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Den hypermoderna skolan.
Schackspelets historia i den del, som avser principerna för spelföringen, är av ett relativt ungt datum. Den förste, som mera medvetet
och konsekvent lancerade och byggde sitt spel på en princip, var
Philidor. Genom

sin lärobok,

»L/Analyse des Echecs», kom

han också

att i avgörande riktning påverka spelet och i en viss mån bilda skola.
Det slagord, som tillskrives honom : >Bönderna äro schackspelets själv,
innehåller i en sammanfattning så gott som allt, som kan sägas, om
denna hans princip vilken dock aldrig nådde utöver ett primitivt
stadium.
Vi måste här inskjuta att denna vår lilla resumé ej syftar till någon
detaljerad översikt över epokernas olika principer och därför måste vi
åtnöjas med synnerligen summariska och kortfattade antydningar,
Det sentida begreppet centrum, som i teorien spelat en så dominerande
roll, fick i Labourdonnais en genial praktisk utformare, men som uttolkare och läromästare torde hans namn ha betytt föga. Liksom
flertalet av de stora mästarna var han enbart praktikern, som huvudsaldigast verkade genom sina framgångar och sitt exempel, I stort sett
skulle detta kanske också kunna sägas om Paul Morphy. Denne har
dock haft ett vida större inflytande på principerna för spelförimgen,
främst emellertid genom sina senare uttolkare. Det var han, som s, a. s.
införde tidsbegreppet och på ett slående sätt illustrerade tempots betyelse, Icke heller han har dock medvetet utformat och lärt ut själva
nebörden av sitt kunnande, Den delen av verket har han, som antytts,

ämnat åt en tolkande och beundrande eftervärld. För honom liksom
år en senare nutida storhet (Capablanca), var schackspelet liksom
odersmålet, som ej tarvar några reglers eller grammatikens kryckor.
e voro båda i sanning schackspelets söndagsbarn. Till den senare
erkomma vi i annat sammanhang.
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har det senare byggts vidare och många
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ha utformat,

för-

bättrat och kanske t. o. m, ruckat en smula på några av de mindre
fundamentala lärosatserna, Däribland ha vi så Tarrasch, som dock i
stort sett är hans epigon och främste uttolkare, men därjämte som

vetenskaplig systematiker har sin stora betydelse.

|

Det stora namnet Emanuel Lasker är i detta sammanhang av ringa
vikt, I sitt spel är han blott en förbättrad Steinitz, Och hans »psykologiska spel», som i Aljechin fått en om möjligt ännu mera framstående
representant, är en för spelföringens principer helt ovidkommande sak.
Där kommer man in på ett helt annat ämne, som i sin tur illustrerar
schackspelets oändligt mångskiftande väsen. Men med själva spelföringsprinciperna har detta, som sagt, ingenting att skaffa,
Regler och principer, huru riktiga de vara må, ha emellertid som
utvecklingen lär oss ofta för sed att vid sin tillämpning stelna i ytlig
schablonmässighet och steril auktoritetstro, Och schackspelet är i detta
avseende ingalunda något undantag. Därför har också vår tids schackvärld fått se en ny tids bildstormare gå till attack mot det, som man
nu en gång för alla vant sig vid att anse för axiomatiskt och fastslaget.
Det är den s. k. »hypermoderna skolan», vars framträdande äger rum
strax efter det förra världskriget och vars genombrott kan räknas infalla omkring 1920,
Dess mest framträdande representant är Richard Reti.
x

Richard Reti föddes år 1889 i Pezinok vid Bratislava i Tjeckoslovakiet och kom i unga år till Wien, där han från folkskolan och mellankolan omsider också kom till högskolan och där han i förstone studerade matematik och ingenjörsvetenskap, men senare så fångades av
Caissas trollmakt, att han helt kom att ägna sig åt spelet, Som 18-årig
"väckte

Stemitz, alla tiders störste sechacktänkare,

Det blev i stället Wilhelm

förunnat att lägga, om man så får säga, grundvalen för en riktig spelföringsprincip. Ehuru i talang och genialitet otvivelaktigt underlägsen
flera av sin samtid

såsom

Andersen

och

Zukertort,

är han

dock för

spelets utveckling av en ojämförligt större betydelse. Om honom gällde
det, som någon har sagt, att han inte bara kunde spela schack, utan
också tänka schack, Grunden, som han lade, har också blivit bestående
och torde så bli i överskådlig tid. Och genom sin epokgörande
schacklitterära verksamhet gav han sina idéer och principer den offentlighet, som blott i alltför ringa och primitiv mån kommit nya rön till
del. Genom kraften av sin inneboende logik betvingade de, väl upp
märksammade,

allt motstånd.

:

han

uppmärksamhet

med

ett schackproblem,

som

föranledde

Marco i Wiener Schachzeitung till uttalandet: »Av honom kan schackvärlden förvisso vänta något stort.»
Förhoppningarna gingo 1 uppfyllelse. Är 1908 deltog han i Wiens
ubileumsturnering för första gången och redan följande år lyckades
an erövra första priset före Tartakower och Perlis.
I fortsättningen nådde han goda resultat i en mängd internationella
urneringar och framförallt hemförde han genom sin glänsande spelöring en lång rad skönhetspris. Hans verkliga genombrott skedde i
xaschan år 1918, där han utan något förlustparti vann 1:sta priset
ch i gedigna partier slog sådana mästare som Schlechter och Vidmar.
lans mest glänsande seger var emellertid i Göteborg 1920. Rent kvalitivt kan emellertid också framgången i Teplitz-Schönau upptaga täv» där han sin egenart trogen, förlorade mot de svagare, men slog
mtliga pristagare som Rubinstein, Spielmann o. s, v. i haltfulla och
länsande partier.
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de han i Hakoa-turneringen 1928
Efter en period av stagnation
rginal, Mellantiden hade varit
åter sin kraft och segrade med stö
av ett litterärt storverk,
fällbördande
och
forskning
utfylld av långvarig
som först efter hans död helt skullé uppenbaras för schackvärlden.
Icke långt efter sin sista stora turneringsframgång drabbades han i
Prag på sommaren 1929 av scharlakansfeber som den 6 juni ändade
hans levnad.
ak

När Reti år 1920 hemförde segern i Göteborg var det inte bara en
ny schacktalang, som kommit till synes, utan det var också nya idéer,
nya principer, som vunnit framgången, Richard Reti var själv den
förste att framhäva och erkänna detta. Hans bok, »Die neuen Idéen im

Schach», var den första trumpetstöten från den nya skolan vars främr
sta kännetecken var dess fientliga inställning mot all schablon, allt
vanetänkande, all blind auktoritetstro. Den vill fostra till självständigt
tänkande, Därav dess talesmäns avvikelser redan i spelöppningen från
hävdvunnen teori och inlärd papegojvisdom, »Spelöppningen är», säger
Reti, »den allra svåraste delen av partiet, ty just då är det som allra
svårast att veta om det står någonting på spel.»
Till den hypermoderna skolans mästare får efter dess främste talesman räknas Capablanca, som enligt Reti själv givit de viktigaste impulserna, men som ej förmått eller velat i sina böcker så klart demonstrera
sitt kunnande. Vidare höra hit den tidigt bortgångne Breyer, Aljechin
och i viss mån Bogoljubow, En mästare som Tartakower har i sin
senare utveckling närmat sig den nya falangen efter en tidigare kritisk
inställning.
.
I sin bok »Vid schackkunskapens träd» tecknar han, främst kanske
med Breyers stil för ögonen, den hypermoderna skolan något elakt
sålunda : »Schack har också fått sin kubism, sin yngsta skola, som hittills blott fört en tynande tillvaro. Planer som vi aldrig kunna fatta,
öppningar, som ge hela partiet en sjuklig prägel; drag som bhånskratta åt
varje strävande efter fri pjäsutveckling ; metoder som söka segern i ett
lömskt, oändligt hopande av latenta krafter; allt detta genomforskas
fullt vetenskapligt varigenom århundradens hemligheter få sim lösning.
Icke uppbyggandet utan igenbyggandet av ställningen har blivit segerns
paroll. Nedrivna bli den gamla skolans nu demaskerade avgudabilder,
de mest omtyckta spelöppningar tyckas vederlagda, fyrspringarspelet
är komprometterande och — så predikar Breyer i en av honom offentliggjord avhandling — efter 1. e2—e4 skulle det vita spelet ligga i
dödsryckningarna !»
Nå ja så kan väl också de modernas stil verka på dem som ännu ej
äro riktigt hemma i de moderna schackidéerna.

Men Tartakower är nu också en gång för alla känd för sina aforismer,
Och huru som helst slutar han sin skildring med att citera kyrkofadern

Tertullianus: »Credo quia absurdum!»
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Utöver Tartakowers aforistiska skildring, som dock låter en ana
hans bemödanden att förstå det till synes obegripliga, kan dock sägas
en hel del annat. De hypermoderna ha velat visa och också visat att än
så riktiga principer vid ett alltför benhårt fasthållande kunna leda till
fel, De fostra dessutom till vanetänkande och schablon, där eljest en
ny kritisk insyn på problemen skulle bana nya vägar och leda till oanade
upptäckter. Ett drastiskt, jag hade nästan velat säga klassiskt, exempel
är ett parti Lasker—Capablanca, där den förre i sitt 17. drag kunde
ha forcerat en vinst, Breyer har påvisat varianten och Reti säger i sina
kommentarer följande träffande ord: »Denna kombination förbisågs
såväl av de bägge världsmästarna som också av samtliga andra analytiker. Grunden härtill är att söka i den felaktiga äldre schacktekniken.
Då inledningsdraget till den vinnande kombinationen innebar en tempoförlust och utvecklade motståndaren, var det för en schackspelare, som
vant sig vid att tänka och handla efter de gamla principerna, nästan en
omöjlighet att upptäcka denna kombination.»
|
Det centrala 1 de hypermoderna principer är i korthet att varje enskilt
drag måste vara ett led i en konsekvent genomförd plan. Är det icke
detta, så måste det förkastas vare sig det gagnar utvecklingen eller är
i enlighet med de s. k. »sunda» principerna,
|
rk

Richard

Reti

hörde

till de av svensk

schackvärld

mest

kända

och

omtyckta mästarna. Redan före sin stora seger i Göteborg hade han
gästat oss och särskilt i Stockholm förvärvat många vänner,
Som
människa var han odelat sympatisk i varje detalj av sitt väsen. Och
hans kristallklara gnistrande intellekt var samtidigt förbundet med en
naiv

omedelbarhet,

som

var

bestickande

för var och

en som

kom

beröring med honom, Författaren till dessa rader hade glädjen av åtskilligt journalistiskt samarbete med honom, Efter segern i Göteborg
lyckades jag nämligen för D. N. förvärva honom som vår reporter
för utländska turneringar,
I sin litterära alstring har Reti skapat sig ett minne som kommer att
bestå. Som nästan ingen annan förstod han att leva sig in i det han
skildrade, I »Die Meister des Schachbrettss har han givit en lång rad
mästerliga essayer, som bära vittne härom,
|
Gösta-Sigurd Nyberg.
5516.

Retis spelöppning.

Spelat den 7 februari 1928 i turn. i Berlin.
pä

2
3

4.

"Sel3

g2g3
I fl—g2
0-0

>

Stojte

d7-d5
Ce

«

Sb8-—c6

fö lätt ide försa Sf6 för att snabbt

14
" SS d2
6. Sf3X då

sx då
Da8 hö

Alltjämt borde SE6 ske

-—

i
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7.
8
Ett
tvunget,
I

10.
11.

Sd4Xc6
c2—c4
avgörande
cd4xdå

Mot hotet Eh3t fanns imget
b7 Xc6
bättre. Men den svarta kungsflyLe8—a6?
fel. 5f6 var|geln blir nu försvagad.
gögd
28. Lg2-h31T
Td8-—c8
29, Lh3-g2
e6Xd5

30.
31.

Sg8—£6
La6—b5

Sbl--c3
Ddl—a4

Enda draget. På 11. —, Sd?
kunde vit svara med en tvingande
12.
nämligen
offerkombination,
14.
Db7.
SKAS,
13,
cXd3.
LXd5,
Td1 med avgörande angrep.
12. Sc3Xb5
cOXbS
13. Dg4b3
Ta8—d8
14, a2—a1!
Li8--e5
Svart försvarar sig på bästa sätt.
—,

14.

Om

bXa

så

vinner

15.

DXa4 (Td7. 16. Lh3). På 14. —,
b4 följer 15. a5, och på 14. —, a6.
15, aXb5, och den öppna a-linjen
blir svår för svart.
15.
16.
17.

ad Xb5
Tal—a6
ELel—e3

SCHACK

Db6—e6
Le5—bé6
0-0

På 31. —, Kd4
32. Tb6ö—c6
33. Lg2Xe4
34, Te6-—c5T

f2Xe3

Tf8-—e8

21. TaG6Xbo
Te8xe3
22. Lg2—f3
Te3-—b3
23. Til-—d1
Th3—Lb4
Titt raffinerat försvarsdrag. Hotet 24. e4, vilket på TXb2 hade
varit avgörande, är därmed parerat,
På 24. LXd5 följer Kf8, 25. Lb3,
TXdlt. 26. LXd1, TXb2, 27, Kfl,
Se4 åtföljt av Sc3 och svart håller
lätt remi.

24,
25,
26.
27,

Tdl—d3
b2b3
Tb6—b71T
Li3—g2!

Kg8-—48
KI8—e7
Ke7—eb
g/—g5

Ke6—eS
Sf6—e4

följer 32. Te7.
Te8—Lb8
d5Xxed
Ke5—d6ö

Eller 34, — Kd4, 35.
med hotet 36, e3 matt.

Te—cå

35. Te5—g5!
En skarpt beräknad avveckling.
35.
—
Tb8Xb5
Tb4Xb5S
36. Tg5Xb5
37. Te3Xed
h7-h5
TXb3 så
—
Om nämligen 37.
genom
erövrar
vit
och
TXg4
38.
Th4 eller TgZ7 h-bonden och behåller två merbönder.

38.

39.
Svart har förlorat en bonde men
40.
konsoliderat sin ställning, och för
41.
vit är det med hänsyn till dobbel42.
svårt
mycket
b-linjen
bonden på
Även
att göra sin ringa materiella fördel
43, Kd3
gällande.
18. Le3Xbö
av <b6
43,
44,
19, Db3—e3!
De6Xe3
20.

Tb/-—b6T
Td3—e3t

b3—b4
f7—45
Te4—f4
Kd6—e5
Kglf2 = Tb5—d5
Tf4—c4
Td5—d1
Kf2-e3 = Tdl—hl
42. —, Tbl
och Ke.
bå—5
Tec4—b4

45. b5b6

46.
47.
48,

49.

Tb4—b5t!
bö—b/7
b7-—b8D

förlorar efter
höh4
Th1i Xh2

hå Xg3

= Ke5—f6
Th2-—h8
ThEXb8

Tb5XbB8 = Kf6—g5

50. Tb8—b5
Uppgivet.
Efter ogynnsam spelöppning ha
den unge svensken försvart st
mycket idérikt, och Reti har mås
uppbjuda hela sin slutspelskons
för att vinna. Detta gör partie
högst intressant.
(Anm. av Spiebnann i Wiener
Schach-Zeuung.)

Danmarks

schacklärare.

Björn Nielsen: Nimzowitsch, Danmarks Skaklerer, Dansk Skakförlag.
Det är i år tio år sedan stormästaren Aron Nimzowitsch avled, Omständigheterna gjorde att Nimzowitsch kom att vistas det sista decenniet
av sitt skiftesrika liv i Danmark, för övrigt väl de lyckligaste år, som
blevo honom beskärda. Han blev där den store schackläraren, För att
hylla hans minne ha danska schackvänner utgivit en samling av hans
bästa partier, kommenterade av mästaren själv, och några av hans
schackartiklar.
Nimzowitsch

tillhörde

de människor,

som

voro

besatta

av schack-

lidelsen. Schacket var hans allt, För vad han som schackspelare ansåg
rätt och riktigt var han beredd att kämpa till döds, Säkert är att av
de sehackskriftställare, som voro verksamma under senare hälften av
1920-talet ingen tilldrog sig så mycken uppmärksamhet, På den tiden
hade man redan accepterat hans storhet, Vem ville på allvar ifrågasätta att vinnaren av turneringarna i Dresden 1926 och Karlsbad 1929
» icke var kompetent att yttra sig i schackstrategiska spörsmål. Hans verk
Die Blockade och Mein System vunno hastigt rykte om sig att vara de
kanske främsta handböcker, som fanns att tillgå för den som ville lära

: vidare. Att Nimzowitsch tidigare av de ledande schackauktoriteterna
betraktats med misstro var glömt. Med samma brist på kritik som man
tidigare mottagit fördömandet av hans teser anammades de nu såsom
allmängiltiga sanningar.
Vari bestod då det nya i Nimzowitschs spelkonst? Den frågan är i
jälva verket svårare att besvara än man 1 förstone vore benägen att
ro, Den vedertagna uppfattningen är att hans storhet låg däri att han
örmådde gjuta nytt liv i spelet vid en tidpunkt, då det under inflytande
v främst

pponenter
ågra namn
är den som
jorde det

Tarraschs

idéer hotades

av

förflackning,

Även

om

andra

— Rett, Tartakower och Bogoljubow för att nu nämna
— anmälde sig, är det också obestridligt att Nimzowitsch
först och ihärdigast bekämpade Tarraschs idéer. När han
kunde han anknyta till en annan bortgången storhet på

chackfirmamentet,

Steinitz.

Steinitz

hämmades

dock

av det outveck-

ade tillstånd i vilket spelöppningsläran ännu på hans tid befann sig.
ns hugskott voro många gånger bevisligen inkorrekta, Nimzowitsch
ervann denna initialsvårighet genom att skapa en rad nya för hans
lsätt avpassade helt okonventionella spelöppningar och utrusta äldre
arsspel såsom indiskt och franskt parti med överraskande och som
snart visade sig hållbara förstärkningar.
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Öm många av Nimzowitsch mittspelsidéer kan nog sägas, att de
övertagits från andra men i hans hand fått nytt taktiskt innehåll.
Betydelsen av att kunna utöva tryck, blockera motståndaren, liksom
av att stå stark i centrum var nog erkänd redan före hans tid, inte
minst av vedersakaren Tarrasch. Men för föregångarna gällde det att
i en viss bestämd ordningsföljd uppnå dessa strategiska fördelar. Först
borde man utveckla sina pjäser och skaffa sig ett starkt bondecentrum,
sedan utnyttja den vunna terrängfriheten till direktangrepp (Tarrasch)
eller varaktigt tryck, där motståndarens brist på förnuftiga drag till
sist fällde utslag (Rubinstein). Dessa metoder voro användbara så
länge som motståndaren var obekant med de strategiska målsättningarna. Kände också han till dem båtade det föga, ty då kunde han vidtaga verksamma motåtgärder, Resultatet blev att man plötsligt antingen
stod rådvill, då det gällde den fortsatta spelföringen eller också hamnade i tröstlösa remiställningar. Även Nimzowitsch ansåg ett starkt
bondecentrum strategiskt värdefullt och många av hans partier ha i
själva verket vunnits just genom att han i rätta ögonblicket kunnat
formera centrumbönderna och sätta dem i rörelse. Taktiskt sett var
det emellertid enligt hans mening oriktigt att avslöja en dylik strategisk
målsättning redan i partiets begynnelseskede. Och framförallt, andra
mot centrum uppställda pjäser kunde ofta nog vara lika viktiga som
bönderna, när avgörandet närmade sig. Ett starkt centrum vare sig
detta bestod av bönder eller figurer utgjorde, menade han och säkerligen med rätta, förutsättningar både för flygelangrepp och för försvaret mot dylika angrepp,
Nimzowitsch var en mästare i schackpsykologi och schackekonomi.
Det gällde att i varje ögonblick bevara pjäsernas verksamhetskraft
Uberdeckungsidéen var, så paradoxalt det än kan låta, ett uttryck för
denna hans allmänna uppfattning, En vinst med att låta ett större antal
pjäser samtidigt bestryka eller stödja det fält, som strategiskt framstod som det viktigaste, var att dessa pjäser samtidigt frigjordes för
andra uppgifter. Det gjorde ingenting att man plötsligt flyttade bort
en eller flera av dem, Punkten var ändå tillräckligt säkrad, Och man
kunde allt efter situationens krav använda vilken bestrykningspjäs som
helst för en ny angelägen uppgift. Att en sådan rörelsefrihet i förening
med vissheten om att den springande punkten var överstarkt försvarad
psykologiskt måste hämma motståndaren ligger i sakens natur.
En annan grundtanke hos Nimzowitsch var, att om en framstöt för
ögonblicket icke gav något påtagligt utbyte, var det bättre att vänta
med den tills ställningen var mogen, Hur många gånger hände det ej:
att Nimzowitsch i stället för att föra fram en bonde två steg, lät den
gå ett och därmed överlät åt motståndaren att framkalla partiets kris.
Han gjorde det i medvetande om att det var bättre att i det avgörande:
ögonblicket 'stå obunden i en trygg försvarsposition än att vara an.
gripare utan påtagliga angreppsobjekt,
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Dessa liksom många andra av Nimzowitsch idéer voro till sin natur
av speltaktisk art, Men han sammanfattade dem i en formlig lära och
han krävde att läran, hans system, skulle betraktas såsom hans andliga
egendom, Detta sista anspråk gick naturligtvis för långt. Det fanns och
har förmodligen alltid funnits spelare som utan att ha fått sin kunskap
från Nimzowitsch förstått att tillämpa hans satser. Det kan i detta
sammanhang vara tillräckligt med att erinra om Lasker och Aljechin
vilka ofta slogo Nimzowitsch med hans egna vapen. Capablanca som
företrädde en helt annan spelstil, en moderniserad Tarraschstil behövde
helt enkelt inte hämta några lärdomar från Nimzowitsch; han klarade

sig dem förutan.

|

- För att avnjuta Nimzowitsch partier — och att genomspela dem
är en verklig njutning — behöver man inte vara en anhängare av
»systemets, Vad som tjusar är tvärtom det okonventionella sätt på
vilket Nimzowitsch förstår att realisera sina planer, Något drag än
på den ena, än på den andra flygeln till synes utan klar målsättning
och så plötsligt finns den positionella fördelen där utan att åskådaren
eller motståndaren egentligen förstår, varifrån den kommit. Men i
mästarens egna kommentarer är intet drag betydelselöst, allt fullt av
mening, Det är detta som gör Nimzowitsch till den store schacklärare
hos vilken varje schackamatör alltjämt kan hämta kunskap, ingenstädes

kanske bättre än genom ett studium av den nu föreliggande posthuma
parfisamlingen.
Fritz Koajser.
Boken kan rekvireras från Tidskrift för Schack. Pris vid tnbetalni

postgiro kr, 13:25. 440 sidor. Finnes i lager.

|

Fe

Ny schackbok av Böök.
Schackmästaren Eero Böök har nyligen på finska språket utgivit en
ok med 56 stycken under åren 1928-—1942 spelade egna partier.
Huvudvikten har författaren lagt vid analyserna, och den som förstår
råket får här stora lärdomar i strategi och taktik, Men även övriga
a god behållning av boken; partinotationen är den vanliga med det
illa "undantaget, att springaren betecknas med »>R» i finska språket,
Partierna äro från olika internationella och nationella tävlingar, grundigt bearbetade och försedda med många diagram. Spelöppning, mittI och slutspel ha samma noggranna behandling. Ett antal bilder ha

dtagits, 117 sid.

Boken kan rekvireras hos T. f. S. Den kostar med nuvarande kurs
dast kr, 3: 50,
|
Z: Böök: Shakkistragiaa ja taktikkaa, Verner Söderströms förlag
rgå, Finland,
:
|
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Från Mar del Platasturneringen 1945.
5517.
M. Najdorf.

1.
2.
3
4,
5.
6.
7.

d2-d4
Sgl—£3
dcd
Sbl—ce3
Lel—g5
e2—23
Tal—cl

G. Ståhlberg.

Sgö—-1T6
d7—-d5
e7—e6
LiB8—e7
Sb&—d7
0—0
c7—c6

Damgambit.

(Det förefaller som om Najdorf
ägnat en hel del intresse åt det
seviga» ortodoxa problemet, Sålunda försökte han i ett annat par
i samma turnering det mtressanta
draget 13. Dbl!)
13 ee —
e3-—ed

Efter partiet mot Ståhlberg an-

såg jag icke längre detta drag spel»Jag känner denna ställning lika
bra som min egen ficka», sade mig bart.
14, Sf3—d2
Sd7—£ö
en gång Gränfeld, Den är förmodBättre än omedelbart Kh8E, vilket
ligen också den mest analyserade jag hade spelat, Skillnaden är au
av alla spelöppningsställningar.
svart kan vinna ett viktigt tempo
8 Lfl—d3
döxed
med damlöparen (vilket han här
9. Ld3Xc4
St6—d5
också gör). Efter 14, —, Kh8, 15.
Det ortodoxa försvarets nyckel- De2, Sf6. 16. hål, Le6. 17. LX e6.
drag. Svarl strävar efter avbyten DXe6. 18, Tb3, De7 kunde jag
för att lätta spelet Om hans plan aldrig helt befria mig.
lyckas, utjämnar han snart, om den
15, DdI—c2
misslyckas, får han som regel ett
Vis spel är schablonartat, Et
mycket trångt spel. I detta fall lyc- mera lovande alternativ är 15. Dbl.
kades svart i sin plan,
En intressant variant är då 1
10. Lg5Xe7
DAB
e7
Dbl, Kh&, 16. Le2, Sd5. 17. Ta3
11. 0-—0
Sd5Xc3
f£5, 18. f3, eXf3. 19. SKI3, SKel
12. Tel Xe3
e6-—e5
20. Tel, f£5. 21. LXh7.
|
13. Le4—b3
15 —
Lc&-g4!
Av alla möjligheter är denna den
Hotar med Le2-—d3. Det är ingen
minst utslitna. Partiet har ett sär- brådska med avbytet; de vita pj
skilt personligt intresse för mig, ty serna äro svårt hopträngda på dam
den av svart använda varianten är flygeln.
identisk med den jag använde mot
16. Tfl-—el
Ståhlberg i vår match (1937) i ett
Allvarlig tidsförlust, 16. Tel oc
parti som han på ett utomordentligt sätt förde till vinst, Här spelar om då Le2 så 17. Lec4! var bättr
16, —
—
Kg&—h8 .
han nu svart i en variant som vi då
Icke nödvändigt efter det förlop
ansåg dålig. Har han glörat det,
eller har han funnit en förstärk- partiet får, men det är nyttigt a
ha f-bonden frigjord. Båda parte
ning?

vilja för tillfället vinna tid. Vit
har skött sig dåligt och har redan
svårigheter att reda ut det hela.
17. a2—a3
En lycklig inspiration, löparen
skall tillbaka till bl.
17, ee
Ta8-—eS

Öm genast 17. —, Le6, så LX eb,
DXe6, 18, Tbå och damen måste
retirera.
18. Sd2—4A£1
|
Mindre precist, 18. La2 hade

FÖR

Detta slår inte väl ut, men den
> naturliga fortsättningen 22. Tbl,
5. 23, ad, få, 24. b5, f3! ser heller

nte inbjudande ut.
22,
23. De2-—d2

fy—£5
De6-—hö6!

Ställning efter 23. —, De6-—h6,

247

Rätt drag i fel ögonblick. 24, Tb2
för att stoppa framryckningen,
kunde hållt partiet längre.
24, ee om
f5—£4!

25.

e3Xf4

|

Förlorar snabbt, men efter 25.
Sf, få är vit i allvarliga svårigheter.

23

oe

—

SdSxf4!

Det dubbla hotet Shåt med dam-

vinst och 5Sd3 med gaffeln på tornen är nu avgörande,

givit båttre spel, t. ex, 18. La2, Leö.
19. Ebl, LÅS. 20. b4 och det vita

spelet kommer igång.
18, —
Lg4-—e6
19. Lb3Xe6
De7 X eb
20, b2-b4
Försent, ty springaren är begravd
på fl.
20... —
—
Sf6—d5
21. Te3—ec3
a7—aO
22. Stl—g3

SCHACK

26.
27.
28.

Tel-—e3
Te3—e2
Te2xXd2

Sf4—d5
Dd6Xd2
ed—e3!

Kraftigare än omedelbart SXb4,
ty svart gör sig kvitt sin enda svaghet

och

mobiliserar

ännu

för det sista slaget.
29, f2Xe3
30. Tec]
Finis.

en

pjäs

Te8Xe3
Sd5Xxba

Återstoden

är

ett

fros-

sande,

31.
32.

Sg3—f1
Tel—el

Te3--a3
Kb8—g8

33.
Tel—e7
b7—bé6
34, h2—h4
Ta3I-—al
35.
Td2—12
Tal Xad
36.
Tf2XI8
KB 18
37.
Te7—b?7
Sb4—d5
38,
5Sfl—g3
TatXd4
39.
Sgå£5
Td4—e4
40,
Sf5—d6
Eller 40, SXg7, Te7.
40, oo
mm
Te4—e6
41,
Tb7£71
Ki8—g8
42. Tf7--d7
Kanske han inte ser det . , .
åd,
—
h7—hö

Han gjorde det...
Poängen. Medan vit tvekade,
ndlade svart och angreppet är nu

43,

5d6—f5

Te6—£6

Uppgivet,
(Anm.

24,

a3ad

av R. Fine i

Chess

Review.)
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ter

Damgambit.

Spelat vid första bordet i radiolandskampen Ryssland— Amerika,
Bidrag
Denker,

Botvinnik,

Amerika,

Ryssland.

1.

d2—d4

d7—d5

2.
3.

c2—cd
Sbl-—c3

e—0eG0
c7—c6

4,

Sg1—1f3

Sgö—f6

5.
6.

Eel—g5
e2—ed

d5Xc4
b7-—b5

des

h7—h6&

7.

8.

Lg5h4

9,
10.

Sf3Xg5
Lh4Xgs

£/—g5

höXxg5
Sb8&d7

14,

I ett parti Kjellander—Ekström
1942 uppstod med dragomkastning
samma ställning. Det följde (L£3)
Se5. 15. Le3, SXf3T. 16. DXf3,
c5, och svart vann efter 21 drag.
4, oe
b5—b4
15. Sc3—e4
c6—c5!
Vinstställning är redan ernådd
— draget e5 är ofta avgörande i
liknande positioner,

16.
17.
18.
19.

och

lösningar

a2—a4d

Ddl—b1
Se4—g3
Le2Xcd
f2—13

till 4.

WERLE,

Krukmakare-

gatan 38, nb. th, Stockholm 4.
OM

1.

KK. Hanneman,

Danmark.
Original.

Db6—e7
c5xd4
De7—c6
d4—d3!

»Den svarta ställningen är att
likna vid ett skickligt minerat område, som för en ytlig betraktare
Hotar såväl DXc4 som DeSt och
förefaller att vara ganska oförsvarat. Den anfallande behöver DXg5. Slutet genomförs nu eleemellertid inte taga många steg gant och tvingande.
20. Dblecl = Lf8&-e5t
framåt för att upptäcka, att mot21. Kelhl
ståndaren biter bra ifrån sig, Har
På 21. Le3 följer d2! 22. DXd2, vit lyckligt och väl undvikit fall:
Se5,
groparna som lura i hans väg, åter210
o
—
—
De6-—d6
står dock till sist att parera det hot
22.
Del—i4
som den svarta bondemajoriteten
på damflygeln innebär, Att vitspelaren ingalunda har någon lätt uppgift, bevisas väl bäst av att svart
vunnit nästan alla partier, i vilka
försvaret hittills kommit till användning.» Det är Folke Ekström,
som för ett par år sedan gjorde
denna sammanfattning. Den amerikanske förstabordsspelaren synes
av partiet att döma sväva i lycklig
okunnighet om vad han givit sig
in på.
22, —
—
THBXh2f!
11. e5Xfö
Le8—b7
23, EglXh2 = Td8—hö8Tt
12. Lfl-—e2
Dd8—b6
24, Df4—h4
= Th8&Xh4ft
För
att snabbt
komma
till
25. Lg5Xh4
Dd6—f4
0-—-0—0 med tryck på d-linjen,
Uppgivet.
13. 0—0
0—0-—0

sändas

A. Hildebrand,
Stockholm,
Original,

3+3=6,

|
£2, B, och E. Elmgren,

Mölnlycke,
Original.

Vinst.

7+9=16,

Vinst.

”MWanstående tre uppgifter ingå i lösningstävlingen, Frist 31 december,

5

64. J. Halumbirek,
Sydsv,
Dagbladet
syd:
Snällposten 1911.

.

63,

C.

J. de

>Tidschrifts

Feijter,

1941.

Lösningar, Juli.
1

oc3 2. Ka7, Ka3. 3. KaB, €c2. 4, LXc2, g2. 5. Le4, g1D.
Sdå och en av Max Karstedt angiven remiställning har

—, Kb2 (a2). 3, Sd5, c2. 3 Sb4 (f), o. 5. v.
fims

”

två

vägar;

Dels

2.

Ka3.

or
—,

KXa4,

c2. 4, Lil

3. Sd5b, c2.

(5. —, gåD.
6. Sc3t, Km.

7,

(h3), cID. 5. La6
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Ej 1 Se4, g2. 2, Sd2f, Kb2. 3. SXcd4f, Kel
43. 1 g6, TXd4, 2, gXh7, Th4t. 3. Kg3,
Sföl, LXf6. 6. dXe6, Tegl 7. Lb4, Tg5. 8
vinner.
44. 1. eXf71, KB 2. Sg5, De5t. 3 Te3!,
1. —, Kh& 2 f8åDt!, DXf8
DXI7. 2. Sd6, 0, s. v.
"

45.
46.

3. 5Sd6, med

(c3 1 al), remi.
|
Tg4t 4 KAf3, LS. 5.
Le3!, LXc3 9 e7, och

Bidrag

och lösningar sändas
Katarina

Db6. 4, h5, Dd4, 5, Se6t.
vinst

för vit, Eller

1, —

1. att, Kb6, 2. Lf2, e1D. 3. TXc5, DXcS. 4, Khll, remi,
1. Lföt!, Kd8! 2. Ld3 (dual Ld7), elD. 3. Lb5, och vinner.

Ej 2. TXe3, elD!, eller 1. Lc6t, Kd6! 2, TXe3,

elD! 0. s, v., remi.

Bangata

till GUNNAR

ANDERSSON,

15, 1 tr, Stockholm.

8961 — 8972 original för T. f£. S.
£2v61. B. Larsson,
Stockholm,

£962. B. Giöbel.
Stockholm.

2963. ÅA. Hemmingsson,

Östersund.

47. 1. Tel, biD. 2. TXbl, LXbI1. 3. e7, a2. 4. Le3f!, g5. 5, Li4,
Lg6 6. Lg74.
4, Ld4?2, alD! 5. LXal, Lgö. Remi.
Och så pendangen till huvudvarianten 3. —, Lg67? 4, Le3+,

Hjälpmatt i 3 drag.

Serie I.
Readtat: U4—P; TOP; W6O-P; TESWi W6Z.
Ställning den 7 oktober:
Norrbotten 18, Västmanland
Kopparberg 14, Örebro 8, Älvsborg 6, Jämtland 474.
Serie II.
Resultat:

SI—-E;

X1—E;

E5—0:;

E6=S;

M2=X;

OfeR;

OS;

S5S—X;

E2—5;

NIR,

E2=X;

N4N;

E35,

RB5SN;

1654,

Stockholm

16,

E4—N;

E4-0;

N6X,

Aatt i 3 drag.

b4—R7

Bo Lindgren,
Lidingö,
Fillägn. F, Hansson.

Matt i 3 drag,

3965.
| S904, B. Malmström,
Kristianstad,

X5SN;

-

HA

Allsvenska korrespondensschackserierna.

906,

M. Persson,
Mora,

=

ON;

S60EX.

Individuellt: S. Isaksson (Motala) 534, R. Averby (Linghem) och O. Eriksson
(Göteborg) 3.
Ställning

-

den 7 oktober:
Östergötlands lätt ......ssss.ss
Gävleborgs lätt ....s.cscessosors
Värmlands ÄN oissssestorerertot
almöbhus fån osssossorssers rara

17
16
12
[|

HM
5
35
5

3
&
4
3

Göteborgs & Bohus Jän ........
Skaraborgs lätt o..occcs
ses rss

11
10

2
2

4
3

Hallatids lån ......sososioe
rena

7

3

3

3
3
I
3

124
»9
7
GA

5
35

4
I

a

1 ' MA

The BCCA :s mternationella handikapturnering startade 1 oktober, men anmälningar mottagas under turneringens gång. Internationella grupper (6 spelare
i varje grupp) starta den 1 november med deltagare från det brittiska imperiet,
Amerika och de nordeuropeiska länderna m. fl. Avgiften för första året Kr:
6:36 berättigar till deltagande i ovanstående båda turneringar samt dessutonr en
problemturnering,
Anmälningar

sändas till E. Larsson,

BESTÄLL

EUWE-

Kinnekullevägen

latt i 3 drag.

Matt i 3 drag,
"8967.

H. Fröberg,
sa
Härnösand,

8968,

I.

Mäkihovi,

Finland,

2969,

H.

Hultberg,

Stockholm,

37, Traneberg,

BÖCKERNA

NU!

Matt

I 2 drag.

Matt

i 2 drag.
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8970. H. Fröberg, Härnösand, och G. Rehn,
Tallåsen.
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8971. G. Rehn, Tall-

8972, 5. Ekström och

Stockholm,

Stockholm,

åsen, och 5. Ekström,

G. Andersson,

FÖR

SCHACK

253

8948 (Hemmingsson): 1. Sh5, Se7. 2. Db8t. 1. —, Sf6,2. Sf7f. I —,

Ke5. 2. Dc6. De båda S-blockaderna roliga, men det må förlåtas om

man tvivlar på originaliteten (HH). Sirligt och fint till fulländning och
visst har det sin tjusning, men en modernare problemist känner sig
ändå mycket litet frestad av denna förf:s 1890-talsstil — särskilt som
lösningen ingalunda fås gratis (BG). Tre modellmatter. Förf. visar

stor uppfinningsrikedom när det gäller att manövrera sina pjäser (BL).

Vackra dragtvångsvarianter (HT, LL, EM).
8949 (Faleby): 1. De5, Sc2f, 2. SXc2 1, —, $ likg. 2. DXb5ST. 1 —,

IN
Matt i 2 drag,

KXaS. 2. Sc4f. I —, b4 2 DXd4 En av de elegantaste dragpliktstreor

Matt

i 2 drag.

B. Larsson önskar korrigera sitt problem 8952 b (genom förbiseende
fick problemet samma nummer som Werles i notation i aug.-numrel
och får därför heta b) på följande sätt: Antingen tillfoga svart Bb3,
eller borttag i diagramställningen Db8. Det blir alltså två problem,
Fristen förlänges en månad.
|
|
Nytt korrektur till 8859 av Giöbel: Ke3, Te6, 5c5, Bg4, hd. — Kg,
Tf8, Be7, f7, g3, g7, h2, h3. Svart och vit återtar, vit gör matt. Äter —
0-0. 1. Th6XLe6, Spela TXh8t. BL m, fl. är välkommen till förnyad
attack!
I 8956 av Ekström 1 sept.-numret skall Da2 vara svart,
Brevsvar. F. Hallberg: Ställ K på al, varav framgår att svart
måste vara vid draget: KXb2! — B. Hilke: Kan ej användas — 5.
Lennerfors: Rättas nästa gång, — O, Lindström: KIl/Kd4 bil. med —
e2t. 1. Kel, Keå,
Lösningar till månadens problem insändas före 25 november.

Lösningar (8946—8952, aug.).
8946, med vBa6 i st. f. sBb7 (Hultberg): Förförelser: 1. La7?,
0—0—0! 2. Te3t. 1. Lb6?, Tf8! 2, Te3t, 1. Lc5?, Td8! 2. Te3
1. Ld4?, 0—0! 2, Tg3F, 1. Lhö?, Td8. 2. Te3t 1. Lg5?, Tf8. 2, Te
1. Lf4?, 0—0-—01 2, Te3+, 1. Ld2?, hXglTf Lösning: 1. Lf2! hot
TXb3, SXb3f). 1. —, hXg1D, T. 2, Kd2, c1D4. En verkligt praktt
skapelse och ett tema, som gått mig direkt till hjärtat! Över den vär
liga dedikationen känner jag mig mycket stolt och ovärdig! (BG). E
mer strålande förförelsekomplex har man väl aldrig sett maken ti
(BL). Praktfullt förförelsespel (HT).
.
8947

(Karhbia):

1. Th2 hot 2, Dd2,

f2, e2. Vit Turton med

tre för

dubblingsdrag (HH). Sedan man väl kommit på idén, gick det genas
YVättare. Ganska trevlig, men vartill Sc1l? (BG). (Tycks endast fö
hindra bilösningen 1. Dd2. Red.). Samma idé utförd på diagonalen ha
förf, i ett av de senaste numren av Schackvärlden. Det är väl spele
enformighet som gör, att man inte blir så värst entusiastisk (BL). Tret
ligt, fast ganska enkelt (LL).

jag sett på mycket länge. Observera spelförändring 1 skenspel och lösning efter 1. —, 5 likg. Vi har här ett likfärgat eko. Mycket överras-

kande är att förf. efter 1. —, b4 fått in en klassisk tvådragsvändning.

Säkerligen en av förf:s allra bästa uppgifter ( HH). Charmant, ekobetonat innehåll. Utmärkt! (BG). Lugnt och stilla spel med ett flertal
små överraskande varianter i den stil, som är förf:s egen (BL).
3950, med vTal och vSh4 (Giöbel): 1, De2. Hur pass originell uppgiften är, är väl förf, själv mest kompetent att bedöma (HH). Ett fint
rockadproblem i typisk Giöbel-stil (LL). Mattförändringen efter 1, —,
Det är beaktansvärd (HT, GR).
8951 (Lindgren): 1. De4. Ett par förförelser böra väl inräknas, men
det kanske ändå hade räckt med en notation (BG). Sparsamhet är en
dygd — intill vissa gränser (HT),
8952 (Werle): 1. d8D — the rest is silence , . . (HH). De båda avdragsmatterna ha en viss ekoartad effekt (BG).

Ernst Rojahn Norgesmästare.
Särspelet mellan Arne Krogdahl och Ernst Rojahn om titeln Norge-mästare
esulterade i seger för den sistnämnde, Därmed har Norge korat sin första
ampion på fem år — en värdig mästare och god representant. Vi erinra om,
tt Rojahn uppnådde bästa resultat (8 poäng av 10) av förstabordsspelarna vid
nationstävlingarna i Buenos Aires i B-turneringen, där Norge kom på tredje
plats bland elva nationer.

Keres till Hastings?
Paul Keres har blivit inbjuden till turneringen i Hastings samt till ytterligare
turnering som hålles i anslutning till denna och äger rom i London under
den 14-26 januari. I den sistnämnda turneringen nämnas som deltagare
otvinnik, Bronstein, Denker, Fine, Flohkr, Reshevsky, H. Steier samt en repretitant från Holland, Schweiz och Sverige.
eres deltager i skrivande stund i en större turnering i Estland, där bland
eltagarna märkas Flohr, Lilienthal och Kotov, Keres leder efter sju ronder.
sruvida Keres kommer att beviljas utresetillstånd till England är ännu icke
ant,

mslagsproblemet

i septembernumret

(av T. VB. Rowland):

1. Lå7>S5.

TIDSKRIFT

FÖR

SCHACK

255

Sköld slog Collet.
Kristian
Sköld
vann
matchen
mot
Collett med 314-34 och är därmed i
besittning av den dyrköpta fribiljetten
till landslagsklassen.
Det var en hård
motståndare, som måste nedkämpas. Först

Göteborgskrönika.
Den stora ofredens tid är förbi, och livet börjar åter gå i normala gängor
om,
Visserligen blev freden kanske inte vad en krigstrött mänsklighet drömt
men pretentionerna får ju inte vara för stora i detta vanvettets och atombomha
bens tidevarv. Stöveltrampet i våra grannländer har tystnat, och gränserna
åter öppnats. Ett mörkt och dystert kapitel i mänsklighetens historia har avskador
slutats, men ännu dröjer det länge innan såren ärrats och alla svåra
blivit helade. Ännu en gång ha våldets och barbariets makter slagits tillbaka,
folk,
och det träladöme, som våldsmännen ernat låta övergå alla frihetsälskande
tecknen
av
ett
—
återknytits
har
emellan
folken
erna
Förbindels
har Kkviderats.
som
på att mänskligheten trots allt är på väg mot "tillfrisknande i såväl fysiskt
psykiskt avseende,
Flera
Calssadyrkarna runt om i världen börja också få kontakt med varann.
internationella turneringsprojekt äro å bane — bl. a. den traditionella »Jul- och
Nyårsturneringen i Hastings. För vår det kan vidare nämnas att underhandlingarna mellan Nordjyllands- och Göteborgs schackförbund lyckligt slutförts.
Redan i november blir det en teleformatch mellan de båda förbunden. Vidare
spelas
skall det bli årligen återkommande pokalmatcher i september, Den första
i Göteborg nästa år, och sedan blir det växelvis i Fredrikshavn och Göteborg.
hade
Försök ha även gjorts att få norrmännen med. Från sydnorskt håll
uttryckts en önskan härom, men just nu ställer det sig svårt att anordna ett
nordiskt triangelmöte av detta slag.
Broderfölken i den nordiska syskonkretsen, Norge, Danmark och Finland
komma att bli representerade vid Manhemsjubiléet på nyåret. Ännu föreligger
ej tävlingsprogrammet i sin helhet, men den är tänkt som en nordisk turnering
där Manhems bästa, plus ett par Stockholms- och Göteborgsstjärnor skall utgöra det svenska inslaget.
Vad Manhemsjubiléet beträffar har detta redan inletts med sällskapets egen
muivudturnering. Den slår alla tidigare deltagarerekord med sjuttio spelare, Enbart mästareklassen räknar femton deltagare, Här räknas blott Henrik Carlsson
och Ernst Åhman — den förstnämnde har utträtt ur sällskapet — en svår förlust inför det stundande jubiltet,
Schackförbundet har inlett säsongen med en korporationsserie, med 25-talet
lag, vilket är rekord för denna tävlingsform, I högsta klassen kivas Götaverken
och S. K. FE. om seriesegern — det är första gången Götaverken deltar i tävlingen.
nyåret
Efter korpschacket startar oldboys i mitten av november, och fram på
som
pet,
mästerska
Göteborgs
med
r
turneringa
börja Förbundets individuella

starkaste publiksak,
Göteborgs
Omkring den
bjudits några
manstutningar
tillställning i
ring kommer

Player.

spårvägspersonals schackklubb firar i höst sitt 25-årsjubileum
20 oktober påbörjar klubben en jubileumsturnering till vilken in
representanter från Polisens, Tullm, B, J. och V-g-J:s schacksam
i Göteborg. Den 11 december anordnar klubben en enklare fest
senvesterhemmet Pixbo, där prisutdelning för ovannämnda turne:
att ske.

två

=

Kristian

saärspelspartier

i

Vishy

med

remi-

slut, sedan ytterligare sex partier, med
avgörandet först i det sista Av spelet
att döma ct rättvist och välförtjänt
resultat. Sköld vann första och fjärde
partiersa och Collet det andra, de övriga
slutade remi, Det femte partiet borde
Sköld ha konnat vinna, medan Collett
synes ha försummat en något dold men
rätt säker vinstväg i det sista och avgörande partiet, Detta var andra gången
som Sköld hade särspel för landslagsklassen — 1941 förlorade han I Göteborg
till Sug Lundholm,

Sköld.

Lyckad schackpropaganda i Eskilstuna.
|
.

.
”

1 Eskilstuna startades hös säsongen med den vanliga cupturneringen om Tiulningen Folkets vandringspris, vilken avslutades med prisutdelning och sedvanlig
tt
den 5 oktober.
blixtturnering,
Vid finalen den 2 oktober hade turteringsledningen i samarbete med Tidningen
olket ordnat med demonstration av finalpartierna 1 tidningens depeschfönster,
å en stor demonstrationsbräda visades partierna (2 st) drag för drag för en
itresserad skara åskådare Evenemanget började kl. 19,30 och inte förran sluttällningen visades kl. 23 började åskådarna skingras, Propagandan mäste ur
chacksynpunkt

betecknas

som

särskilt

lyckad

och

vill

man

säkert

upprepa

oket vid ett kommande tillfälle,
"Årets cupvinnare blev Olle Nilsson, Eskilstuna Schacksällskap, som
ill. konkurrent hade fjolårssegraren Sven Hjärtsson även Eskilstuna
lskap, 1943 års segrare Äke Stenborg, Eskilstuna Allm, Schackklubb
dje plats.
Blixtturneringen vanns av blixtspecialisten Gösta Andersson, Eskilstuna
Iskap med Olle Nilsson på andra plats.

för-

i finalen
Schackkom på
Schack-

Uppsala allm. schacksällskap firar sitt 40-årsjubileum med en fest den 10
gonber. Den 4 novenber blir det em stormatch i Uppsala mot Wasa Schackb, Först en A-lagsmatch med 20-mannalag och samtidigt en B-lagsmatch
sd om möjligt 30-mannalag. Pokalmatchen Uppsala---Wasa 1 Stockholm i våras
örst nyligen avgjord. Som bekant uppstod ett hängparti vid första bordet
lan Conny Jansson, Uppsala och Erik Lundin, Wasa, Såsom domare ha Eric
isson och Henrik Carlsson, Göteborg, fungerat, vilka tagit god tid på sig för
itten. Efter halvårslånga analyser har partiet dönvts till remi, Med denna
ng vann Schacksällskapet matchen med 1054-—5914 och erhöll därmed tredje
skningen i Upsala Nya Tidnings vandringspris, som erövrades för alltid.
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Festligt Varasjubileum.
Vara

Schacksällskap

har

25-årsjubilerat

med

mästarturnering,

match

mot

Lundby SS och stor jubileumsfest. Fyrmannaturneringen med Henrik Carlsson

och Karl Fuhkrman, Göteborg, Stig Lundholm, Vänersborg, och, Erik Lundin,
Stockholm, spelades den 13-—-14 oktober, Lundholm vann första dagen mot båda
göteborgarna, medan Lundin vann mot Fohrman och gjorde remi mot Carlsson.
Det avgörande partiet Lundin-—-Lundholm slutade remi, och därmed stod den
sistnämnde som >miniatyrturneringssegrare». Slutställning: Lundholm 214, Lundin
2, Carlsson 1, Fuhlrman 74 poäng.

Lundby 55 i Göteborg och Vara

SS möttes på Stora Hotellet i Vara i 15-

mannamatch söndagen den 14 oktober. Göteborgarna vunno stort med 10:4—34,
ett parti avbrutet, På kvällen samma dag hölls jubileumsfesten i närvaro av
c:a 20 personer, Inbjudna voro bl, a sällskapets veteraner och stiftare samt
representanter för de sällskap med vilka Vara haft livligt schackutbyte Hedersdiplom tilldelades stiftarna och föregångsmännen Emil Carlsson, Otto Larsson
och Birger Olofsson samt sällskapets nuvarande allt i allo James Korén Vara SS

överlämnade sitt bordstandar till Lundby SS, 5K Fenik, Borås, Lidköpings SS,
Sjuntorps 5S och Järpås SS. De nämnda sällskapen överlämnade även minnes-

gåvor till den jubilerande föreningen. Flera
Thuleson som representant för Vara Köping

tal höllos,

bl.

a. av

advokat

O,

Västermalms Schackklubb har hållit prisutdelning i sin stora sommarturnering, där 82 spelare deltagit. I första klass segrade i grupp I N, Ahlin, allm, och
G. Fidenfeldt, Schack-27, med vardera 6 poäng. I andra grupp varm A. Eriksson,
Kristallen, med 614 p. Tredje grupp vanns av H, Nihlén, Sass, med 54 p, I
andra klass segrade i var sin grupp B. Melander, M, P,, K. M, Gustafsson,
Västermalm, och B. Häggqvist, M. P.
Match Hälsingborg——Helsingör. Det första schackutbytet med danskarna efter
kriget ägde rum den 5 augusti, då Hälsingborgs Schacksällskap spelade en 15mannamatch i Helsingör, Det blev en trevlig färd i en fiskebåt, Helsingörs
schackklubb mottog sina gäster på ett sätt som överträffade alla förvätningar,
och det var inte att ta miste på att glädjen över återseendet var stor. Matchen
spelades i den allra vänskapligaste stämning, Helsingörs schackklubb har utvecklats betydligt och förfogar över mellan 50 och 60 spelare, varav flera är av
mycket god spelstyrka. Det blev i sin helhet en jämn match, som hälsingborgarna
slutligen vunno med 87 efter fyra timmars spel, Returmatch i Hälsingborg
planerad,
Avlfärden från Helsingör blev även festlig med leven för det fria Danmark
och för Sverige, Ett vackrare uttryck för förbrödring länder emellan kan knappast tänkas äv vad denna match bley.
Telefonmatch Nordjylland —Göteborg med 12-mannalag anordnas den 4
november. En dansk tremannadelegation från Nordjyllands schackförbund har
varit på ett tvådagarsbesök i Göteborg och underhandlat om fortsatt schackutbyte mellan förbunden. Det skall vidare bli årligen återkommande pokalmatcher,
vilka skola spelas i september månad, växelvis i Frederikshavn och Göteborg,
varvid göteborgarna bli värdar 1946.
Norsk-svensk match, I Östersund spelas den 3 november en match med 10mannalag mellan Tröndelagen och Jämtland. Detta blir den första matchen
mellan norrmän och svenskar efter kriget, Tidigare ha två sådana matcher utkämpats, varvid Tröndelagen vunnit stora segrar. I Jämtlands lag kommer bl, a.
Erik Arnlind att deltaga, han har nu lämnat Stockholm och återbördats till sina
hemtrakter.
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