi i slutspelet men gjorde ett par svaga drag och förlorade, Poängställningen i turneringen blev. Henrik Carlsson 274, 5. Lundholm 2,
H. Carlsson 174, A. Mellgren, 0 p, Henrik Carlssons seger var välförtjänt.
Mellgren presterade däremot denna gång överraskande svagt spel, nästan skänkte
bort partierna.
Söndagen den 5 november spelades också en 25-mannamatch mellan Västergötfand och Dalsland. Västergötland segrade med 1674—514. Tre partier hunno
ej slutföras och skola avdömas.
Efteråt hölls en jubileumsfest med bl. a. diplomutdelning och prisutdelning i
förbundets tävlingar. Härvid överlämnades Sveriges schackförbunds diplom till
Västergötlands Schackförbunds stiftare, hrr Axel Andersson och Hugo Forster,
Vänersborg, Västergötlands Schackförbunds diplom tilldelades hrr Erik Eriksson,
Alingsås, Henry Carlsson Järpås, Ragnar Persson, Jean Mörby, Sven Alström,
Erik Hultgren och Nich, Vettersson, samtliga från Lidköping, Vänersborgs
Schacksällskaps
diplom tilldelades hrr James Korén, Vara, fohan Larsson,
Vänersborg och J. N. Johansson, Vänersborg
I Jämtland och speciellt då i Östersund råder livligt schackintresse. Vid
Tämtlands schackförbunds årsmöte valdes till förbundsstyrelse hrr N. H. Lundgren, ordf, Tord Ödmark, v. ordf, G. Rydham, kassör, och G. Berg, sekr,
Säsongens spelprogram fastställdes till följande: cupturnering, korp-turnering
Jämtlandsmästerskap, Östersundsmästerskap och blixtmästerskap.
Finland.
Åv
storföreningarna
i Helsingfors fungerar tillsvidare endast
Helsingfors allm, schacksällskap. I turneringarna deltaga cirka 50 spelare, Samtliga finska mästare ha klarat sig undan kriget och återvänt hem, Svomen Shakki,
Finlands schacktidskrift firar i år sitt 20-årsjubileum. Trots alla svårigheter
den haft att kämpa med har den inte givit efter utan kunnat behålla en hög
klass. Den är utmärkt redigerad, har goda medarbetare och utgör en betydande
faktor i finskt schackliv.
Schackspelet i Tyskland har haft en rätt gynnad ställning hittills, och trots
kriget har varje år stora tävlingar kunnat genomföras. I dagarna har emellertid
tyska förbundsstyrelsen utsänt ett meddelande, att med anledning av den förstärkta krigsinsatsen samtliga planerade tävlingar, för vilka resor är erforderliga, kommer att inställas. Alla korrespondenståvlingar skall avbrytas och det
får bli en paus på obestämd tid.
Deutsche Schachzeitung, som i år utgivit fem nummer av sin nittionionde
årgång, kan på grund av den rådande pappersbristen ej vidare utkomma,
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Den sedvanliga jul- och nyårsturneringen
i Stockholm, arrangerad av Wasa Schackklubb, får denna gång ett betydande internationellt inslag. Fem utländska mästare ha
nämligen inbjudits, varav fyra som flyktingar redan befinna sig i Sverige. Norge
representeras av mästarspelaren L. Hennig,

Eero Böök,

bl. a. Oslomästare 1935, och Danmark av
M. Kupferstick, vilken varit i Sverige sedan
1943 och redan är känd genom deltagande i
SASS jubileumsturnering, där han bl, a.
lyckades besegra Danielsson,
Han har
vidare vunnit en match mot Werle med
4—2, I Danmark har han åren 1940-—1941
vunnit sarbetarmästerskapet» och 1942 delat
första och andra pris i turneringen om
churu han förlorade särspelet med Julius

Köpenhamnsmästerskapet,
Nielsen,
I den stora flyktingströmmen från de baltiska länderna har under
hösten även kommit två kända schackmästare till Sverige, Leho Laurine
från Estland och Paul Vaitonis från Litauen. Den förre är mera känd
under sitt förra namn, Laurentius, Han är estnisk landslagsspelare
och deltog i nationstävlingarna i Warszawa 1935 och Mönchen 1936.
Han vistas f. ni Eskilstuna, Vaitonis är en mycket välkänd och framstående mästare. Han har representerat sitt land vid andra bordet i
flera olympiader, bl. a. Stockholm 1937 och Buenos Aires 1939, Från
Finland har inbjudits den internationellt välkände mästaren Eero Böök,
vilken under kriget tjänstgjort som ingenjörkapten i finska armén men
nu åter är civil,
Följande svenska spelare ha accepterat inbjudan: E. Arnlind, A.
Bergqvist, G. Danielsson, F, Ekström,

L. Lindberg och G, Stoltz samt

en representant från Södra. Turneringen börjar annandag jul klockan
13; vardagar spelas 18,30-—23,30. Sista ronden går den 6 januari.

Det blir av allt att döma en högintressant tävling och med säkerhet
nytt publikrekord på Stockholms Schacksalonger.
Enligt Folke
Ekströms förhandstips kommer en utlänning att vinna turneringen!

Finska mästaren Böök spelar simultan.
Efter turneringen i Stockholm får Böök
simultanföreställningar på några platser i
håller han samtidigt ett kortare föredrag om
De som äro intresserade av ett besök av den
tillskriva T, f. S.

troligen tillfälle att ge
Sverige. Om så önskas
schacklivet vid fronten.
finske mästaren kunna
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org
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I

k

ma

7

ör
Ed

äl
:

8

nöt!

(aChess».)

Keres.

Sedan Keres i somras lämnade Sverige och for hem till Estland för
att rädda sin familj undan kriget, som alltmer närmade sig hans hemland, hörde man inget mera av honom och hade anledning att hysa
oro för hans vidare öden, I dagarna har dock klarhet nåtts. Keres
är kvar i Estland och ban har nyligen givit schacklektioner i den
estniska radion.

En hälsning från England.
Vår engelska presskollega British Chess Magazine har till T. f. S5:s
50-årsjubileum sänt följande telegram:
»The British Chess Magazine wishes to send the greetings of the
British chessplayers to their Swedish friends, We are looking forward
10 increased and friendly intercourse, and may it be soon,
J. du Mont, Editor of the
British Chess Magazine»,
I översättning:
British Chess Magazine önskar överbringa de brittiska schackspelarnas hälsningar till deras vänner i Sverige, Vi se framåt mot ökat och
vänskapligt schackutbyte, och må det bli snart,
I. du Mont.
Redaktör,

SCHACK

FÖR

TIDSKRIFT

356

Tidskrift för Schack

1945.

Flera nyheter förberedas.
Det skulle kunna tyckas, att tidskriften nu (efter 50 år) borde ha

REGISTER.

funnit sin stil, och i det stora hela äger naturligtvis detta också sin

riktighet. Men det är med en schacktidskrift som med så mycket
annat — den måste förnyas som livet självt. Vi inleda det andra halvseklet

flera nyheter,

med

vilka

skola

med

vi räkna

tillförsäkra

Sid.

tid-

Artiklar

skriften ännu större intresse. En för redaktionen mycket värdefull sak
vore att våra ärade läsare gjorde oss underkunniga om speciella önskfniingar och inkommo med förslag, som vi kunde ta upp till prövning, En
sådan samverkan kan ge goda resultat.
Tidskrift för Schack kostar även 1 fortsättningen — 50 öre per
månad. Betalning erlägges helst i förskott för helt år. Sex kronor till
postgirokonto 3973.
Kan Ni för denna summa få något, som
Ärade schackvänner!
bereder Eder lika mycket nöje som Tidskrift för Schack för ett helt år?
Dröj ej att prenumerera för nästa år. Skaffa nya prenumeranter.
Sänd oss adresser på de av Edra schackvänner, som ännu ej ha tidskriften, och vi sända dem provnummer,

En god jul och ett gott nytt är!
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Jubileumsskriften utgiven till Ludvig Collijns
— 60-årsdag säljes: 1 restupplaga till Kr. 1:—
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i Schack för nybörjare; bäftad (reds, pris)

|; STAÄHLBERG: Schack och schackmästare su rttaskesrrsrrs rer rensa 28

WIGFORS-—STAHLBERG:

Hur man spelar schack ee
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SPIELMANN: K. Schlechter, 126 partier .....ssisosssosevsroeen 3 4225
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| SPELOPPNINGSTEORI
AV Dr M. EFUWE
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standardverk över den moderna spelöppningsteorin.
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Serien består av tolv: delar. Å

- 1. Slutna spel. IL
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Klassisk Damgambit: Ortodox med variationer.
. >
S 2 Slutna spel IL
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