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Vid pressläggningen.
Denna sida skrives på själva luciamorgonen och därtill i pressläggningsögonbiicket, För 4re dagar sedan tog Rogard en månads välbehövlig semester och

för

till Californiens

varmare

loftstreck,

Strax

före

avresan

interpellerade

vi

honom i den stora frågan — utmanarturneringen nästa år, — Jo den blir av i
Buenos Aires som det är föreslagit, kunde Folke nu fastslå, och detta svar fär
alltså utgöra det slutliga besked som vi utlovat i förra häftet, Vi fingo också
den intressanta upplysningen, att den ryska stormästartruppen i samband med
farden till eller från Argentina skall inbjudas att tävla i Stockholm,
Förbundsordföranden hann också före sin avresa ta del av en inbjudan att
hålla nästa års kongress Eskilstuna schacksällskap fyller 40 år och vill gärna
ha Sveriges schackförbunds 33:e kongress med turneringar i sitt jubileumsprogram, Förbundets arbetsutskott bar redan tillstyrkt detta, men ett officiellt
beslut kan först fattas vid möte i Stockholm den 13 februari, framhöll advokaten,
Flera intressanta tävlingar förestår. I New York med början den 26 dec.
deltar Euwe och Najdorf tillsammans med de allra främsta amerikanska mästarna,

Euwe är just nu på turné på Island. Efter U, 5. A. far han till Cuba och Argen-

tina och deltar åter i Mar del Plata,
Jönköpings schacksällskap celebrerar sitt 50-årsjubileum med en nordisk turneringsvecka (2—0 januart), Deltagare från alla fyra nordiska länderna, I Göteborg
med början 26 december deltar Ståhlberg i en turnering med de bättre Göteborgsmästarna. Wasa schackklubb låter denna gång sin sedvanliga jul och nyårstävling
bli en större elitblixtturnering, I skrivande stund pågår den alltid med mycket
stort intresse motsedda ryska mästerskapsturneringen. Världsmästaren Botvinnik
deltar dock icke Några ronder före slutet leder Kotov. Bronstein ligger på
fjärde plats.
Om allt detta och mycket därtill kan läsas i det nummer, som inleder denna

tidskrifts 55:e årgång!

I det vi tacka våra Jäsare och medarbetare

för det nu

snart gångna minnesrika året, uillönska vi en god jul och ett gott nytt år!

Trots pappersskatt samt ökade porto- och andra kostnader, blir prenumerationspriset för nästa år oförändrat. Allt skall ändock göras för att
ytterligare höja tidskriftens kvalitet, och vi våga utlova en värdefull
årgång även 1949
Glöm inte att i mycket god tid förnya prenumerationen, Uppmana också
Edra med tidskriften obekanta schackvänner act bli prenumeranter!
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i södern.

Den andra internationella schackmästarturneringen i Venedig.
Från vår specialkorrespondent.

I
Paradoxalt nog framstår år 1948 trots alla politiska och ekonomiska kriser
—— andra att förtiga — som ett rekordår, vad schackturneringar beträffar,
I denna stora mångd schackliga arrangemang har den venetianska turneringen
en viktig plats, ej minst på grund av att den kom till stånd endast genom kärlek
till schack, utan att samtidigt förverkliga önskningar av politisk, journalistisk
eller annan art,
Schackvärlden fick än en gång uppleva en turnering, som var en allas kamp
mot alla, ty även de sex italienska mästarna kämpade sinsemellan med energi och
mod, i stället för att anse sig vara en kollektivgrupp och därför så att säga fullgöra sin plikt blott till hälften genom snabba och lätta »stormästarremier»,
Man undvek också lyckligt en annan av schackspelets under de senaste åren
iakttagna kräftsjukdomar — det systematiska avbrottet av partier, vilkas kritiska
ställningar sedan analyserats ei blott av mästarna själva, utan också av vänner
och sekundanter; en företeelse, föga värdig den ädla schacksporten!
Här må omnämnas, att den på sin tid av Capablanca föreslagna och allmänt införda tidskontrollen (274 timmar för de första 40 dragen) ej längre är tillfredsställande för modernt turneringsspel. Capablanca hoppades, att därigenom blott
få hängpartier, i de flesta fall lättspelade, skulle uppkomma, men sedan dess
har den moderna försvarstekniken gjort mycket stora framsteg! Detta har till
följd, att i nästan varje rond en hög procent partier avbrytas 1 mycket oklara
ställningar, där sedan den nyss omnämnda avskyvärda kollektivanalysen spelar
en viktig roll,
En långt ändamålsenligare tidsindelning vore därför exempelvis 45 drag för
de första 224 timmarna och i fortsättningen 18 drag i timman, Invändningen, att
genom så snabbt spel partiernas konstnärliga värde skulle bli lidande, är ej
befogad, ty även vid ett långsammare speltempo (exemmpelvis 15 drag i timman)
begå mästarna ofta grova fel!
">
Som den venetianska turneringskommittén sökte få till stånd bästa möjliga
schacksport, inkvarterades samtliga deltagare på de allra bästa hotellen, där
kosten var både god och rikhaltig.
Vid uppgörande av deltagarlistan beslöt turneringskommittén med fin sportslig
uppfattning att underkasta förra årets segrare, Tartakower, ett nytt prov, men
att denna gång genom inbjudan av förstklassiga matadorer göra det betydligt
svårare,
Ehuru ovarmmämnde schackveteran genom alltför flitigt tfurneringsspel i år
Överansträngt sina krafter, ansåg han sig ej kunna avslå en av så starka motiv
dikterad inbjudan men måste ännu en gång medge, att ålderns lagar äro oföränderliga!
Hur lyckades det kommittén att trots de relativt små turneringspriserna få
tre aspiranter på världsmästerskapet (Najdorf, Exuwe och Barcza) att ställa upp?
Naturligtvis spelade härvid nöjet att besöka den underbara, på historiska minnen
rika staden en viss roll, men framförallt ville de tre mästarna, som alla gjort
relativt misslyckade prestationer kort tid före tävlingens början — rehabilitera
gig mv kastade sig därför 1 stridsvimlet med samma iver som tigern söker
sitt
byte!
Najdorf irriterades av sin oväntat svaga insats i Saltsjöbaden; för Euwe var
världsmästerskapsturneringen som ett öppet sår, och för Barcza (som i Ungern
anses vara starkare än Szåbo, enär han vid nästan alla tillfällen besegrat och
överträffat honom) verkade det som en förolämpning, att han ej gavs tillfälle
att deltaga i Saltsjöbaden!
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Turneringen i Venedig övergick snabbt till en duell mellan Najdorf och den
geniale peruanske mästaren Canal, under det att alla andra konkurrenter redan
tidigt ledo motgångar (Euwwe i första ronden mot Canal, Bareza i tredje mot

Tartakower och den sistnämnde i femte omgången mot Euwe).
Det blev en utomordentligt skarp duell, ty Canal ilade med

beundransvärd

elån från seger till seger, och Najdorf måste tillgripa sitt dynamiska spels alla
resurser för att ej förlora kontakten med honom, I åttonde ronden möttes de
båda huvudkonkurrenterna, varvid efter utomordentligt vackra manövrar Najdorfs
större turneringserfarenhet fällde utslaget och den polskargentinske mästaren
övertog ledningen, med 7 poäng (6 segrar, 2 remier), under det att Canal med
OM poäng övertog »förföljarenss roll. Även Barza ville nu ha ett ord med
i laget.
Nu visade sig Najdorfs verkliga världsklass, i det att han förtsatte sina triumfer
och med klart försprång vann första pris, Hans spel var stort anlagt och framförallt förstod han att manövrera sina centrumbönder på ett virtuosmässigt sätt.
Bland italienarna var Castaldi den starkaste, Tävlingens organisatör, Eugen
Szabados, kommer även i fortsättningen att sätta in sina krafter för schackspelets framsteg i Ttalien!
ä
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Överraskande stort är turneringens spelöppningsteoretiska utbyte — en följd
av att samtliga kämpade med stor energi, Ett stort antal nyheter såg dagens ljus.
BL a. användes i Grinfeld-försvaret (1. d4, Sf6, 2. c4, g6. 3, Sc3, d5) mot vits
senaste recept 4, SI3, Leg7, 5. Db3 i partiet Lokvenz—Barcza följande överraskande, av ungerska kockar utarbetade motrecept:
5. — dXch 6. DX cc,
SI6—d7 (i stället för att rockera, vidtar svart genast motåtgärder i centrum DD).
7. eå, Sb6, 8, Dd3, Lg4. 9. Le3, 0—0. 10. Tdl, 5c6 (som man ser, står kampen
tills vidare om punkten d4, varvid det svarta kavalleriet visar stor rörlighet)
nar
LME3, 12. gXf3, e5. 13, d5, Sd4, och svart kommer till kraftigt motspe,

I den ej mindre berömda meranervarianten (1, då, d5. 2. c4, c6, 3. St3, Sf6.
4. e3, e6. 5, Sch Sbhd7, 6. Ld3, det 7. LXed, b5, 8 Ld3) spelas vanligen
8. = ah, men i partiet Giustolisi-—Najdorf valde den sistnämnde den s, k. svenska
varianten 8 — b4 (ofta spelad av Lundin och Ståhlberg). Det följde 9, Se4
(även 9, 5e2 har sina skuggsidor), Le7! 10, 0—0, 0--0, 11. Dec2, Lb7. 12. SX fört,
SRf6, 13. De2, c5, och svart har således lyckats genomföra denna befrielsestöt
utan svårighet!
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I partiet Tartakover—Canal infördes den egenartade svenetianska motgambitens
i mästarpraxis: 1. då, d5. 2, c4, e6. 3, Sch, 516, 4, Lg5, c5. 5, oxd5, Db6, Vit
måste gå många hinder ur vägen och kunde till sist endast ernå remi!
Med detta ha vi visat några resurser för svart i omtyckta spelöppningar, men
även vit har farliga vapen till sitt förfogande, BL a. brukar Najdorf långsamt
kväva mindre erfarna kämpar med den s, k, »moraviska varianten», Som ett
exempel citera vi partiet Najdorf—Primavera: 1. då, d5, 2. c4, ce6 3, Sf3, Sfö
4, Sc3, eh, 5, e3, Le? 6. Ld3, 0—0. 7. bå (den för varianten karakteristiska utvecklingsplanen: att lugnt fianchettera damlöparen i stället för att spränga i
centrum med et), Sb-—d7, 8, 0—0, c5. 9, Lb2, bö (i symmetrins tecken!), 10. De2,
L.b7, 11. Ta—dl, och vit har ett idealiskt tryckspel, varvid alla hans figurer äro

väl utvecklade,

.

ss

Barczas »universalvapens åter är den katalanska spelöppningen I, Sf3 åtföljt
av 2 gå, med vilken sedan åratal vunnits betydande framgångar — i Venedig
nådde han med vit det utomordentliga resultatet 94 poäng på 6 möjliga!
På en kollegas skämtsamma fråga, om han någonsin spelat LI et, svarade
Barecza: sDenna framstöt har jag i resery för senare tillfällen, I mitt parti mot
Golombek i Karlsbad gjorde jag den exempelvis först i 53:e draget — men
då också med avgörande verkan!»
Mot de vanliga behandlingssätten brukar Barcza genom skickligt manövrerande
komma snabbt i fördel. Vi ge ett exempel på hans parti mot Giustolini: 1, Sf3,
Stf6, 2. gå, eh, 3, Le2, Le7, 4, då, d5. 5. c4t, 0—0, 6. 0—0, Sb—d7, 7, Sb.d2, c5.
3 bål, Se4, (ett motförsök av tvivelaktigt värde) 9 Lb2, och vit har uppnått en
idealisk kampställning, där hans båda löpare kontrollera svarts aktioner,
En chansrikare försvarsvariant försöktes i partiet Barcza—Szabados: 1. 503,
Sté, 2. 23, bb, 3, Le2, Liv. 4 0—0, c5, 5. cd, g6, 6, b3, Le?. 7. Lb2, 0—0, 8. dåt,
exd4, I, DXxd4, Sch GG ett parti Barcza—Castaldi försökte svart t. oo, m, 9, —

då, vilket dock på grund av 10. Tdl, Te8, IL cXd5,

LXxd5

12. Sc3, Lb7,

13.

Ta-—c1, 5c6. 14. Dh4l! visade sig vara för obekvämt). 10. Dd2, då. 11. cXxdå,
DXd5 12. 5e5, De6, och svart har klarat spelöppningssvårigheterna ganska bra!
En Lasker — som ju framförallt eftersträvade alla sina figurers maximala
sammanverkan! — skulle kanske för svart välja 1. Sf3, d5, 2. g3, LI5 3 Leg2,
£6, under det att en Nimzowitsch måhända föredroge en mera komplicerad
mekanism i centrum: 1, Sf3, Sf6. 2, g3, dö, 3. dd, Li5. 4. Le2, c6 I varje fall
står det klart, att den moderna spelöppningsteorien ännu måste söka lösa många
brännande frågor!
Dr S, G. Tartakower.

Schack och verklighet.
Från en av våra läsare, fill lic. Leo Uska, ha vi mottagit följande
intressevåckande analys av schackspelet.
Ett ofta hört påstående bland schackmän och också bland intresserade lekmän
är, att schackspelet är en avbild av livet självt. Kampen för tillvaron och andens
seger över materien finna sin tolkning i de 64 rutornas strategi. Redan legenden
om schackspelets uppkomst berättar, hur kalifen genom schackspel lärde sig förstå,
att hans makt försvagades, om han i sin tanklösa grymhet behandlade sitt folk
illa, Hur långt följas nu spelet och livet åt? Hur fullkomhg är den bild av livet,
som de 32 pjäserna genom sina rörelser ge?
Schackspelet gör anspråk på att vara det perfekta spelet, d. v. s. felfritt spel
leder aldrig till förlust, Visserligen anses vits chanser att få initiativ vid spelöppningen nägot större, men tills vidare har man mot alla vits försök att förkrossa svart med någon nyhet endast lett till uppfinnandet av ett motdrag, som
återigen leder till lika chanser, Här ha vi motsvarigheten till krigshistoriens lärdom: varje nytt vapen medför upptäckten av ett motvapen, Den tveksamme må
då kalla damgambiten schackspelets atombomb — eller tvärtom.
I fråga om demokratisk jämhkhet har schackspelet nått avsevärt längre än
verkligheten omkring oss, Det finns inga materiella stormakter på schackbrädet.
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Varje spelare har samma yttre chanser att vinna, Avgörande

roll spelar intelli-

gens och erfarenhet, inte utgängsställning och tillfällig tur, Den enda klasskillnaden utgör spelstyrkan. I det moderna livet spelar den teoretiska utbildningen

allt större

roll såsom

språngbräda

högt upp

i samhället

och specialisering är

dagens lösen, Samma toner möta vi mom schackvärlden,
I det yttre finna vi alltså många beröringspunkter mellan schack och verklighet, Det som i den omgivande världen är ofullkomligt är inom schack omutligt
rättvist. Hur förhåller det sig med spelets inre karaktar?
Denna fråga leder oss direkt till schackspelets grunder. Varför har spelet just
derma form? Den långvariga utvecklingen under de 5000 år schackspelet existerat
har visat, att spelets logik och fullkomlighet, kort sagt dess charm, är störst,
om vi välja pjäsernas rörelselagar och övriga regler, som vi gör det i dag,
Pjäserna komplettera varandra på ett beundransvärt sätt, Dam, torn och
löpare motsvara symmetriskt varandra, starka behärskande pjäser, dam universalgeni, torn och löpare specialbegåvningar, Det irrationella inslaget, poeten i
spelet, den fula ankungen, som i nödens stund visar upp sin riktiga börd,
springaren, älskas varmt av alla fantasibegåvade kombinationsspelare, Och så
spelets levande massa, frontsoldaterna, som alla bära sin marskallkstav i ränseln.
Vi möta renodlade pensonlighetstyper: den färgblinde löparen, som ser allt i
svart resp. vitt, det massiva tornet, pyknikern, som i trängseln så lätt råkar
illa ut och amazonen, som flera århundraden före sin tid har spått kvinnans
genombrott,

Allt detta

folk behärskat av

den

konstitutionella

monarken,

symbolen

för sitt folksfrihet, till armar och ben bunden av sin ställning.
Två världsmakter vill erövra världens 64 rutor, Drag för drag tränga sig
trupperna fram till frontlinjen och över den. Alla egna samarbeta för att finna
en lucka i motståndarens pansar och rikta en stöt mot den, Hetast går striden
till i centrum; dess erövrare behärskar spelet. Monarkerna dra sig tillbaka tack
vare sin prioritetsställning — roöckaden — spelets logiska skönhetstfel, lånat
från verkligheten! Bönderna, nu förvandlade till soldater, stå där öga mot öga,
färdiga ant klippa till åt höger och åt vänster, var fienden än visar sig, En
föassant — slaget är en naturkg följd av dubbelsteget vid utryckningen, kontroll
över missbruk av denna förmån.
I sitt skyddade huvudkvarter smider härskaren sina planer. Springare placeras
på förmånliga utkiksposter, bondekedjor sprängs, tornlinjer öppnas, motståndaren ringas im, Hela tiden hålles det egna försvaret samlat, Först när strider
rasat ut och leden glesnat, våga sig regeringsrepresentanterna ut för att underbandla om kapitulationen utan villkor eller åtminstone om en ärorik fred (= remi
= ny kamp).
Logik och fantasi sammanflätas till en följd av ett relativt litet antal drag,
mnekhållsrika och meningsfyllda för sakkunmga och lika förborgade och ointressanta för oförstående, som kosmetiska råd i tidningarna är för de flesta schackspelare.

En bild av kamp ge dessa glimtar, Frid och vila äro bannlysta, de existera högst
några ögonblick, medan motståndarens klocka går. Schackspelet avbildar en
effektiv kamp med målmedveten offervilja fram över motståndarens lik. Det
avslöjar obönhörligt spelarens karaktär, viljestyrka och uthållighet, Det är en
kamp med rena vapen med aktning för motståndarens förmåga och personlighet,
en intellekiuell kamp utan hat.
Leo Uska,
Jämtlands schackförbunds årsmöte omvalde styrelsen, som har följande
sammansättning: Sven Karlsson, Östersund, ordf.; Gösta Berg, Östersund, sekr.;
Ragnar Nordin, Östersund, kassör; Tord Ödmark, Östersund, vice ordf.; Sven
Kristofferson, Frösön, utan funktion,
Tävlingen om jämtlandscupen vanns överraskande av Ragnar Nordin, Östersund,
Frösö Schackklubb fyller i år femton år och har startat en jubileumstävling
för Jag, I tävlingen deltager jubileumsklubben och lag från Östersund.
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Michail Botvinnik:

Vägen till världsmästerskapet i schack.
HI.

2

COM

(varianten 26. Le2, LYch 27. LXad, LXa2, 28 Ld7,

”TDB. 28, c4! Kf7. 30. Td6, Ke7. 31. Tedl är till fördel

för vit) Det är sant att svart i detta fall efter 26,
Le2, Dc6. 27. ad, har något bättre chanser med hänsyn till eventuella genombrott på vits kungsflygel, men
vit torde ha en fullt försvarbar position.
Något obetänksamt ansåg jag att slutspelet inte alls
kunde bli farligt för vit och lät svarta damen komma
till b3:
a
26, Kgl—f2,
KaB-—£7
Botvinnik,
27, Ld3—e2
Dad—Lb3
28, Da2xb3
Sa5b3
Nu står hotet Sb3-—d2—e4 klart. Det kunde visserligen lätt ha avvärjts genom
20, Sf1 (som Flohr sedan visade mig), varefter svart får ett inte så lätt problem
att I slutspelet realisera sin något bättre ställning, På grund av mitt uppenbara
förbiseende tappade jag emellertid modet, råkade i tidsnöd och förlorade.
Del är inte så underligt, att denna händelse kom Reshevsky och Keres att
tappa behärskningen, Främst var det Reshevsky som hade chanser att rycka fram
till ledningen, ty han hade ett avbrutet parti mot Keres med en bonde till godo.
En analys visade visserligen att Keres håde chanser till remi, men Reshevsky
bedömde situationen oriktigt, spelade självmedvetet på vinst och kränglade i
hastigheten till spelet, Keres utnyttjade påpassligt detta och förde partiet till
seger för sig. Detta nederlag och tvenne remier (mot Euwe och Smyslov) medförde att amerikanen stannade på ett betryggande avstånd från min poängsilftra.
Genom segern över Reshevsky bytte Keres plats med den amerikanske mästaren och han vann dessutom i fin stil över Euwe, Om han hade iakttagit nödig
försiktighet i förening med segervilja skulte han ha kunnat bereda mig inte så

få obehagliga

ögonblick.

Men

vad inträffade?

Så fort som

SCHACK

Därmed slutade också den egentliga striden om
nerver stod fortfarande på helspänn, men det var
Fit karakteristiskt intermezzo (kanske i sitt slag
ringen) inträffade under mitt parti mot Reshevsky
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främsta platsen, Deltagarnas
mera sav gammal vana,
det enda under hela turnei fjärde omgången, Efter en

förbittrad strid började vågskålen väga över till min förmån, Jag hade föresatt

Sovjetskolans triumf.

Hur enkel och blygsam ter sig inte >Direktoen» 1 jämförelse med pelarsalen i
Fackföreningshuset i Moskva! Sovjets schackmästare har alltid spelat med särskild gnista I denna sal. Den har ingått i schackspelets historia, Den yngre generationen av Sovjets schackspelare bestod här sitt första internationella prov år
1933: den erkände stormästaren Flohr spelade då en match mot nedskrivaren av
dessa rader, Tre år senare spelades tredie mternationella Moskvaturneringen i
denna sal. År 1941 korades Sovjet unionens absoluta schackmästare i pelarsalen,
Fem år senare led här ett utvalt lag amerikanska schackspelare nederlag i en
match mot ett sovjetlag, Och nu, 1948, skulle världsmästerskapet i schack avgöras I Fackföreningshusets pelarsal,
Formellt medförde tredje omgången blott obetydliga förändringar i deltagarnas
ställning i turneringen: bara Smyslov föll ifrån kampen om främsta platsen,
eftersom han i denna omgång, trots att han vann en strålande seger över
. Reshevsky, endast fick 174 poäng av 4 möjliga, I fjärde omgången inträffade
emellertid händelser, som fick betydande inflytande på tävlingens gäng,
Mot Reshevsky befann jag mig en lång stund i ett svårt läge men försvarade
mig envist och lyckades nästan utjämna spelet, Efter Reshevskys (han hade svart)
25:e
drag uppstod den sitnation som diagrammet
Reshevsky,
visar: Vid brädet såg jag att jag kunde spela 26.
Te
7
L2 och förjaga svart dam till en blygsammare plats
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Keres såg sig ha

en chans att bli världsmästare klickade hans nerver. Han spelade på vinst och
förlorade tre partier efter varandra, så att både Smyslov och Reshevsky gick
förbi honom,

mig att i detta parti inte råka i tidsnöd, och denna föresats höll jag snästan>,
När jag råkade i tidsnöd antecknade jag bara mina egna drag för att spara tid,
Reshevsky, som också befann sig I en svår situation, försökte som vanligt att
utnyltja motståndarens tidsnöd, Han drog i blixttempo, inte så mycket för att
han räknade med styrkan i sitt eget spel som för möjligheten att få motståndaren
att göra fel,
Slutligen gjorde jag mitt fyrtionde drag, men Reshevsky fortsatte ögonblickligen med sitt fyrtioförsta. Hans beräkning var helt enkelt att jag möjligtvis
inte skulle ha hållit räkning på dragen. Jag hade två minuter till godo på min
klocka, Jag kontrollerade än en gång antalet gjorda drag och fattade det »hjältemodiga» beslutet att vänta — ännu hade min flagga inte gått ned. När flaggan
gick ned beslöt jag att kontrollera om jag hade överskridit tiden. Jag vände
mig till domaren, stormästaren Vidmar, och frågade:
— Har jag gjort fyrtio drag?
— Ja, svarade Vidmar, fyrtio drag är gjorda,
Ansiktsuttrycket hos Reshevsky, som ända till denna stund tydligen levat på
hoppet och i djupet av sin själ räknade med, att jag även sedan flaggan gått ned
skulle fortsätta spela i av tidsnöd betingad panik, präglades av misströstan.
Han tappade till den grad självbehärskningen att han uttalade sin »protests> till
Vidmar och mig. Förgäves försökte jag klargöra för honom, att jag ställde min
fråga till Vidmar sedan flaggan hade gått ned och att en deltagare då har rätt
att få veta huruvida han förlorat eller inte. Amerikanen blev emellertid så arg
alt han lämnade estraden, Hans »protesters föranledde ingen åtgärd från överdomarens sida,
Sista omgången spelade jag utan särskild framgång, Nervspänningen släppte,
och det var mycket svårt att spela, Jag spelade nästan vartenda parti i försonlig
anda, Ett parti ville jag emellertid vinma, det mot Reshevsky, Jag var övertygad
om att Reshevsky också skulle anstränga sig för att få vinst och att han hoppades
kunna utnyttja den omständigheten att det skulle vara »oartigts av mig att vinna
över honom, eftersom jag redan hade främsta platsen säkrad.
För att utforska varandras avsikter höll vi i öppningen de fyra springarna på
plats. Med denna öppning kunde svart i femte draget välja Rubinsteins variant,
i vilken vit, om han så önskar, omedelbart kan pressa fram remi. Om Reshevsky
valde Rubinsteins variant skulle det genast röja en försonlig inställning från
hans sida, och för mig skulle intet annat återstå än att fortsätta med remispel
Men om Reshevsky avstod från denna variant så skulle det demonstera hans
avsikt, att spela på vinst, och jag skulle därmed erhålla moralisk rätt att vinna
partiet.

Det bör anmärkas att Reshevsky utan tvekan avstod från Rubinsteins variant.

Inte mindre eftersnack blev det på mitt sista parti mot Keres, I varje turnering förekommer det något förbiseende, I Tehigorinska turneringen till exempel
»skänkte» jag Pachman en pjäs, Men min blunder i femte omgångens parti
mot Keres slår alla rekord.
Hela salen såg att svart kunde schacka med damen på el, varefter det bästa
för Keres (vit) hade varit att gå med på remi genom dragupprepning, Jag satt
och grubblade i tiugo minuter utan att upptäcka denna uppenbara schackmöjlighet, Jag råkade i en svår ställning och förlorade snabbt,
Exvärldsmästaren Euwes svaga resultat kom naturligtvis mycket oväntat, Det
finns uppenbarligen många orsaker till hans svaga insats och hans alltför låga
poängtal: 4 av 30 möjliga, Vi skall vara objektiva: Euwe är en strong schackspelare, vi skall försöka utröna dessa orsaker,
För det första var han i dålig form och för det andra dåligt förberedd, Han
experimenterade med öppningar och försökte under turneringens gäng att förnya
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och förbättra sin öppningsrepertoar, Det kan också hända att mästaren Kmochs —
Euwes ständige medhjälpare — avresa till Amerika återverkade på Euwes förberedelser, Slutligen bör även hänsyn tas till det faktum att Euwe inte deltagit
i någon svår turnering på lång tid.
För det tredje har Euwe tydligen förlorat sin smak för schack. Tidigare var
han matematiklärare i en mellanskola, men sedan två år tillbaka är han professionell schackspelare, Det är möjligt att också detta förhållande inverkat menligt på hans form,
Euwe är i varje fall ännu långt ifrån så gammal att han för den skull behöver
lämna scenen, och det är att hoppas att han på nytt skall återfinna den rätta
formen,
Det är angenämt att notera den unge stormästaren Smyslovs utmärkta resultat.
Även om det kom överraskande för somliga, är det för dem som kärmer Smyslov
ungefär vad man kunde vänta, Smyslov spelar svagare än vanligt när han tror
att han mäste spela »på vinsts, Så var det också i denna turnering. Ända till
fjärde omgången, d v, s, så länge han hade en teoretisk chans att nå främsta
platsen, spelade han med medelmåttig framgång. Men när han började spela om
förstaplaceringen och lade an på att spela srakt på sak» i schack, då fick han
nöja sig med 54 poäng av 8 möjliga och förvisades till andra plats,
Vi skall hänvisa till ännu en icke oviktig omständighet i samband med Smyslovs
övertygande spel Hans skarpsinniga favoritvariant i Griänfelds försvar med
LeB—g4 fick i denna turnering fullt erkännande.
Reshevsky och Keres var naturligtvis missnöjda med sina resultat i Moskva,
ty de lyckades inte förbättra sin ställning från Haag, Än sen, de kan göra det
bättre en annan gång. FIDE :s kongress, som öppnas i Stockholm den 11 augusti,
har att fatta beslut om reglerna för erövringen av världsmästerskapet, För första
gängen i schackspelets historia skapas det ordning i denna fråga, Jag har avslutat arbetet med detta förslag till regler, vilket kommer att publiceras de närmaste dagarna, Jag hoppas att mitt förslag upptas till behandling i Stockholm.
Öch så kom då turneringens final: Den 21 maj ledsagade Sovjetunionens
schackspelare Euwe och Reshevsky till flygplatsen Vnukov. Vid avskedet tryckte
Keshevsky min hand länge,
— Kanske kan det bli en revanschmatch Sovjetunionen—Förenta Staterna i
oktober. I så fall hoppas jag få spela mot er i New York, sade han på engelska
och gav mig en blick som kunde betyda mycket,
Den kunde betyda ungefär så mycket som så: Vänta bara, när ni kommer hem
till oss ska vi nog komma till rätta med er, Reshevsky drömmer retian om nya
drabbningar.
+

Vilka är nu de utmärkande dragen för sovjetskolan i schack?
Det är inte så lätt att svara på den frågan, Vi skall försöka ge ett svar, även
om det bara blir på ett ungefär.
Mig synes att sovjetmästarna spelade så som situationen krävde. De situationer
som uppstår under en schackturnerings gång brukar vara av det mest skiftande innehåll, Somliga ställningar kan resultera i hårdnackade angrepp, medan
andra som uppkommer efter ett långvarigt tryck ibland måste räddas genom
motangrepp och i andra fall med passivt motstånd o, s, v, Att finna den plan
som bäst passar till föreliggande situation, slipa av den och genomföra den i
praktiken är en mycket komplicerad uppgift, men sovjetmästarna försökte just
vandra denna väg även om den var svår. Tschigorin fruktade ju hetter inte
svåra partier.
— Må så vara, invänder någon, men man spelar troligen efter samma maximer
också wvästerot , ..
Men saken är just att man som regel inte gör det, Låt oss ta den skickligaste
och mest färgstarke schackspelaren i väster, Reshevsky, Ytterst sällan vinner
denne genom ett angrepp på kungen (inte ens i partier mot jämförelsevis svaga
motståndare). I nästan alla partier strävar han — trots att han kryddar dem med
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Man skall emellertid inte tro att ett schackparti börjar i samma ögonblick som

man gör första draget, Den moderna kampen på schackbrädet kräver raffinerade

och långvariga förberedelser. Under tidigare perioder har det också funnits stora

mästare när det gällt förberedelserna, t. ex, Lasker, Rubinstein, Aljechin, Jag
tror att vårt sovjetsystem beträffande förberedelserna år mycket bra. Därtill
kommer att det inte är en hemlighet som bevaras av två tre personer, såsom

det brukade vara förr i världen, Alla Sovjets schackmästare känner till det och

utnyttjar det så långt som möjligt.
Det är i korthet särdragen i sovjetmästarnas prestationer, Sovjetskolan är
resultatet av många mästares kollektiva arbete, men de största insatserna för
detta system gjorde de mästare som började utöva schackspelet åren 1923—1925.
På så sätt har redan den första generationen sovjetungdom, som på allvar
tog itu med studiet av schackspelet, lyckats ernå väldiga framgångar.
De framgångar, som Sovjetunionens schackspelare haft, är resultatet av de
möjligheter som erbjudes hela folket i sovjetstaten, och den uppmärksamhet
som partiet, regeringen och kamrat Stalin personligen ägnar åt vetenskapens
och kulturens utveckling,
Kommer Sovjets schackspelare att förlora den förstaplacering som de erövrat?
Om vi inte blir övermodiga utan arbetar med vår egen utveckling och skapar
garantier för utveckling av den unga generationen av schackmästare, så kommer
världsmästerskapet i schack att för lång tid stanna i Sovjetunioner,

Min egen generations spelstyrka jämförd
med de nutida mästarnas.
En evigt aktuell fråga får i föreliggande lilla essay sin belysning
av Jacques Mieses,

Benågenheten att jämföra ryktbarheter från olika tider och att värdesätta dem,
ligger djupt rotad i vår mänskliga natur, Sådana frågor som: »Vem var den
störste och mest geniale diktaren, Shakespeare eller Goethe?s — »Var Napoleons
fältherrekonst överlägsen Fredrik den stores eller ej?» — skola städse utgöra
omtyckta föremål för diskussioner,
Då
emellertid
dylika
frågor aldrig låta sig besvaras utan invändningar
plågar man som regel anse dem meningslösa och överflödiga. Jag säger »som
regel, men därifrån kan göras ett väl berättigat undantag, Om t, ex. sakkunskapen
ville fastställa huruvida ett skedes kulturella framsteg på vetenskapligt, konstnärligt eller sportsligt område äro jämförbara med ett annat skedes. Man har
då ej annat att göra än att välja s. a. s. topprestationerna under en epok och
jämföra dem med motsvarande iunder en föregående,
Det är i en dylik situation, som jag nu befinner mig, Den energiske och uppslagsrike redaktören av Tidskrift för Schack önskar av mig en artikel om det
nu just så aktuella temat: »Min generations spelstyrka jämförd med våra nutida
mästares.» Man skulle väl kunna tro, att detta vore en enkel sak att göra för
en mästare med min långa erfarenhet och sakkännedom. Men vid närmare skärskådande av problemet mäste jag erkänna, att jag ställts inför en både svår och
komplicerad uppgift,
Allra först måste då klarhet skapas över ett par frågor, Den ena hänför sig
till begreppen »>spelstyrkas och »schacktalangs, Dessa äro inga absoluta storheter, utan måste ses som synnerligen relativa begrepp. Icke alla mästare, icke
ens de främsta, äro på samma sätt lämpade för varje skiftning i schackspelets
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konst. Några äro glänsande kombinationsspelare, andra ha huvudsakligen sin
djupa och klara positionsblick att tacka för sina stora framgångar. De s. k.
»taktikernas lämpa sig mera för det öppna spelet, under det att sstrategernar
föredra det slutna. Härav följer att en mästares framgångar äro i hög grad
beroende av vilka spelöppningar som mest voro vanliga under hans egen epok.
Att i våra dagar de slutna eller halvöppna spelöppningarna äro de mest vanliga
i mästareturneringar är enligt min mening till stor del en »modesaks, Ingen sakförståndig kan gå så långt att vilja påstå att 1. d2-—d4 är ett starkare drag än
1. e2—e4, eller att 1, —, e7—e5 som svar på 1, e2—e4 år mindre gott än franskt,
sicilianskt eller Caro-—Kann, Ett typiskt exempel erbjuder Tschigorins schackbana, Han var utan tvivel en av de mest geniala spelare som någonsin furmits,
men samtidigt en utpräglad representant för den »romantiska skolans och de
slutna spelöppningarna »passade» honom därför icke, Ju mera dessa kommo på
modet desto mindre framgångsrikt kämpade han. I gambit-turneringen i Wien
1903 vann han dock första priset före Marcezy, Marshall, Pillsbury och Teichmann — ett beaktansvärt faktum,
Den andra nödvändiga frågan är derna: »Från vilken tidpunkt skall min
generation räknas och när börjar så den efterföljande?» von Bardeleben, Tarrasch,
Lasker, Teichmann voro ungefär jämnåriga med mig och alla ha vi beträtt den
internationella vädjobanan under mitten eller senare hälften av förra århundradets 80-tall Men då voro ännu många mästare ur en äldre årsklass alltjämt på
höjden av sitt kunnande, Sädana som världsmästaren Steinitz, Blackburne, Burn,
Mackenzie, Gunsberg, Mason, Louis Patilsen, Tschigorin, Winawer och Weiss
skulle alltså tidsenligt räknas till min generation, Vi unga sågo upp till dem
med beundran, även om vi med tillförsikt kände att vi snart skulle vara jämbördiga med dem, Och vi behövde inte vänta så länge, ty redan år 1889 i Breslauturneringen vann Tarrasch 1. pris och jag det 3:dje, före sådana medtävlare som
Blackburne, Gunsberg, Mason och Louis Paulsen, Därför bör jag kunna räkna
1889 som födelseåret för min generation.
Beträffande värdesättningen av mästarprestationer borde jag här mflika on
reflektion, som har något med biologi att göra! Frågan om i vilken ålder människan når höjden av sin andliga förmåga och från vilken tidpunkt den nedåtgående kurvan börjar, har sedan länge intresserat vetenskapen. Vid dess anpassning på schackspelets konst tarvar den ett schackhistoriskt, statistiskt förfarande,
nämligen fastställandet av den ålder då de mest framstående mästarna haft sina
största framgångar, Men en dylik statistik måste göras med vissa undantag, Den
måste inskränkas till sådana mästare, som ännu i framskriden ålder med god
hälsa ha deltagit i mästarturneringar, Därför äro t, ex, från början tre av de
allra största schackgenierna uteslutna, nämligen Morphy, Charousek och Pillsbury.
Ä andra sidan erbjuda namn som Anderssen, Blackburne, Winaver, Zukertort,
Tarrasch, Lasker ett förträffligt statistiskt material.
Anderssen, född 1818, segrade i London 18351. Ilan har dock otvivelaktigt
sått framåt i spelstyrka senare och torde först i Baden-Baden 1870 nått höjdpunkten, I det sista skedet av sitt liv — han blev 60.år — var han mindre
framgångsrik.

Steinitz'

första

uppseendeväckande

framgång

var

hans

seger

i Wien

1873.

Fyra år senare, i en ålder av 41 år, vann han en match mot Blackburne med
7-0, År 1886 vann han världsmästerskapet mot Zukertort. Sitt första nederlag
led han mot Lasker 1894; han var då 58 år gammal,
Winawer, född 1836, delade 1882 i Wien 1.—2, pris med Stemitz, Följande
år segrade han i Närnberg, 47 år gammal. I senare turneringar har han inte
haft någon framgång,
Den högt begåvade engelsmannen Blackburne väckte stort uppseende när han
i Wien 1873 erövrade 2. pris efter Steinitz, men huns livs största framgång
var tvivelsutan turneringen i Berlin 1881, då han segrade överlägset framför
sädana matadorer som Zukertort, Wimawer, Tschigorm och Louis Paulsen,
Zukertort lämnade redan i unga år bevis på sin framstående begåvning i
matcher mot Anderssen, En verklig seger hade han först i Paris 1878, Men

FÖR

SCHACK

207

som verklig sensation i schackhistorien står hans glänsande seger i London 1883.
Han var då 4

år gammal

och avled kort därefter.

a

Tarrasch liksom Lasker hade också i rätt unga år stora framgångar. Som
Tarrasch's glansprestation måste anses hans seger i den utomordentligt starkt
besatta turneringen i Wien 1898, Han
han likaså i en förstklassig turnering
Den 26-årige Lasker segrade över
sedan världsmästerskapet i 27 år. I
46 år och ännu 10 år senare i New
världens främsta mästare,

var då 36 år gammal och år 1903 segrade
i Monte Carlo,
världsmästaren Steinitz år 1894 och behöll
S:t Petersburg 1914, alltså i en ålder av
York segrade han i kamp mot nästan alla

Om alla de nu nämnda liksom om åtskilliga andra stormästare, såsom Aljechin

och Capablanca, kan sägas att de redan i ungdomen visade lejonklon, men sedan
sakta och oavlåtligt utvecklades till större mognad — kanske ju långsammare
ju djupare deras begåvning för uppgiften låg, ända tills dess ungefär vid 40årsåldern deras spelstyrka når sin högsta fulländning, På denna höjd hålla de
sig för det mesta 15 eller 20 år, varefter — med få undantag — från det 60:de
levnadsåret en mer celler mindre långsam avslappning äger rum.
+

Som jag redan nämnt låter jag min generations födelseår bli 1889, Levnadsåldern för von Bardeleben, Tarrasch, Teiclmann, Lasker och mig låg då mellan
21 och 27 år. Enär nu den fulla spelstyrkan håller sig till 50-årsåldern ungefär
oförminskad, så vill jag i min generation inräkna också alla de stormästare, som
år 1914 ej voro långt över 40 år eller långt under 40 år. Med ett gemensamt
namn vill jag kalla dem »förkrigsgenerationens> och till dem också foga namnen
Stemitz, Blackburne, Burn och Tschigorin, emedan dessa ännu efter 1889 hava
spelat en ledande roll, även om den större delen av deras schackbana tillhör en
föregående epok,
Några år efter detta århundrades början ha ett antal utmärkta matadorer
och ungdomar beträtt schackarenan, Några av dem, som Aljechin, Bernstein,
Capablanca, Nimzowitsch, Rubinstein, Spielmann, Vidmar, ha redan före 1914
visat sig som farliga medtävlare i förstklassiga turneringar med min generations
bästa förmågor. Andra, som Bogoljubow, Reti, Tartakower, blevo först efter
kriget erkända som stormästare, Derma generation bör här betecknas som sövergångsgenerations eller »mellangenerations, emedan den icke blott schackhistoriskt
utan också delvis i schackvetenskapligt avseende bildar en förmedlande länk
mellan min generation och våra dagars mästare,
Den nu följande delen av derma artikel har sålunda att syssla med tre olika
mästargrupper :
Ar

Ledande mästare i min generation:
Atkins, von Bardeleben, Blackburne, Burn, Charousek, Duras, Gunsberg,
Janowski,
Lasker,
Maroczy,
Marshall,
Pillsbury,
Schlechter,
Steinitz,
Tarrasch, Teichmann, Tschigorin, till vilka man också skulle kunna föga
Bernstein och Rubinstein, emedan de haft sina största framgångar före 1914,

B) Ledande mästare i »mellangenerationens:
Aljechin, Bogoljubow, Capablanca, Nimzowitsch,
kower, Vidmar,

Reti,

Spielmann,

Tarta-

Bland dessa skulle jag åt Aljehin vilja inrymma en undantagsställning på
grund av hans spelstyrka och hans glänsande framgångar liksom jag åt Lasker
i min generation vill reservera en däremot svarande särställning, Om jag icke
här också borde mräkna Euwe, i stället för i nästa genération, synes mig själv
synnerligen diskutabelt, Han har i varje fall åtskilligt överskridit 40-talet.
C) Våra dagars stormästargeneration:
Här skulle jag av förklarliga skäl blott vilja nämna de sex spelare, som utvalts
att tävla om det genom Aljechins död iedighlivna världsmästerskapet. Jag vill
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emellertid uttryckligen betona, att det enligt min åsikt i dag finnes ännu minst
ett dussin glänsande schackbegåvningar av vilka en var kanske en gång kan
inneha titeln.
bd

Uti schackspelets historia spela de två sista årtiondena av det förra århundradet
en synnerligen viktig roll, Då fullföljdes nämligen övergången från den 3, k.
romantiska skolans till det mera nyktra, vetenskapliga »positionsspelet», Steinitz'
nya lära, som i början blott förstods riktigt av ett fåtal, banade sig väg som ett
nytt evangelium och fick alltflera anhängare, vilket I sin tur så småningom
medförde att en djupare positionsuppfattning kom att känneteckna mästarepraxisen, Samtidigt ökades under detta skede det allmänna intresset för spelet
i alla kulturländer, Internationella turneringar, som förut varit en sällsynthet,
blevo allt vanligare och gåvo mästarna rikliga och välkomna tillfällen till övning.

Detta är en förklaring till att man under en så pass kort tidrymd som 20—25

år, aldrig tidigare kunnat konstatera en så markant och förvånande höjning av
genomsnittsnivån uti mästarnas spelstyrka, Detta gäller, vilket jag vill betona,
ej endast beträffande behandlingen av spelöppningarna, Även betydelsen av den
riktiga slutspelsföringen började man mer och mer värdesätta och åt studiet
av detta viktiga kapitel ägnade man sig med ett särskilt intresse, Vid min generations början voro slutspelets finesser nästan monopol s a, 3 för ett fåtal
mästare sådana
som Blackhurne, Steinitz, Zukertort, Weiss och Tschigorin.
T. o, m, de av Tarrasch i Breslau-turneringen spelade slutspelen äro betraktade
ur nutida synponkt icke helt förstklassiga Som karaktäristiskt vill jag peka
på det faktum att engelsmannen Blackburns stora turneringsframgångar i det
väsentliga berodde på hans överlägsna slutspelstelknik,
Det emellertid mest kännetecknande för min generation, till skillnad från de
båda efterföljande, är att den alltifrån början befinner sig i en uppåtgående ut
veckling, Min generations ledande spelare voro när de internationellt framträdde
egentligen omogna. Men med genial blick och upptäckande nya spelsätt ha de
främjat schackspelets konst och därjämte samtidigt utvecklat sin egen spelstyrka
till dess högsta fulländring, Den kormnande generationen, som jag kallat smellangenerationens har stått på våra skuldror. Den har s. a, s, endast lagt taket på
det hus vars grund och murar vi färdigställt. Och vad den nutida mästaregenerationen angår, så ville jag säga att den liksom Minerva sprang ur Jupiters
huvud, lika fix och färdig har den kommit till världen. Allt det som de stora
praktikerna och schacktänkarna I föregående generationer med intuition och
positionshlick först efter mångårig verksamhet utspekulerat, alltså hela schackspelskonstens arsenal, allt detta har åt nutidens mästare redan från början
överlämnats såsom hörande till stekniken», Kanske är det då inte så underligt
om de trots sin ungdom spela så förträffligt.
Det vore därför felaktigt om jag vid jämförelsen av min generations spelstyrka med våra dagars, på båda sidor skulle bedöma jämnårigas prestationer.
Med undantag av Euwe äro alla nu i förgrunden stående mästare yngre, delvis
mycket yngre än 40 år, och de äro tvivelsutan starkare än min generations representanter voro i samma ungdomliga ålder. Men som jag redan sagt, har min
generation varit en framåtskridandets generation. Tarrasch från 1907 skulle meg
lätthet slagit den Tarrasch, som vann Breslau-turneringen 1889 och den Lasker,
som 1894 vann världsmästerskapet, skulle inte haft en chans mot den som spelat
1914 och 19241
Det vore därför lämpligt kanske med en liten ändring av vår artikelrubrik.
Den borde hellre lyda: »Spelstyrkan hos min generation, när den var på sin
höjdpunkt, jämförd med våra dagars mästaress Nu är jag visserligen medveten om, att därmed är förbundet ett litet handikap för de moderna, emedan,
som redan klarlagts och historiskt bevisats, alla stora mästare först omkring
40-årsåldern nått höjdpunkten av sin prestationsförmåga, I föreliggande fall
tror jag emellertid, att nackdelen är av mindre betydelse. Enligt min åsikt står
schackspelet i våra dagar på en sådan höjd, att väsentliga framsteg i teoretiskt
hänseende knappast längre äro möjliga, Jag tvivlar på, att ännu en gång någon
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men icke förty ligger det ett litet korn av sanning i det han säger, Att partier i
genomsnittsamatörens smak inte alltid äro verkligt värdefulla prestationer är
ett välbekant faktum. Men här kan ställas följande fråga: »Var procenthalten
värdefulla partier, som hänförde känaren och samtidigt väckte publikens jubel
större på min tid än nu?» Utan vidare kan jag icke jakande besvara frågan.
Säkert spelas också i moderna turneringar ett antal utmärkta och kombinationsrika partier som t, ex, uti Nottingham 1936, Men jag tänker tillbaka på turneringarna i Hastings 1895, Näörnberg 1896, Wien 1898, San Sebastian 1911 och 1912,

De ha varit verkliga skattkammare, riktiga gruvor, för dessa nu berörda schack-

spelskonstens pärlor och i schackhistorien ha de åt sig säkrat en varaktig och
minnesrik hågkomst. Något sådant kan näppeligen anses vara en tillfällighet
eller en slumpens lek. Det måste finnas ett begripligt skäl och denna orsak är
inte heller så svår att upptäcka. Att partier mellan två mästare av olika speltyper mestadels bli intressantare, än när två likadana individualister mötas, är
givetvis självklart, Och om jag nu kastar en blick på namnlistan på min generations förkämpar så möter mig genast en intressant upptäckt, Nästan var och
en av dem har varit en skarpt utpräglad och säregen individualitet. Kan det
finnas någon större skillnad i speltyp mellan t. ex, Steinitz och Tschigorin,
mellan Tarrasch och Janowski, Blackburne och Schlechter? Se vi äå andra sidan
på de ledande stormästarna i våra dagar, finna vi, att understödda av en högt
utvecklad teknik, de spela den ena som den andra med en beundransvärd jämnhet och likmässighet i en avslipad sallround styles. Man kunde tala om ett parti
sa la Laskers, sa la Pillsburys, men varje kännare skall mstämma med mig,
när jag konstaterar att de i nyare tid spelade partierna — även de bästa — icke
i samma grad bära sin skapares kännetecken, Det finnes med andra ord bland
de nu ledande stormåstarna icke så många utpräglade individualiteter som på
min tid, Delvis hänger detta saman med det nivellerande inflytande som speltekniken utövar och det vore principiellt felaktigt, att däri se något tecken till
mindre värde. Tvärtom kan man säga, att individuvalitet kan vara såväl en styrka
som en svaghet! Från abstrakt synpunkt låter sig absolut fulländning icke förenas med individualitet. Om en övermänniska, en gud, skulle spela schack, skulle
han inte vara någon individualitet, Men för oss människor är den absoluta fulländningen ouppnålig och därför bliva stil och individualitet som konstens kännetecken av allmänheten alltid högre uppskattade än nyktert vetenskapliga prestationer, även om dessa sakligt sett äro högst värdefulla
Utom all fråga är det dock en svår uppgift att värdesätta och jämföra två
generationer, vilka båda kunna peka på förstklassiga prestationer. Än mera gäller
detta för mig, som själv tillhört den tidigare. Visst är att jag bemödat mig att
vara opartisk, men lika visst är också, att intrycken från ungdomen stå livligare
framför en än de som komtna senare, Om alltså denna min artikel ur dessa och
andra synpunkter ej kommer att stå oemotsagd, vill jag till T, £, 5:s läsare hönskjuta omdömet i frågan. Det skulle glädja mig outsägligt om ett sådant domslut
flick ett uttryck.
Malmö schacksällskaps stora inbjudningsturnering, som pågått under oktober
och novenrber månader blev en mycket spännande historia. Det var sålunda först
i sista ronden som pristagarna twttkristalliserades, Turneringen som omfattade
tolv spelare från Malmö och Lund fick följande slutresultat:
1-2) B. Engholm, Malmö schacksällskap 84 poäng, J, Nilsson, Malmö Allm.
Schackkl. 84; 3) A. Shilow, Malmö schacksällskap 714: 4) O. Nilsson, Malmö
schacksällskap 7; 5—6) I Johansson, Malmö Allm, Schackkl. 6, A, Fridh, Malmö
Allm, Schackkl, 6; 7-—8) 5. Krenzisky, Malmö Allm, Schackkl. 5,'G. EKrenzisky,
Malmö Allm, Schackkl, 5; 9) 5. Härwell, Malmö schacksällsk, 454; 10) E, Mossborn, Malmö schacksällsk. 4; 11) A. Nilsson, Lunds Schackklubb 234; 12) E, B.
Persson, Malmö schacksällsk. 14 poäng,
Stockholmeklubben

SASS har vid match mot Nyköping vunnit med 1234-—774

och därmed för alltid hemfört ett av Södermanlands Nyheter uppsatt vandringsoris,
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Nya rön i Wienervarianten av damgambit.
För Tidskrift för Schack av Ernst Gränfeld.
I det år 1928 i Wien spelade partiet Hönlinger—Grinfeld (Trebitschturneringen) försöktes den då obekanta dragföljden 1. d2—d4,
Dgö—16, 2. Sgl-—£3, e7-—e6, 3, c2—c4, d7—d5, 4, Lel—g5, d5Xc4.

5, Ddl-—a4t (5. e4, Lb4t. 6. Sc3, e5 för genom dragomkastning till

en av de viktigaste huvudvarianterna, som senare behandlas), Sb8-—d7.
6, Da4Xc4, c7-—c5, 7. Sbl-e3, a7—a6. 8. d4Xc5, Lf8Xc5, 9, e2—e3,
b/—b5. Varianten prövades sedan år 1933 på förslag av sin upphovsman i en rad konsultationspartier i Wiener Schachklub. Den sedan

dess vanliga dragföljden är 1. d2—d4, d7—d5
3. C2—e4, €7—e06, 4, Lel-g5,

huvudsakligen komma

Lf8-b4t,

2. Sg1—f3, 5Sg8—46.

Av de fortsättningar,

ifråga, vill jag endast i korthet omnämna

Leg5--d2, enär denna tempoförlust efter 5,—, Dd8—e7,

som

53.

5.—, Lb4 Xd2f,

eller 5. —, Lb4-—e7, 6. Sbhl—e3, 0—0, 7. Dd1—c2, c7—c6 (Doerner—
van Scheltinga, Hilversum 1947) tydligen ej
bereder svart några svårigheter, Till mera inDiagram 1.
vecklade varianter för Ay 5. Sbl-—d2, d5Xc4!
6. e2—eh Diagram 1. Lb4Xd2t! (poängen,
varigenom svart utan att behöva försvaga sin
damflygel behåller merbonden), 7. Sfåxd2
(LXd2 eller DXd2 besvaras med SXe4l),
Dd8Xd4 8. Lg5—e3, Dd4Xb2. 9 Talbl,
Db2-—ce3.
Sbå—c6.

10. Tbl--e1l, De3—a5,
12. Te4—e5, Da5Xa2

Da2—b2,

14. 0—0,

Diagram

2,

Sftö—d7!

11. Tel XcA,
13, LfI-—c4,

(Lenner—Grin-

feld, Wien 1948), och svart har ernått
rande materiell fördel, och framförallt
B) 5, Sbl-—-e31, d5Xc4 Diagram 2.

avgö-

I, 6. Dd1-—a4t, Sb8—c6. 7. e2—e4 (eller 7.
Seå, DXd4. 8, SXKc6, LXc3t. 9. bXec3, DX c3t
jämte DXal, etc. Mindre starkt synes vidare
7, e3, Ld/7! På 7. e3 är även 7. —, Dd5 spelbart, t. ex. & 0—0-0, LXc3. 9. bXc3 (9.
LXc4, Da5), Set, 10. LXc4, Da5 med fördel
svart,

o

för

-—

oo LXc3

eller

8&

IL

X fö,

g X fö.

9

Sd2!,

10. bxXe3, b5. 11. De2, Lb7! (på 11. —,

5Se7 följer 12. Le2!, c6, 13. Lf3, Dd8, 14, a4, som i partiet Igel—
Rosenberger, Wien 1934). 12. Tbl (12. Le2, DXg2!), Tb8 13. et,

Dd/7! 14. Le2, Se7, 15. 0—0, 0-—0, 16. Tb2, a6, 17. Dbl, e5! 18.
dXc5, Tf—ec8 med tillfredsställande spel för svart; Rabinowitsch-—
Ragosin, Moskva 1935). 7. — Ic8—d7. 8, Da4— -c2, h7—h61! 9,
Lg5—d2 Diagram 3.
”

a) 9, — Lb4Xc3. 10. Ld2Xc3, b7—b5. 11. g2—g4 (om 11. 0—0—0
Il. —, De7 (b4. 12. d5!), 12. d5, Sb4! ete. På 11. Le2! kan följa
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11, —, 0—0. 12. g4!, SXg4, 13. då, eller 11. —,
De7!

12, ad, Sb4, 13. Dd2, e5! (även SXet

14,

LXb4, SXd2. 15. LXe7, 5b3 kommer i betraktande). 14. dXc5, SXe4, etc.). 11. — Dd8-—e7.
12. a2—a3, a7—a5. 13. Sf3-—e5, ScOXeS5. 14,
d4Xe5, SföXg4, 15. De2-e2, De7--h4, 16.
Thl—e1, hö—h5. 17. h2—h3, Sg4—h6. 18.
gl Xg7, Ld72e6. 19. Lfl—g2, Th8&—g8. 20.
Tg1 Xg8t, Sh6Xg8, 21. a3—a4t, Dh4—g5.. 22.
Kel-—f1, Sg&e7. 23. a4Xb5, LeOXb5 (3:e
”
”
konsultationspartiet Gränfeld, H. Wolf-—Becker, Kaufmann, 1933),
och vit kan genom 24, De2—4f3! ernå ungefär lika chanser, Men vit
har även andra strängar på sin båge, t. ex, 11. a2—a4! (1 stället för
11. g4), a7—a6, 12. Lfl-—e2, 0—0 (De7? 13. aXb5l) 13. g2—g4!l,
Sf6—H7. 14, h2—h4, f7—5, 15, g4X45, e6X£5, 16, d4+-—d5, IX,
17. Thl—g1,

Tf8—47.

18. d5Xc6,

e4Xf3.

19. 0—0—0

med

överläg-

sen angreppsställning för vit, varför det är bättre för svart att välja
något av följande alternativ:
b) 9 — Sc6—a5! 10, 0—0—0 (i 4:e konsultationspartiet Grinfeld, Kaufmann—Kmoch, H. Wolfs följde 10. e5, 5g8. 11. Le2, Se7.
12. Se4, LXd2t, 13. SeXd2, b5. 14. b3l, cXb3. 15. aXb3, Sa—c6,
16. 0-0, a6, 17. Tf-—c1, och svart behåller visserligen merbonden, men

vit har som ersättning de öppna a- och c-linjerna och det bättre figurspelet), 10. —, Ld7—c6! (om 10 —, b5, så 11. 5e5 I partiet Pirc-—
Foltys fortsatte den sistnämnde med 10. —, De7? och kom efter 11.
Se5 i nackdel), 11, d4—d5, e6Xd5. 12. Sc3Xd5 (eller 12. eXd5, Ld7.
13. Telt, Kf8!), 12. —, Lb4Xd2j. 13. Td1Xd2, 0—01! (korrespon-

densparti Vidmar-—Adam 1937), och vit kan ej göra anspråk på någon

fördel (14, Sb6, aXb6l! 15. TXd8, TfXd8. 16. Sd27, SKe4l, eller
16. LXcA, LXed 17. De3, SXc4, 18. DXc4, Ld5, åtföljt av LXa2.
I partiet följde 14. Se3, De7. 15. e5, Sd7. 16. Sf5, Db4!, etc.
c) I, — bZ—b5. 10. Sc3Xb5, Lb4Xd2f. 11. De2Xd2 (att föredraga är väl 11. SXd2!, a6. 12. 5a3, SXd4 13. DXc4, etc,), 11. —
Sf6Xed. 12. Dd2—f4, Se4—d6. 13. SbXd6t, c7Xd6, 14. DI4Xd6,
Dd8—a5t. 15. Sf3—d2, e4—c3 16. b2Xec3, Da5Xc3 17. Tal—di,
De3xXd4 18, Dd6Xd4, Sc6Xd4, 19. Sd2—c4, Sd4—e02f. 20. Kel-—d2,
Sc2-—b4, 21. Td1-—bl, Ta8&—bB, 22, aZ—a3, Sbd4—c6, 23, Tbi Xb5t,
Sc6Xb8. 24. Lfl—d3, Ke8—e7, 25. Sc4—-e5,
INagram 4
Sb&—c6, 26. Se5Xd7, Ke7Xd7. 27. Ld3-—b5,
Th8&—bR, 28. Lb5 Xc61, Kd7Xc6, med fördel för
svart i det uppkomna tornslutspelet (Vidmar——
Bogoljubow,

Bad

Nauheim

1936;

vit uppgav

69:e draget).
II. 6. e2—e3, b7—bh5. 7. a2—a4, c7-—c6, och
svart behåller merbonden, t, ex. a) Diagram 4.
8, Dd1-—c2, Sb8—d7. 9. Sf3—e5, Lc8&—b7. 10.
Lil—e2, Dd8&—ec7 (eller a6. 11. 0-—0, De7. 12.
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SXd7, DXd7. 13. LXf6, gX£6, 14, Sed, De7 — Steinfeld—Pirc 1926
11. Se5xd7,

1931)

De7Xd7.

Lb7Xf3,

12. Lg5X f6, g/ Xf6,

15.

g2X43,

Dd7—d5,

13. Le2—L3,

c6-—c5.

etc. (Ruben-—Stoltz,

Prag,

bj 8, Lfl-—e2 (eller 8. Sd2, Lb7. 9. Le2, Sb-—d?7. 10. Lf3, Db6.
11. 0—0, 0-0. 12. De2, a6, som i partiet Gerstenfeld-—Weressow,
Moskwa 1940), 8 —, Sb8—d7 (i partiet Engels—Bogoljubow, Bad
Nauheim 1935, följde 8 —
Lb7. 9. 0—0, och svart borde i stället
för den svåra felbedömningen 9. —, L.Xc3 ha spelat 9, —, a6 1). 9. 0—0,
Dd8—6,
10. oDdl—ce2, 0—0. 11. Sf3—d2, Lc8—b7. 12. f2—t4,
a7—a6, 13. Sd2—e4, SföXed
14, Sc3Xed, f7—E5. 15. Sedec3,
c6—c5! 16. Tal—dl, Sd7—f6, 17. Lg5Xf6, Tf8Xf6. 18. b2—b3,
es xd,
19. e3Xd4, Ta8—d8. 20. a4xb5, a6Xb5, 21. Kglhl,

1939)”

och svart vann i 40:e draget (Thomas—Eliskases,

Noordwijk

III 6, e2—e4!, c7—c5! (det tidigare brukliga 6, —, b5? vederlägges

7. e5, hö. 8. Lh4, g5. 9. SXg5, Dd5. 10. SXT etc, eller som i det 1928
i Budapest spelade partiet Havasi—A, Steiner: 7. a4, c6, 8, e5, hö.

9. eXf6, hXg5. 10. fXg7, Te8. 11. g3, Das. 12.

De2.

Diagram 5.
LXc3t.

8 bXe3,

a) 7. d4Xe5,

Dd8-—a5

(7. —,

Da5 strandar på 9. Då

parti Pleci-—-Kostitsch, Warszawa

Diagram

Nie

I ett

1935, följde

7. —, DXdlf.8. TXdl, Sb—d7, 9. Ld2, LXe3.

10. LXe3, SXed, 11. LXg7, Te8. 12. Ld4,
£/Xf6.

9. Dd1l-—d4,

Sb8—d7.

I

ÄRA

| 17

0

40

CE

SXxed. 13. LXc4, TXg2. 14. Ke2, och svart
kunde genom 14, —, b6 behålla merbonden).

S. Lg5XI6,

|

10.

Lf1Xc4 (till utlämning leder 10. c61, bXc6, 11.

LXcA,

ed. 12. De3,

Sb6, 13. Le2, Le6.

14. 0—0,

i

5.

|
etc.), Lb4Xc3t

parti Lilienthal-—-Rey Ardid 1934 spelades 10. — DXc5.
DXd4. 12. SXd4, LXc3, 13. bXc3, a6. 14, Ta—d1, b5. 15,
16. Ti—el, Lb7, 17. Le2, Tg8, 18. f3, TcB, 19. a4, bXad!
Sbå. 21. TXa4, SXd4, 22. TXd4, TXe3 23. Ladt, Lec6.

Lb5! med bättre ställning för svart). 11. b2Xc3, Da5Xc5.

11.
Lb3
20.
24

(i ett

0—0
Sc5.
Tal
Tbl1,

12. 0—0,

e6—e5. 13. Dd4—d5, De5Xd5, 14. Le4Xd5, Sd7—e5. 15. Sf3—d2,
Le8—e6.
16. f2—f4, Ke8—e7, och svart står bättre (Winter—Fine,

Hastings 1936).

bj 7. LIlXed, c5Xd4! (eler 7. —, Da5? 8. LX f6, LXe3t. 9. bXce3
DXcS. 10. Sd2, gxXf6, 11. dXc5, Ke7. 12. Tel med goda utsikter
för vit; Christoffel—Burghold, Montreux 1939). 8. Sf3Xd4 (till ett

fördelaktigt slutspel för svart för såväl 8, LX16, DXf6,

9. DXd4,

Sch. 10. DX 6, gX16, 11. 0—0—0, a6, 12. Sd4, Ld7. 13. SXc6, LXc6,
som 11. Tel, Ld/7. 12. 0—0, Te8. 13. a3, Ldé, 14. 5e2?, Se5 och 11.

Lb5,

Ld7.

12.

Tel,

Tschechover-—Lasker,
1946 visa, I ett parti

Ke7

som

partierna

Moskwa 1935,
Hofman—Beni,

Fuss-—Becker,

Wien

1934,

och Krapfenbauer—Gränfeld
Wien 1947, följde 8, LX f6,

”
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9, SXd4, 0-—0, 10. 5d-—e2, Sc6, 11. 0—0, och svart kunde nu
11. — Td8. 12, Db3, Ld7. 13. a3, LeS eller 13. f4, Sa5 ha

ernått en god ställning). Diagram 6. 8. — , ILb4Xct. 9. b2Xc3,
Dd8—a5. 10. Lg5Xf6 (i ett parti Bartosek-—-Pachmann, Prag 1943,
följde 10. Lb5t, Ld7. 11. LXf6, gXf6. 12. Db3,
0-0, 13. 0—0, LXb5. 14. SKbS5, 526. 15. Sd6,
5c5, 15. Dej, Ta—d8. 17. Tf-—d1, Db6 med tillfredsställande spel för svart). 10. —, Da5Xc3T
(efter

10. —,

gXf6.

11.

0—0,

Sd7,

12.

SCHACK

10. LXc4, dXe3, 11, DXd8f, SXd8, eller 10, SXd4,

275

SXd4,

11, LX

cc
Le7. 12. 0—0, h5! 13. Ld3, 1Ld7. 14. Tf—el, Lc6, resp. 13. Tf—el,
Sf5, 14.
Da4f, Ld7. 15. Lb5, a6, med fördel för svart), 9, — Sb8—c6.
10. 0—0—-0, Diagram &. 10. —, föXg5 (även
i

10. —, LXe3

kan rekommenderas : 11. Lhd

b5!

12. DXb5 (12. Da3?, Lb4, eller 12. De2, I.b4),
12.
15.

—, Tb8. 13. DX c6f, Ld7, 14. DXce4, LXb21.
Ke2, Da3! 16. SXd4, Tb4t 17. LXf6,

TXc4f.

Khbhl,

FÖR

18.

LXce4,

De3t,

Svart

vann

i 32:a

Sb6. 13. Lb3, Ld7. 14, Df3, Ke7. 15. De3 erhöll
vit i partiet Kotov--Judowitsch , Leningrad

draget — (Apschen
— Gränfeld
eek,
Folkestone
1933). 11. Sfäxd4, Lb4Xc3! 12. b2Xc3, (om

Dd2, DXd2t! 12. KXd2, gXf6. 13. Sb5, Sab.
14. Sd6T jämte SKB och LXa6 med lika spel).
11. — Do3Xc4t. 12. Kfl—gl, 5b8—d7! (i
konsultationspartiet Aljechin, Frank-—Bogoljubow,

bXe3, De7), 12. —, Lc8—d7. 13, Sd4Xc6 (efter
13. DXcd kan svart bl. a. välja fortsättningen
13. —, SKA 14, DXd4, Tg8), 13, —, Dd8—e7, 14. Lil Xc4, Ld7Xc6
(DXc6 tillåter den starka förenklingen 15, Db3, Te8, 16. Td7 t,
DXd/! 17. Lb5, Te6). 15. Da4hb4, De7—e7. 16. Db4d-—a5, 0—0. 17.
h2-—h4 (1:a konsulationspartiet Hönlinger, H. Wolf -— Gränfeld,
Kaufmann 1933), 17. — Ti8—d8! (i nyssnämnda parti följde mindre
starkt gå, 18, Td4, etc.), med klar fördel för svart,
Bättre för vit är att efter 7, e5!, cXd4! besluta sig för genast 8.

12. SXc6, så Ld7! 13. SXd8, LXa4, eller 13.

1939, ett starkt angrepp). 11. Kel—f1 (eller 11.

lades

som

bekant

12. —,, Ld7?

genom

12. —, g X 16, så 13. Tel, och om 12.
Sd7. 15. e5, SXf6,

Sf3,

Dh5.

20.

13. Tel,

Pfaffenroth veder-

Da6

16. eX 16, Kh8. 17. Tell, Dd5.

Sg5!,

eller

14.

SXe6!

14. e5, Te8,

15. Dg5,

18. Dh6, Tg8, 19.

De5.

16.

Sb5t,

17. Tel, och vit vinner), 13. Lf6öXg7, Th8&—g8.

14, Lg7—h6

Tel,

14, —,

så Db4!

15, Lh6,

5e5

med

Om

I 0—0, så 13. Dg4, g6. 14, Df4,

hotet

DXd4),

Sd7.

(om 14.

Sd7—e5,

15.

Lh6—e3, Se5g4, 16. Le3—cl, Le8—d7. 17. h2—h3 (Subaric-—
Trifunovic, 1947), och svart kan nu genom 17, — ILd/7-—a4! 18.
Sd4—5b3, Ta8—d8. 19, Dd1—el, Dc4Xe4l, eller 18. Dd1-—d2, Ta8-—d8
få en rätt gynnsam position. Efter 7. LXc4, eXd4! 8. SXd4 har svart

Diagram
Ar

Dd1—a41: 8. —, Sb8—c6. 9, 0—0—0 (9, eXf6?, dXc3! och vinner),

Diagram 9,9. —, Lc8&—d71! (fördelaktigt för vit

vore 9. —, h6, 10. eXf6, hXg5. 11. fXg7, Te8.
12. SXd4, Ld7, 13. Se4!, som partiet Vidmar—
Bogoljubow, Nottingham 1936 visar. Detta gäller

en annan möjlighet: 8. —, Dd8&—c7! Diagram 7.
9, Dd1—a4t, Sb8—c6, 10. Lg5X 16, g7 16, 11.

7.
(|

ILedgb5, Lce8—d7. 12. Lb5Xc6, LbAXc3t. 13.
b2Xc3, br Xc6 (eller 13. —, LXc6. 14. SXc6,
DXc6. 15. DXc6t, bXe6. 16. Tbl, 0—0—0. 17.
Ke2, Kc7 med lika spel). 14. Dad—e2, c6—cc5.
15. Sd4—e2, Ld7—ec6. 16. 0—0, De7—e51 17.
Se2—g3,
Tfl—f2,

h7—h5.
h5h4.

18,
20.

f2—f4, De5—c7.
Sg3f1, hdh3.

19.
21.

angrepp
avgörande
med
0—0-—0
g2—g3,
(Ber—Ragosin, Leningrad 1945).
c) 7. e4—e35! Den skarpaste och för försvaren också farligaste behandlingen av detta invecklade spelsätt! 7, —, c5Xd4! (7. —, h6 bemötes
av vit bäst med 8, Ld2, ty på 8. Lh4 kan följa 8. —, g5. 9. SXg5,
DXd4). 8. e5X 16, g/Xf6 (att slå på c3 skulle vara ett svårt fel, enär
vit först får dam på h8!). 9. Dd1-—-a4t (även efter 9. LXf6, DX 16.
10. DXxd4, DXd4, 11. SKd4, Ld7 jämte Sc6, eller 11. — LXc3i.
12. bXc3, Sa6. 13. LXc4, 5c5 har svart positionell fördel, Eller 9,
Lh4, 5c6. 10. a3, La5. 11 LXc4, dXc3, 12. DXd8f, LXdB, 13.
bXc3, Ld7. 14. 0-—0-—0, 5a5. 15. Le2, Le7. 16. Kb2, Tc8, 17. Th—el,
Sc4t, och svart vann (Napolitano—Mäller, Warszawa 19353, resp,

också

för 9. —, Da5, 10. DXa5, LXa5. 11.

exT6, dXe3

12. £Xg7, cXb2t, 13, KXb2, Te8.

14. Li6, b5. 15. Sg5, Se7 (Ld8?, 16. TXd8t,

SKA8B, 17. SKh7, eller 15. —, hö. 16. Se4, Le7.
17. g4, Se7. 18, Lg2, Lb7. 19. Sd6t, LXd6,
20, LXb7, Td8, 21. Le4). 16. Le2!, Sd5 (h6.
17. Lf3, Tb8. 18, Se4, Le7. 19. Ld4, Sd5. 20.
Stöt, ete.). 17. SXh7, Lb7. 18. gå, etc). 10. Sc3—e41, Lb4—e7. 11.
eöXf6, g7 Xf6, 12. Lg5h4, Ta8—c8! (varken Se5, 13. Da3 1, LX a3. 14.
STÖT, KÉ8B. 15. SXeS, eller 12. —, Sb4, 13. DXb4l, LXbd, 14. SXxI6T,
KA£8, 15. TXd4, Da5. 16. Sd71t, KeB. 17. Sf6t, Kf8, 18. LXcd; Fine
Gränfeld, Amsterdam 1936, resp, 12. —, b5. 13. DXb5, Tb8. 14, DX c4,
Sej, 15. SXeSl TeB. 16. TXd4, Db6. 17. LXf6, DXd4, 18. DXcBT,

LX.

19. Lb5t, Kf8 20. Sg6t, hXg6. 21. LXd4 är spelbart för

svart!). 13. Kel-—b1 (eller 13, LXf6, L X4f6. 14, Sd6t, K£8. 15. SXec8
DXc8. 16. DXc4, e5, med vinnande angrepp), 13. —, Sc6—a5, 14.

Dat—e2, e6—e5. 15. Sf3Xd4! (15. LXf6, LXf6. 16. Sd6, Ke7. 17.
SKB, DXc8 med vinstställning för svart, eller

£Xe5. 16
Sd6t, Kf8. 17. LXe7, KXe7. 18, SXe8, DXe8. 15,19. SXe5,
Dd2 Lf5. eller

15. Dd2, Lf5 till fördel för svart), 15. —, e5Xd4, 16. Tdl Xd4
Dd8—b6, Diagram 10. En bekant ställning med angreppsmöjligheter
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för bägge parter, t. ex, 17. Td6?, Te6!, eller
17. LXf6, LXf6. 18. Td6, DXb2f. 18. DXb2,
LXb2, etc., eller 17, Dc3, LI5! 18. f3, Lb4, 19.
De3, 5c6, 20. LX f6, SXd4, 21, LXhB, SKf3!,
resp. 18. g4, Le6. 19. f4? (19. Ld3, 0-—0. 20.
Le2,

för till en oklar ställning, medan

19. Lg2,

Lb4, 20, De3, Le5 21. Th—d1l, LXd4, 22.
TXd4, 0—0 lämnar svart med kvalitetsvinst)
19, —, Le5. 20, TXc4, SXc4, 21, f5, Ld4!l 22.
—
Db3, Dec6, 23, Lg2, DXe4t!, och svart vann i
31l:a draget — Fine-—Euwe, Rotterdam 1938. Även efter 17, Sdöf,
LXd6. 18. LX f6, Tg8&! 19. DXh7, Tf8! har vit ej tillräckligt angrepp
(20. Teg, Le6). Desto intressantare är därför kvalitetsoffret 17.
Td4Xd7, Ke8Xd7. 18, Lfl-—e2, Tc8—cc6 (i ett korrespondensparti
Weiss—Wurm 1943 följde 18. —, Th-—d8, 19, Lg4t, Ke8. 20. Tel!,
Tc6? 21. SXKf6, TXÉ6, 22. DXh7, Te6, 23. LXe6, och .vit vann,
20. —, Kf8 vederlägges genom 21, Del, Kg7, 22. 5g3. Om 18. —, Sch,
så 19. Lg4t, och om 18. —, Tg8, så ävenledes 19. Lg4t, På 18. —
De6 följer 19. Td1t, Ke8. 20. Td6!, LXd6 21. Lg4, och 18. —, , f5
besvaras med 19. Td1t. Vit vinner i samtliga varianter"), 19. Le2-—g4f,

Kd7—e8 (även det av Euwe rekommenderade motoffret Te6 är ej
helt tillfredsställande). 20. Th1—d1!, med chansrikt angrepp för vit
(20, —, Te6. 21. LX e6, DXe6, 22. LX 16). Starkt i betraktande kommer
emellertid 18. —, Kd7—e8, som jag härmed rekommenderar! Ett annat
16.
mycket intressant spelsätt är springaroffret 17. Se4Xf6f, Le
18. De2—e4f. Efter 18, —, Kf8! 19. LXI6, DXf6. 20. TXd7, Te8.
21. Dd4, Tel. 22. Ke2, DXd4, 23. TXd4, Kg/ torde chanserna väga
jämnt, En ingående undersökning förtjänar 18. —, Ke8-—d8!, som enligt Becker 1938 var mindre gott på grund av 19. Lf1—e2 med hotet
TXd?71. Svart kan visserligen ej spela 19. —, LXh4? på grund av 20.
Txd7t, KXd7. 21, Tdlt, men 19. —, Te8--c7! kommer starkt ifråga.
Diagram 11, T. ex.
1) 20. Thl—d1, Ley Xh4, 21. Td1—d6 (eller 21. Lg4, Kc8. 22.
LXd/7fF, Kbå! (TXd7. 23, TXd7, Lf6 eller Dg6 är svagare). 23, DXh4,
e3!, och svart vinner: 24, Tb4, c2t), 21. —,
Sa5-—c6!

(om

21. —,

DXT2

så 22. Lg4,

KB.

Diagram

11,

LAN

23. TXd7, TXd7. 24, LXd/7f, Kb8. 25. De5t
jämte matt). 22. Le2—g4, c4—203123. Td6Xd7T,
Te7Xd?7. 24. Td1Xd7t, IKd8--e8, 25. b2-—b3,
Kc8—L8, 26. Td/Xf/7, Db6—d4. 27. De4—e2,
Sc6-—e5! Uppgivet (28. Tg/7, LIG, eller 28, T£5,
SXg4, 29, gå, LIG. 30. Tf4, c2t!). Korrespondensparti Hörlinger-—-Krapfenbauer 1946—47.
2) 20. Ded4—e5!, Kd8—c8, 21. De5Xf6 (21.
LXfö, c3), Db6Xf6. 22. LhäXf6, Th8&—e8.
Diagram 12. 23. Le2-—g4 (på 23. Lh5 följer Le6!, och 23. Lf3 besvaras
med Tc5l, t. ex. 24. Th—dl1?, Lf5f 25. Kal, Sb3t! 26. aXb3, Ta
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matt, resp. 24. Td5, TXd5. 25, LXd5, Te2
(b5. 26. Ld4, 5c6, 27. LX1/7?, Tf8), 26. Ld4,
5c6, 27. Le3, Lf5t 28. Kel eller Kal, Sb4!, eller
24. gå, Sc6. 25. Td6, Se5. 26, Tel, SX13. 27.
TXe8t!, LXe8. 28. Td8f, Ke7. 29. TXeR,
SXh2! 30, Tevt, Kc6. 31. g5, Tf5. 32. TXf7,
Sf3, 33. TXh7, SXg5 med lika spel), 23. —
Ld7Xg4
(Le6. 24. Th—dly
24. Td4Xg4,
b7—L6, 25. Tg4.g7, Te8e6, 26. LfI6—c3,

Te6-—g6 (h6 torde vara tillräckligt för utjäm-

ning). 27. Tg7Xh/, Tg6Xg2. 28, Le3Xa5, böXa5, 29, Thl-—£1, c4—c3.

30. b2Xe3, Te7Xce3, 31. Thy Xf7, Tg2Xh2. 32. Tfl—el!, Th2-h3.
33. Tel Xc3t, Th3Xc3, 34, Kbl—b2, Tc3—e5, med ett för vit fördelaktigt tornslutspel. Livliga vändningar uppkomma också genom 17.
SXT, LX£6 18. De4t, Kd8! 19. De4—e5, Te8—0c6, 20. De5—bBt,
(säkrare synes Te6! vara). 21, Td4—e4j! (21. LXf6t,
Kd&-e7
TXf6.

22. TXd7Tt,

KXd7.

23, DXhB,

c3 och vinner,

eller 21. De5t,

Kd8. 22. Dböt med utjämning), Ld7—e6 (eller Te6, 22, LXf6f,
KXf6. 23. DXbET, Ke. 24. DXh7, DXf2. 25. LXcA, DXg2. 26.
Dh4t

jämte LX e6 med

kvalitetvinst för vit). 22. Lh4Xf6t,

Ke7>f6.

23. Db3—Lh8T, och vit är i fördel (Ke7. 24. Dd4, c3, 25, DXb6, TXb6.
26. bå, etc.).
På grund av dessa fakta och analyser tror jag mig till sist kunna
fastställa, att den av mig införda Wienervarianten av damgambit alltjämt har en stor framtid. Att bidraga härtill har varit ett av denna
artikels mål.
E. FP. Grimfeld.

1947 års spelöppningsnyheter.
För Tidskrift för Schack av E. I. Marchisottt.
Artikelförfattaren (bemmahörande i Montevideo) har till specialitet
att sammanställa schackteoretiska rön från olika länder.

Under fjolåret noterades talrika nyheter i spelöppningsteoretiska
hänseende, Följande förtjäna särskilt omnämnande.
Engelskt parti, Tfter 1. c4, e5, 2. Sc3, Sch, 3. Sf3, Sf6. 4. d4, eXd4,

5, SXd4, Lb4. 6. 1.g5, 0—0. 7. Tel spelade den store ungerske teoretikern Balogh

i ett parti mot

Samarin

i stället för det bekanta

7. —,

Te3 (Aljechin-—Yates, Semmering 1926) ett intressant nytt drag: 7, —
d5! Partiet fortsatte 8. SXc6, (8. eXd5, DXd5, 9. LXI6, gXf6 med
fördel för svart), bXc6. 9. a3 (om 9. LXf6, DXf6, 10. eXd5, cXd5.
11. DXd5, Le6, ete.), Le7. 10. e3, Le6. 11. cXd5, cXd5, 12. Le2, c5.
13. 0-0, Da5, 14. Dad, DXa4, 15. SXa4, Ta—b&. 16. Lf4, Tb3! med
Lättre spel för svart, På grund av att partiet spelades i Brasoyv döpte
Falogh varianten till »Brasovvarianten».

2

be
så
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Italienskt parti. Efter 1. ed, e5. 2. ST3, 5c6. 3, Led, Le5. 4. c3, Si6.
"5 då, eXd4. 6. cxd4, Lbd4t. 7. Sc3, SXed, 8 0—0, SMc3 I bea,

IL Xc3, 10, Db3, dö. 11. DXc3, dXed, 12. då, 5Se7. 13. Tel, 0—0 har
den argentinske amatören Dino Ruggieri funnit en väg för vit att ernå
avgörande fördel, I stället för det till utjämning ledande 14. La3, SXd5.
15. DXed, Sb6, 16, De2, c6, som Bernstein angav i T. f. 5. 1922, spelar
vit 14. Lb2! och har efter 14, —, f6, 15. La3, Te& (15. —, SXd3. 16.
DXc4) 16. DXc4!, Kh8, 17. De2!, Lg4 18. LXe7 klar vinstställning.
Damgambit. Laskerförsvaret, Efter 1. d4, d5. 2. c4, e6. 3. 5c3, Sfö.
4, Lg5, Le7. 5. Sf3, 0—0. 6. e3, h6. 7. Lh4, Se4. 8. LXe7, DXe7. 9.
eMd5, SXc3. 10. bXec3, eXd5 11. Db3, Td8. 12. c4 har den ryske
mästaren Ovsey Cotlar föreslagit 12. —, Le6. 13. DXb7, dXc4 14.
DXaB, Da3. 15. Tbl, Ld5, men detta fann en briljant vederläggning i

Le6. 17.
Ker. 21.
Efter
T.hd, g5.
sum van
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De2, LXf3. 18, KXf3, SXe5t. 19. Ke2, LXd4, 20. Da4f,
Led, Ta—cB med fördel för svart.
3. Sf3, Sf6. 4, Sc3, €6. 5. Lg5, dXc4, 6. e4, b5. 7, e5, h6. 8,
9. eXf6, gXh4. 10. Se5, DX f6 överraskade Pachman i HilverScheltinga med det nya draget 11. g3!, med idén att, för-

stärka springarställningen på e5 genom

f4, Det följde 11. —,

Sd7

(om

11. — hXg3, så 12. hXg3 med fördel för vit). 12. f4!, hXg3, 13.

häg3, SXe5. 14, dXe5, och vit står bättre. Korrespondenspartiet
Zubeldia—Blasco kom med en annan intressant nyhet: 9, SXg5, hXg5.
10. L>g5, Sb—d7. 11. g3, Da5, 12. eXf6, b4, 13. Sed, La6, 14, Df3,
0-—0-—0. 15. Lg2, c3. 16. SXc3, Sb8! (försvarar c-bonden och hotar
bc samt TXd4). Partiet fortsatte 17. 5e4, TXd4. 18. Le3, Td8. 19.
LXa/?, Td3, 20, Di4, båt. 21. Sec3, TXc3, och vit gav upp.
Collesystemet.

Efter

1. d4, 516, 2. e3, d5. 3. Sd2, c5. 4. c3, Dec, 5.

partiet Toran-—-Medina, Almeria 1947: 16. DXd5!, TXd5. 17. TXböet,
Kh7. 18. Tbl! Om nu DXa2 så 19, Sd2, c3. 20. Ld3ft, g6. 21. Set

Sg

Delt, 20. Ke2, De2t. 21. 5d2, c3. 22. Kf3 och vit vinner, Eller 18. —,

Makagonov-—Friendstein, Tiflis 1947, visar nu ett nytt system för
vit: 10. bål, Le7 (om 10. —, c4, så 11. bXc4, dXc4, 12. Dadt, Ld7.

följt av 0—0 med svår ställning för svart. Eller 18.5, Tb5. 19. TXb5,

PDa5f. 19, Sd2, c3. 20. Ld3f!, g6, 21. Sc4, DXa2,

22. 0—0!

Tarraschförsvaret i damgambit. Efter 1. d4, d5, 2. c4, e6, 3. Sf3, STö.
4, Sec3, c5. 5, cXd5,

SKAS, 6. e3, Sc6. 7. Ld3, oXd4, 8. eXd4

spelade

Euwe mor Najdorf (sexmästarturneringen i Buenos Aires 1947) det
nya draget 8.
—, g6! Idén är att genom fianchettering av kungslöparen
trycka på den isolerade vita d-bonden, Partiet fortsatte 9. 0-—0, Lg7.
10. Let, 0—0, 11, Db3, Sf6 (om 11. — SXd4, så 12. SKd4, LXd4
13. SXd5, eXd5 14. LXd3 med fördel för vit). 12. LXc6, bXc6, 13.
Td1

(Skalicka föreslår 13, Lf4), Sd5, 14, 5e3 (om

14. Ld2, så 14. —,

c5), c5, 15. SKdS, eXd5. 16. Lf4, c4 17. Da3, Db6 med lika spel.
Det slaviska försvaret i damgambit. Efter 1. då, d5. 2. cd, c6. 3. 513,
Sf6, 4, Sc3, dXed 5. ad, LÉ5, 6. e3, e6. 7. LXc4, Lb, 8. 0—0, 0—0.
9, De2, Sed, 10. Ld3!, SXe3, 11. bXe3. LXc3 spelades i partiet Naj-

dorf-—Kashdan (radiomatchen Argentina—U. 5. A, 1947) i stället för
det bekanta 12. Tbl, LXd3, 13. DXd3 en nya fortsättning: 12. LXf5!
Det följde 12, —, eXf5 (12. —, LXal? strandar på 13, Lbli!, Da5
[eller 13. —, Db6, 14. De, g6. 15. La3, åtföljt av La2l, 14, Dec2, g6.
15, Ld2,

Db6.

16. La2,

Db2.

17. Dbl!,

och svart

förlorar

pjäs).

13.

Tbl, DeB. 14, La3, Td8. 15. Sg5!, Dd7. 16, Dh5, h6. 17. Sf3, bö, 18.
Tf—c1, La5. 19. Sh4, f4. 20. SES, med vinnande angrepp. Efter 3.
SE3, Sf6. 4. e3, e6, 5. Scå, Sb—d7. 6. Ld3, dXcd 7. LX c4, b5, 8 Ld3,
26, 9. ed, c5. 10. e5, cXd4, 11, SXb5, återupplivade den urugnayiske
spelaren Infantozzi fortsättningen 11. —, Sg4, som ansetts inkorrekt.
I ett 1946—1947 spelat korrespondensparti Giménez—Infantozzi följde
12. ShbXd4 (om 12. Dad, så 12. —, Lb7! 13. SbXd4, Db6 med samma
ställning som uppkommer i partiet), Lb7! (denna nyhet är mycket
bättre än 12, —, 5 Xe5, som Spielmann använde mot Eliskases i Noordwijk 1938) 13. Da4, Db6, 14. 0-—0, Le5. 15. h3, SXf2. 16. KXf2,

3, Sb—d7.

6, Ld3, e5 (Stoltz fortsättning). 7. dXe5,

SXe5. &

SXxeS, DXeS. 9. Sf3, De7 har en känd ställning uppkommit. Partiet

13. DX,
DXe4, 14. LXcd4, Te8, 15. 5Se5 med bättre chanser för
vit). 11. cd, dxecd, 12. bXe4l, 0-0, 13. 0—0, Lg4, 14, Lb2 med över-

lägsen ställning.
Nimzoindiskt försvar, I San Remo-varianten har författaren till
denna artikel funnit en intressant gambit, Efter 1, d4, Sf6, 2. c4, e6.
3. Sc3, Lb4. 4, De2, d5, 5. a3, LXc3t. 6. DXc3, Se4, 7. De2, Scé.
8, e3, e5. 9, eXd5, DXd5, 10. Ld3, Sf6 har nämligen vit möjligheten
11. e4! Om nu 11. —, DXd4, så 12. Le3, åtföljt av 0—0—0, I partiet
Miralles—Pinzén Solis, ICCA — olympiaden 1946-47, följde efter
12. Le3, Dd7, 13. 0—0-—0, Sd4, 14, LXd4, 14. LXd4, eXd4, 15. e5,
Sg4,

16. Sf3,

g6,

och

17, h3, Sh6. 18. SXd4

nu kunde

vit ha

säkerställt sin

fördel

genom

Euwe rekommenderar 10, —, f3.

Kungsindiskt försvar. Efter 1. då, Sf6, 2. c4, g6. 3. Sc3, Lg7. 4, gå,

0—0, 5. Le2, dö, 6. Sf3, Sb-—d7. 7. 0-—0, e5. 8, h3, c6. 9, Le3, e4. 10,
Sd2, kom svart i partiet Ståhlberg-—Schröder (Vita del Mar 1947)
med en viktig förbättring, I stället för det av Najdorf spelade 10. —,

d5 fortsatte han med 10. —, Sbé6t (Om nu 11. SXe4, SKed 12, SKed,

så I2, —, SXc4, Om 11, c5, Sd5, och om 11. ad, så 11. —, då. 12.
oXxd5, Sbxd5, 13. SKd5, SKA! 14, SKe4, Sej 15, fXe3, De7).
I partiet följde 11. Lg5, d5, 12. cXd5, eXd3, 13. ad, Le6, 14, a5, 5cB.
15, Sad, Sd6, 16, Se5, bö! 17. aXXb6, aXb6, 18. SKeb, feb. 19. TXaB,
DXa8,

med lika spel.

Spanskt parti, Efter
5. 0—0, SXe 6. då,
Sb-—d2, 0-—0, 11. Le2,
De7 (Euwes variant)
klar vederläggning av

1. ed, e5. 2, Sf3, 506. 3, Lb5, a6. 4, Lad, Sf6.
b5. 7. Lb3, d5 8 dXe5, Le6. 9. c3, Le5, 10.
f5. 12. Sb3, Lb6. 13, Sf—d4, SXd4. 14. SXd4,
gav partiet Medina—Perez, Valencia 1947, en
svarts spelsätt: 15. f3! Sg5, 16. Khl1! (hotar
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LXg5), Sf7, 17. Tel, Dd7.
ning är klart överlägsen,
Efter
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18. Le3! Ta-—bB.

5, —, , Le7. 6. Tel, b5. 7. Lb3,

10, Sg5 spelades förut vanligen
Tornerup,

Köpenhamn
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8. c3, d3

9

eXd5,

en ny väg:

10. —,

Ld6!

Om

a
nu

11. dXc6, så 11. — LXh2t. 12. KXh2, Sg4t. 13. Kgl, DXg5 14. då,
Uh4, med vinnande angrepp. Partiet fortsatte mycket intressant med
11. SXet, Sed 12. TXA, LIS, 13. Te3, Se5 14, h3 (14. d4!), Dhd,
15. Le2 (15. d4!), Sg4! 16. Te2, LX, 17. DXc2, Ta—e8, 18, då,
DXf2f!l, med matt i tre drag.
I Alapin-varianten

anger

M.

C. O. efter 3, —,

a6. 4, Lad,

Lbd,

spelet. Alltså. Vit: H, Malmgren,

5.

0-—0, 5g—e7. 6. c3, Lad. 7. d4, eXd4, 8 cXdd4, 8 cXd4, d5. 9, eXd5,
DXd5 draget 10. Lb3, Bättre är det av Armstrong i ett parti mot
Falconer spelade 10. Sc3!, ty efter 10. —, Dh35 (10. —,, LXc3 ger vit
fördelen av löparparet). 11. d5, b5 (om 11. —, LXc3, så 12. dXc6,
b5. 13. bXxe3, bXad4, 14. Tel med överlägset spel). 12. SXb5 är vit i
fördel,
FE

Brev

till red.
Boden

den 7 november

1948,

Broder!

Har tacksamt noterat din uppmärksamhet mot mig i TIS aug.—sept.
(parti 5810). Jag har länge haft för avsikt att skriva till dig om mina
iakttagelser i den variant, som jag alltid brukat benämna »Lundins
meranervariant», men då jag förmodat, att mina synpunkter kanske
inte hade något större värde, har det aldrig blivit av, Ditt omnämnande
av min ringa person i tidskriften har dock stärkt min tillförsikt och
jag tar mig därför friheten att delge dig några av mina erfarenheter
av denna, enligt vad jag anser, goda variant för svart, i hopp om att
därmed bidraga att skingra de farhågor som eventuellt kan ha uppkommit om variantens spelbarhet.
Första gången jag använde draget 12. — S1f6—d7! var redan 1942
i ett korrenspondensparti mot Österlund, Kiruna (SKS KL 1 grupp 14).
Han försökte med 13. Lg5—e3 förhindra c6—c35, vilket ju är omöjligt
i längden och jag vann så småningom, Vid ett andra möte med sammma
motståndare 1943 i Klass MB grupp 5 drog jag liksom du i 5810,
11, —, c6-—c5, vilket jag inte tror är så bra, då parterna inte rockerat ;
speciellt inte om svart har för avsikt att vinna! Österlund drog 12.
dXe5, Sf6—d7, 13. Le3, LXXc5. 14. LXe5, SXc5 15. Lb5t, Ke?7, 16.
Se,

DXdIT

(tyvärr gick inte 16. —, Lb? med

som jag trodde, bättre

spel för svart på grund av 17. Dh5!) 17. TXdl, Lb7. 18. Lc6, Tb8.
19. LXb5, TXb/7. 20. Sc6f (och bjöd remil!!) Kf6, 21. e5t, Kf5. 22.
g4t (troligen grunden till att partiet förlorades av vit; med 22. 0—0
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trots Ekströms? i »Boken om schack». I ett parti mot 5. Isaksson
Motala följde efter 11. —, Lb7. 12. Lg5, Sd7! 13, LXe7, DXe7.
14. Tel, 0—0, 15, 0—0, TfcB, 16, Dd2, a5. 17. Se5?, SXe5. 18. dXe5,
TAB! 19, De3, c5. 20. Tidl, Td4, 21. f3, Tad8, Att detta parti slutade
remi, var i alla fall inte spelöppningens fel!
Parallellt med partiet mot Brynhammar spelade jag mot Malmgren,
Tierp ett parti, som jag personligen anser bäst illustrera variantens
styrka. Partiet är mycket långt, men jag anser det nödvändigt att
återge hela, då följderna av spelöppningen visa sig, långt inne i slut-

10, —, Se5, men partiet Yanofsky—

visar

SCHACK

tror jag inte vit behöver förlora.) Därför anser jag 11. —, Lb7 bäst,

19, b4!, och vits ställ-

0—0.
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Svart: H. ÅA. 1, då4, d5. 2. Sf3, Sf6.

2. cd, c6. 4. Sc3, e6. 5. e3, Sbd7. 6. Ld3, dXc4, 7, LXc4, b5, 8. Ld3, b4!
I. Hed, Le7. 10. SKÖT, SXf6. 11. e4, Lb7! 12 Lg5, Sd7! 13, LXe7,
DXe7, 14. De2 (bättre än Da4, som Brynhammar spelade). a5. 15.
0-0, 0—0, 16, Tf1—d1, c6—e5. 17. Tal—c1l, Tf8—e8. 18. De3, cXd4,
19, TXc8t, TAB, 20. DXd4, Se5. 21. Le2, La6. 22. Td2, Lb5. 23.
hå, hö. 24, Se5, De7. 25. Dd6, DXd6. 26. TXd6, f6, 27. Sg4, Kf7.
25. Se3, Lec6. 29. 13, Ke7. 30. Td1l, Lb5. 31. Kf2, Tc6. 32. Kel, Td6.
33, Tel, Td4, 34, Lbl, Kd6. 35, b3, h5. 36. Sd1, g5. 37. Se3, La6, 38,
Td1, TXdlf. 39. KXdl, Ke5, 40, g3, 5Sd3. 41, LXd3, LXd3. 42. Kd2,
Kdd. 43. h4, gXh4, 44. gXh4, LbI 45. Sf £5. 46, eXf5, LXI5, 47.
Sgå, Lg6. 48. f4, Lf7. 49. f5, eXf5. 50. SKEST, Kes. 51. 5g3, Kf4.
52. SXh5!? (ett sista försök) LXh5. 53. Kd3, Ke5, 54. Kc4, Le8. 35.
Ice, Ke4. 56. Ked, Ke3, 57. Ke, Kd3. 58. Kb6, Kc2! 59. Uppgivet.
(Naturligtvis inte 58, —, Ke3?, ty då har vit remi efter KXa5, Nu
vinner svart efter 59. KXa5, Ke3. 60. Kb6, Le6. 61. Ka5, Lbl. 62.
h5, LXa2. 63. hö, Lbl etc).
Min tro på den Svenska Meranervarianten är således fortfarande
obruten. I den nu pågående korrespondensturneringen i Mästarklass A,
besvarade den eminente korrespondensspelaren Ake Lundqvist 7. —,

b/-—b5 med 8. Le4—e2!

Med all rätt anser jag!

Med de bästa hälsningar!
Harry Ahlman.
Västergötlands schackförbund omvalkde vid sitt årsmöte i Vara den 17
oktober hela styrelsen, som alltså har följande sammansättning: ordf, €, Lövzén,
Borås, v, ordf, V. Arvidsson, Falköping, sekr, Jean Mörby, Lidköping, skattm.
D, Sandin, Borås, och utan särskild funktion V, Boman, Sjuntorp, med H, Carlssön, Vara, och B, Larsson, Stenstorp, som suppleanter. Inalles voro 19 klubbar,
representerande 466 medlemmar, närvarande, Förbundets ekonomiska ställning är
god med en kassabehållning av kr. 1,193:75, Bland fattade beskt märkas, att
förbundets namn bibehålles trots Bohusläns anslutning, Åtta nya klubbar invaldes,
medan anrika Järpås har upphört, Förbundet räknar nu ett medlemsantal av 31
klubbar med 661 medlemmar,
I årets tävlingar deltaga icke mindre än 47 8-mannalag, Division I spelas fr, o
im, i är i en grupp med 8 lag: Borås, Falköping, Fritsla, Tibro, Vara, Lidköping,
Uddevalla och Alingsås. Div. 11 är uppdelad på två grupper med Ö lag i varie
och div. III på 4 grupper. Till det individuella mästerskapet ha 33 spelare anmält sig, Dessutom skall en mästarturnering spelas, vartill kommer den årliga
förbundsmatchen mot Göteborg. Mot Småland planeras en match i början på
nästa år,
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Hur trevligt är det inte att läsa om
alltsammans. Schackspelarna ha först
fått sig ett billigt skratt men sedan
förargat sig över det orimliga misstänkliggörandet av schackspelet och
dess grunder.
Skall det verkligen vara nödvändigt
att upplysa pressmän om att det första
tiotalet drag i ett schackparti ungefär
närmast motsvara att man i £ ex.
bridge delar ut korten, Nu — och först
nu — kan det egentliga spelet börja
sedan man — absolut icke schematiskt,
utan tvärtemot efter noggrant Över-

vägande! — har valt den väg efter vil-

När grammofonexperter skriver

om schack.

Det dansk-svenska radiopartiet gav
anledning
till ett lustigt intermezzo.
Journalisten P. Toft berättar härom i
Arbeider-Skak :
— Omkring den I februari bade den
danska middagstidningen och sensationsbladet B T plötsligt upptäckt att
det fanns sensation i partiet! Någon
välvillig själ hade talat om för journalisten och gratmmofonexperten
Kaj
Berg

Madsen,

att partiet var rena svin-

deln, i det att man drag för drag kunde
finna det hela i den holländske stormästaren Euwes bok om spelöppningsteorienI!
Detta var väl om något en godbit
för herr Berg Madsen, Mindre än en
tvåspaltig artikel kunde det inte bli —
fylld av helig förtrytelse samt — grov
okunnighet om det verkliga förhållanet!

Si typiskt för den kategori av journalister som 1 sin visdom tror att de
begriper allt och utan småaktig hänsyn kan skriva spalt upp och spalt ned
om saker som de ej har den ringaste
aning om,
Och huru ynkligt är det inte att
efteråt se vederbörande göra en re-«
trätt, sedan han talt med sakkunskapen
— något som han borde ha gjort innan
han skrev!
Men ändock i sin reträtt vilja låta
påskina att det nog ändå fanns något
i det där om svindela.

en man tänker lägga spelet,
Episoden erinrar oss om en gång för
åtskilliga år sedan då en insändare i
>Politiken» frågade om det var möjligt att ställa 8 damer på brädet så att
de ej kunde slå varann. Den välvise
redaktören av spalten Dag till Dag»
visade med hjälp av ett diagram »den
enda möjliga ställningers, En schackspelare som vår blygsamhet förbjuder
oss att nämna skrev genast till tidningen och erbjöd sig att komma upp
och visa hela 91 stycken andra sätt!
Vederbörande journalistÄmeddelade
nästa dag i tidningen att han aldrig
mera skulle svara på spörsmål om
schack innan han konfererat med en
expert!
Man får väl hoppas att artiklarna I
B T icke har utsätt allt för mycken
misstänkliggörelse hos de många scm
var dag följt radiopartiet,
Ios de
många schackspelare som varje dag
anlägger sina partier efter de erfarenheter som i åratal samlats av de stora
mästarna och finnas i digra volymer
kan ett par artiklar rumligtvis
ej
rubba tilltron på vårt spels oöverträfflighet.
Man måste dock verkligen hoppas
att herr Kaj Berg Madsen i framtiden
kommer att hålla sig till sina grammaofonskivor!

»Djupt anlagt» schackparti
av prof. Piccard.
Den sundervattensballong» med vilken prof, Piccard ämnade undersöka
djurlivet på 4000 m, djup i Atlanten
har gjort sin första provdykning vid

Kap

Verdeöarna.

Den

sänktes 22 m,

ner, Innan dykningen började simmade
kaptenen på följefartyget ut och dök

iklädd »groddräkt» för att ta sig en
titt in genom ballongens fönster. Han
fick då se prof, Piccard och expedi-

tionens zoolog Monod

sitta och spela

schack i allsköns ro,
Efter tre timmar dök kaptenen en
gång till och kunde då se hur Piccard

och Monod alltjämt spelade schack,

Siffror om schack.
. Två schackvänner sätter sig att spela
igenom med varandra alla de olika parfier,

som

tänkas

med

nuvarande

uppkomma,

Hur

regler

många

kan

drag

har sammanlagt gjorts, när dessa par-

tier blivit färdigspelade?
Ni får det ungefärliga antalet, om
ni skriver en etta och efter den sätter
100 biljoner biljoner biljoner biljoner
nollor, Även om ni skriver drygt 3
nollor i sekunden, dröjer det 100000
biljoner biljoner biljoner år innan ni
hunnit skriva upp talet — och ni
skulle inte få rum med nollorna ens
om ni till ert förfogande hade 1 biljon
biljoner biljoner biljoner världsallt lika
stora som vårt!

(Ur en artikel i AB om svindlande
siffror, Jfr i TfS 1947 sid, 282)

Torsten Tegnér 60 år.
Den berömde sportjoutnalisten och
levnadskonstnären Torsten Tegnér tog
häromdagen i elegant stil ett språng
Över
O-årsstrecket
Som
gammal
schackentusiast har han i sin stora
litterära produktion även fångat glimtar av schack (Aljechin, Capablanca
m, mm), För dagen citera vi emellertid PT. Ti ett sammanhang som alldeles särskilt har vårt öra — rökningsraseriet:
— Varje rökmoln skvallrar ju om
1) En som ivrigt suger gift i stället
för skomhet,
2) Eu som blåser rök i stället för att
utstråla vänlighet — ett ord eller
ett leende,
3) En som inte vet var han ska" göra
av händerna,
4) En som slösar med sin tid och sina
pengar och med andra människors
syn och lungor,
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5) En som snaskar ner luft och bord
och kläder.
6) En som inte förstår att njuta,
T(obaks)-T(wvivlaren).
(Ur T. T:s bok Stadion.)

U.S. A. spelar gärna fotboll
och schack mot Sovjet!
Vid amerikanska idrottsförbundets
årsmöte i New York förklarade ordföranden i New Yorks sportkommission, Eddie Eagan, att allt borde göras
för att närma de amerikanska och
ryska idrottsmännen till varandra,
— Öm de inte kan spela baseboll och
fotboll, som vi är vana vid, så lät oss
söka få till stånd tävlingar i fotboll
efter europeiskt mönster och schack.

Ett schackgäng.
Finns det några grabbar som är intresserade av schack och som skulle
vilja vara med och starta ett litet
privat schackgäng, där spelkvällarna
kunde förläggas i tur och ordning hos
deltagarna?
Om du inte har så stora tillfällen
tll träning i detta ädla spel så tänk
över det här förslaget. Kostnaderna
för inköp av ett schackspel är ju ringa
med tanke på de pengar som kastas
bort på dåliga nöjen, Ni grabbar som
är intresserade, nybörjare eller inte,
spelar ingen roll vilket, skriv några
rader, så får vi utarbeta en plan för
höst- och vintersäsongen,
T. Hallin, Hantverkarg, 44 IL,
Stockholm.
(Bra ins, i Expressen nov, 1948)

Påhlman

mår bra.

Många har frågat oss bur Påhiman
mår, eftersom det under lång tid har
varit så tyst om vår kände nattredaktör. Jodå, han mår fint.
Med känd
blygsamhet avböjde han all uppvaktning, när han för halvannan månad sedan fyllde 37 år, Ett försök att omplacera honom som extra biträdande

dagred, har dock slagit mindre väl ut,

och därför återsättes han fr. o, m, tills
vidare på sin gamla post, Han återkommer alltså mera regelbundet I förtsättningen under signaturen P-hlm-—n,
Uppmana därför edra vänner och bekanta att prenumerera på tidskriften i
god tid!
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Se,
med
och
och

Vär
den
vår
han

12.

1948,

Herre han satt högt i skvarnas snö
Önde och spelade schack,
Herre var gammal och sliten och slö
suckade ofta ett ack.

|

I 100-bords korrespondensolympiaden uppkom
i
partiet R. Ferré, Frankrike—Åke Reifors, Göteborg,
vidstående ställning, Svart spelade 1. —, Te6, ett drag
som vid flyktigt påseende kan förefalla svagt men
dock exakt leder till vinst, Det följde:

Ferré,
En

jäktad

2, TXe6 (även utan tornbyte är vit förlorad), KX e6,
3, Kb5, Kd5, 4, KM, Kol 5 KXa6, Kht, 6. Kb6,
Kol 7. Kc6, Kd4, 8. Kdö, Ke, 9, Keb, Kf3, 10. Kfö6,
Kg2, 11. Bg5, KXh2 12. gå, fXgå4, 13, Kg, hö!
Vit gav upp, ty efter 14, 15, h5t! 15. Kg5, gxXfi
viftiner svart.
industriman

kopplar av vid schackbrädet,

Ärade

redaktör!

Glömska är en allvarlig sak för oss
schackspelare, Många poäng har förlorats genom
fatal glömska. Uppsala
allm, schacksällskap har förlorat en
poäng i mina ögon genom en fatal
glömska i sina uppgifter i >Boken om
schacka, Jag citerar: sDe mot Gästriklands
schackförbund — hittills
spelade
matcherna
har samtliga vunnits av
sällskapets, Ilar Uppsala redan glömt
nederlaget i den sista matchen, som spelades i Gävle 19467 9—3 till Gästrikland.
Året efter fick vi ingen mbjudan till
returmatch . . .
Rolf Larsson,

Sekr, i Gästriklands schackf,
Direktören
i AB Volvo, Göteborg,
Åke Reifors, finner i korrespondensschack en ypperlig tävlingsform, Själve
Böök förlorade för ett par år sedan med
dunder och brak ett privat korr-parti
mot Beiförs,
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Ibland har jag tänkt att schackspelet som ett nöje, eller
en hobby, besitter en
verklig svaghet, Denna svaghet ligger emellertid vid närmare
eftertanke mera
hos schackspelarna själva, eller åtminstone hos
flertalet av dem, Det är oförmågan att kunna njuta det bästa av alla spel, om han inte prompt
själv vinner!
Jag går tillbaka till min egen erfarenhet. För
ett antal år sedan började jag
spela schack mera regelbundet och med önskan, att
bättre komma underfund med

spelet, Alla, som jag spelade med, slog mig med
lätthet.
Men när

Ett lärorikt slutspel.
Reifors.

SCHACK

En läsare skriver.

Nils Ferlin 50 år.
(11.

FÖR

jag ser tillbaka på dessa dagar, synes
med mina vänner på det hela laget mycket angenämamig alla dessa schackaftnar
, Jag är övertygad om att
mina vänner voro tillfreds, och det var även
jag — efter en liten självrannsakan
med mitt samvete!
At mina upprepade nederlag gjorde mig
missmodig vill jag gärna medge,
och efter varje förlustafton var Jag upprörd,
särskilt över mina förbiseenden
(då jag inte ens kunde se när en pjäs stod i slag).
Mina förlustdrag spökade
och plågade mig i halvslummern och hindrade
mig att somna, Detta sakernas
tillstånd föreföll mig dock mer än dumt och jag
insåg mycket snart, att om
schackspelet skulle kunna bli den rekreation
jag sökte, så måste jag lära att
förlora med jämnmod, Eljest måste jag sluta
spela schack,
Jag tog mig själv i upptuktelse och var snart
kurerad. Mycken tillfredsställelse
fann jag i en av mina schackböcker, där det
stod, att en spelare lär mer av att
förlora mot starkare motståndare, än av
att vinna mot svagare, Jag lärde
mig att smälta mina nederlag, protokollförde
och spelade igenom dem och fann
snart, att jag alltid konde lokalisera mina
förlustdrag, Samtidigt formulerade
jag en egen filosofi; sOm du ej är säker om
att roas av spelet, hur det än går,
så spela intel!»
Det är ju dock bara en sports, sade jag till
mig själv, när jag ertappade mina
tankar grubblande över något förlustdrag
och kopplade in hjärnan på något
affärsbekymmer av verklig betydelse. Med
jämnmod såg jag möjligheten, att
Jag eventuellt alls inte hade blick för schack,
eller någonsin skulle få någon.
Så småningom inhämtade jag en smula teori
och snart sällade sig ett nytt
möment till mina njutningsrika schackaftnar.
Jag började vinna! Pojkarna, som
samtidigt med mig börjat spela, behövde jag
ej längre vara rädd för och då
och då lyckades jag till och med besegra
någon verklig expert med mångårig
erfarenhet, Särskilt partierna mot denna
kategori
metruktiva och jag färde mig, att komma underfun av motståndare vore för mig
d med deras favoritöppningar
och strategi så, att jag så småningora alltid
kunde räkna på en jämn andel i
slutresultatet.
en nu började mina egentliga bekymmer,
eller snarare ett nytt slag av
bekymmer, Jag hade svårigheter att få
någon motspelare! På något sällsynt
undantag när, drogo
sig mina jämnåriga kamrater undan och
tackade nej.
sExperternas kunde ju alltjämt förmås till
ett eller annat parti med mig, men
deras förna iver och entusiasm var utan
tvivel sin kos. Deras tvekan ingav
mig den olyckliga tanken, att jag inte längre
var den lilla solstrålen i deras tillvaro.
Mot en av dem, vilken Jag vid slutet av
vår samvaro slog i tre partier, hade
jag en sista erfarenhet, När hans spel i
sista partiet bley hopplöst, sade han:
»Jag är trött, iag skänker dig partiet!s
När jag förr brukade förlora sade jag
alltid: Jag ger upp!» Detta ville jag ha
honom att säga, men han gjorde det
aldrig , ..
Numera ser jag mig om efter nya motståndare,
Mina förra kamrater, med
vilka jag hade så roligt, säger nu att de inte
ha tid, spelet dröjer för långe o. s, v.
Jag har dock två vänner kvar, vilka alltid äro
beredda att spela med mig, Den
ena starkare, den andra svagare än jag, De
tycks ha samma filosofiska syn på
schackspelet som jag själv tillägnat mig, men
de är markanta undantag,
Jag vill spela schack för mitt nöjes skull, inte för att
vinna! Det ser emellertid
ut som om jag mistat detta nöje just genom att lära
mig spela riktigt, Är det
verkligen möjligt, att jag kan vara en liten solstråle
bara genom att förlora?
— Eller vad är det, som är fel?
(Ur Chess Kevicw. 3
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Julpristävling.

Flistoriska

Traditionen fordrar en julpristävling och här presentera vi den nu, Den är
lättare än tidigare — hela läsekretsens tävling med andra ord, För nya tävlingsdeltagare framhålles, att det är lösarnas uppgift alt undersöka om det är vinst
för vit eller svart eller remi i de olika ställningarna, Vit gör första draget, Den
först öppnade rätta lösningen erhåller första pris o. 8 v. Lösningarna skola vara
insända senast den 15 januari 1949, Kuvertet märkes »Pristävlings. Följande
|
priser utdelas:
Första pris kr, 50:—, andra pris kr, 25:—, tredje pris kr, 15:-—, fjärde pris
:
kr. 10:— Dessutom tio bokpriser,
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lurneringar.

Karlsbad

1929.

Karlovy Vary heter det, men på schackspråk säger vi Karlsbad, Den vanan
sitter i sedan 1929, sedan 1923, sedan 1911, sedan 1907 om vi är riktigt gamla.
När tjeckerna bjöd utländska schackmästare till kamp i somras var Karlsbad den

naturliga samlingsplatsen, och när tidskriften vill celebrera detta med en ny
artikel i serien »>Historiska turneringar» är Karlsbad 1907 det naturliga ämnet.
Läsaren hänvisas därför till artikel i aprilhäftet 1945, medan krönikören ägnar
sig åt Karlsbad 1929, Med sina 22 deltagare var denna turnering den största sedan
1911, då samma schackflenomenala Karlsbad såg 26 mästare kämpa — det har
endast överträffats av Östende 1906 och 1907 med 36 resp. 29 deltagare,
När tio schackur började ticka i Karlsbad klockan 9 onsdagen den 31 juli 1929
inträffade omedelbart en prima sensation: Rubinstein drog 1. e2—e4! Ehuru
denna öppning visade sig leda till vinst mot Treybal, prövades den sedan aldrig
i denna turnering av »den vise Akiba»,
Tio schackur? Skulle det inte vara elva till 22 spelare? Jo och nej — Spielmann
hade förfall i första ronden på grund av ett gästspel i Bayern, och sitt parti mot
Gränfeld fick han spela första hängpartidagen 3 augusti. Men ingen kan säga
att det inte var tillräckligt fint folk med från början. Där satt VM-utmanaren
Bogoljubow
och
spelade remi med samatörvärldsmästaren» Euwe, där satt

exvärldsmästaren Capablanca, och där satt världsmästarinnan Vera Menchik, Där

SS

po

SS

Hvordan man vinder en
Gewinststilling,

Sd X

En

zz

RA

liten analys
5 drag,

—

2
Stil och skärpa —
5 drag,

Röjer

mästaren
4 drag.

—

|;

:

Löparparets vackra
saga — 64 drag,

Karlstads allmänna schacksällskap. Årsmötet hölls den 15 november, Trektör
I. Fleischer, ordförande sedan sex år, avgick på grund av bristande tid och avtackades hjärtligt av den nye ordf, Oskar Österlund, Övriga styrelsemedlemmar
blevo: v. ordf. ÅA. Renström, sekr, Karl-Erik Hasselgren, v. sekr. och pressman
Sune Carlstedt, kassör Ivar Berg, Sällskapet har ett fyrtiotal medlemmar, Klubbmästare 1948 blevo följande: mästarkl G. Andersson, 1. kl. I. Berg, 2. kl. B.
Karlsson, 3, kl. E, Sandstedt, Höstens blixtschackturnerimg med 17 deltagare
gav till resultat: G. Andersson 15 poäng, A. Samuelsson 14, Karl Lind 13 poäng,
Sällskapet skall deltaga i lag-DM 1949 med 2 sexmannalag i A-serien,

satt däremot icke, men där gick: världsmästaren Aljechin, som nog hade tänkt
deltaga om Wiesbaden hade gått med på att flytta hans match mot »Bogors lite
längre fram i tiden men som nu valde att sköta nyhetstjänsten åt stora amerikanska tidningar, Bland hans journalistkolleger var Kmoch, Brinckmann, Mieses,
Seitz, Asztalos och vår egen »Sympatiske Simons, stundom även kallad Krenzisky.
Av de mbjudna hade Réti dött 6 juni och Emanuel Lasker tackat nej med
motiveringen att han var upptagen av icke-schackligt arbete. Därmed förelåg det
märkliga faktum att namnen Lasker och Karlsbad aldrig har figurerat tillsammans I schackhistorien, Fjärde Karlsbad-deltagandet var det däremot för Nimzowitsch, Rubinstein (segraren 1907), Spielmann (som aldrig hade blivit bättre
an tolva!) och Tartakower (som alltså 1948 var med för femte gången!) Med
undantag för Aljechin och Lasker hade man fått ihop världseliten — nej, med
några viktiga undantag till: ingen sovjet-tyss var inbjuden; sådana som Löwernfisch och KRomanovsky skulle förvisso inte ha varit statister i skådespelet,
Segertippade var främst Capablanca och Bogoljubow, men efter fem ronder
var det bara halv pott för båda, full pott däremot för Spielmann, 1923 års jumbo!
Skulle segraren från Semering 1926 vinna igen? Det blev allt sannolikare Han
spelade med kraft och elegans, och efter 10 av de 21 ronderna hade han 9 poäng
medan Capablanca och Vidmar låg närmast med 7. Men endast tre ronder senare
hade Spielmann det väl samlade fältet i hälarna — och Capablanca jämsides:
4 poäng!
Efter 18 ronder: Capa och Spielmann 13, Nimzowitsch 1274 poäng, Spielmann
har ett program som drar publik och retar hans nerver: skall möta Nim i 19:e
ronden och Capa i 20:e!
Förlorar mot Nim! Efter 19 ronder: Capa och Nim 1324, Spielmann 13,
Rubinstein 124 Och nu ska vi se. I Kissingen 1928 fick Capa sin enda nolla
mot Spielmann, Spielmann sin enda etta mot Capa. Även där förlorade Spielmann
mot Nim — varför inte även här vinna mot Capa? Sagt och gjort! Det glänsande partiet finner ni i TIS sept. 1942
Nim och Spielmann 14, Capa 124, Rubinstein 13, Sista ronden. Ur programmet: Nimzowitsch- Tartakower, Mattison— Splelmann, Capablanca—Maröczy,
Evwe-—Rubinstein, Trion Tartakower, Mattison och Maröczy har precis 50-procentig poängskörd, men Tarta har satt världsrekord i remier: 16 av 20 möjliga!
Folk slår vad, och Spielmann ger lägre odds än Nim,
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Men nu hör det till saken, att Tartakower lika lite i denna turnering som
annars hade anlagt sina partier på remi; det bara blev så, han spelade lika invecklat som han brukat och brukar, och mot Nimzowitsch blev det nolla på den
taktiken, Att Nim därmed blev ensam etta kunde han snarare tacka Spielmann än
Mattison för, ty Spielmarm hade en ganska lätt seger inom räckhåll om han bara
hade underlåtit ett okyrmesbyte av lätta pjäser, »Jag kan nu inte fatta dets,
skriver han i sina partikommentarer, Och det är han inte ensam om.
Facit: Nimzowitsch 15, Capablanca och Spielmann 1494, Rubinstem 1374, Becker,
Euwe och Vidmar (slärarkollegiets) 12, Bogoljubow 114 (sist bland pristagarna!), Gröänfeld 11, Canal och Mattison 1074, Colle, Maröczy, Tartakower och
Treybal 10, Sämisch och Yates 4, PP. Johner och
5 Helmann,
Marshall 9, Gilg & G. Thomas 6, Menchik 3.
2
Med manbhig viljekraft och uthållighet skulle världsmästarinnan ha klarat sig mycket bättre, Sedan hon i
tidsnöd tagit remi mot Gilg i vunnen ställning förlorade hon alla de nio återstående partierna trots goda
partianläggningar ! Själve Spielmann kunde Kon ha slagit
om hon spelat 31. Sc6!, men hon valde 31, Txctl?,
Tx
32 ST, De 33, Dd6, hö 34, Sevt, KR&, 35,
Db&t (DXd7, TXh2f)D Le 36, SXG8 (DI6, TXh2rh
IKh7. 37. SXKa7, Dd2, 38 Tel, Te5t 39. DXbhö, Tie
40, De7, DXg2t och uppgivet. Wienmästaren Kmoch
hade all anledning att se mörkt på framtiden under hela
turneringen: innan den började hade han lovat att i
fortsättningen uppträda som balettdansör om Vera
fick mer än 3 poäng. Herren år de dårars förmyndare,
Vidmar,
Man fick tänka en timme på 15 drag, men det hind7
3
rade inte att våldsamt ömsesidig tidsnöd gav partiet
Sämisch--Vidmar i andra ronden följande slut, som
måste glädja varje klassmedveten tredieklassare: 39.
DXxe7? (TXe7), DXe2 40. Left? (Dett remi) Khe, 41,
Ld5, h5?? (Te8, LX, Td2) 42, DXxd8t, Kh7. 43.
Le4t?? (Le8f) DXe4, Har vinner svart — nej, koustaterar Sämisch och oriper tagi uret: svarts flagga har
fallit! Vidmar tar sin juridiska chans och påpekar att
flaggan kan ha fallit då klockan regelvidrigt rördes av
Saämisch, Stor uppståndelse och dispyt. Då skymtar alla
Karlsbad-turneringars spiritus rector Viktor Tiets i
Sämisch,
dörren, Blixtsnabbt föreslår Vidmar förlikrming med
remi, och den förbryllade Sämisch säger ja, Odelat nöjd med detta var väl endast
skiljenämnden I
Än en gång försökte Vidmar med en sorts klockteknik, men det lyckades sämre.
Han stod mycket ilta mot Treybal i rond 17 men märkte plötsligt att motståndarens
klocka inte gick. Frotesterade, Ville helst spela ett nytt parti, Antog att Treybals
kiocka hade varit ur funktion rätt länge, eftersom Treyvbal trots tidsnöod hade
gemytligt
. spatserat omkring, Treybal protesterade energiskt mot ordet sgemytligt> ... Den allsmäktige Tiets (som dock imte var tävlingsledare?) gjorde. då
vad han trodde att konung Salomo skulle ha gjort i en sådan ställning : han flyttade
fram Treybals ur visade ännu några minuter, så att tjecken fick göra flera drag
å tempo, Treybal vann likväl. Men om det inte hade funnits några minuters
marginal till tidsöverskridning för Treybal — hur hade herr Tiets då gjort?
Nimzowitsch fick för sin turneringsseger 20.000 tjeckiska kronor, vilket låter
mycket men icke fullt motsvarande 1.900 svenska, Att antalet placeringspriser
var så lågt som 8 i en tävling med 22 deltagare uppvägdes av en mängd andra
honorar: 2 för sbäst spelade partiers, 3 för flesta segrar, icke mindre än 32
priser till sicke pristagare» och 14 skönhetspriser som delvis blev rätt underligt fördelade, Det här strategiska mästerstycket av Nimzowitsch mot Johner
vart faktiskt inte prisbelönt: 21. —, be, 22. be, Dd6, 23, ThZ, Da3, 24, Se2, e5.
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25. de, TXe5, 26. DE2, (Dd2, d4), The. 27, SI4, LXc3.
28, SK, DX 20. Kbl, Tel. 30, Tbd2, Tx dit. 31.
TXdl, Te7, 32 Td2, Db4t, 33, Tb2, Telt. 34, Ke2,
Dadt och vit gav upp.
. Av de 231 partierna blev 101 remi, Den siffran kunde

inte ge näring åt den just då som bäst pågående debatten
om spelets remidöd, Marbczy bidrog en aning till den
gynnsamma statistiken då han efter 14 timmars spel i
ren glömska överskred tiden mot Sämisch i 104:e draget

i klar remiställning med dam mot dam och bonde, ett
drag före kontrollen, Längst med 113 drag var remipartiet Bogoljubow-—-Mattison, i vars senare hälft föreP, Johner,
kom 41 schackar.
Gilgs dramatiska vinstparti mot
oa
Mattison räknade bara» 78 drag, men sex damer hann
uppträda på brädet, och en sjunde var på väg, Menchik gjorde remi mot Grimnfeld i 111 drag I rond 15 tog det 109 drag för Becker att slå Vidmar — rien
bara 13 för Colle att förlora mot Euwe,
och i nästa rond kunde det ha blivit ett
ännu kortare parti om inte Capablanca (!) hade trilskats: som svart mot Sämisch

förlorade han pjäs efter 1, dd, Sf6, 2, c4, e6. 3, Sc3, Lb4. 4. a3, LX c3t
5. he, dö.
10 Da4, men han spjärnade tappert
emot till 62:a draget!
|

6. 13, e5. 7. e4, Sch 8 Le3, bö. 9. Ld3, LaG??

Ytterligare två remier kunde det ha blivit för Spielmann, Han bjöd med fult
rätt Canal remi i den betydelsefulla 18:e ronden men fick nej, spelade fel i förargelsen och förlorade I gengäld hade han redan i 4:e ronden vunnit mot
Gilg
tack vare Tiets, som inlade veto mot remi vilket retade Gilg till ett feldrag (Spielmann stod dock bättre). Och på tal om uteblivna remier förtjänar
det nämnas,
att av de elva partierna I rond 8 svart vann ett, vit tio; men det hade blivit »baras
9-2 för vit om inte Euwwe i tidsnöd gjort ett löjligt fel mot Nimzowitsch —
ett
fel som blev av största betydelse för turneringens resultal. Även mot Capablanca
hade Euwe otur,
i
j
Rubinstein framträdde flera gånger som slutspelssr
konstnär, en gång mycket misslyckat mot Gilg men
Grinfeld.
annars mycket lyckat, och helst med löpare, lik- eller
Så
|
olikfärgad. T, ex. mot Grönfeld: 67. Lbi LL Ld4 68, a7,
La. 69, KXa7, Ke, 70. Kb6 uppgivet, En lärorik
tempolincss, ty 07, a7?, LXa7, 68. KXa7, Ke3 60. Lbl,
Ed2 hade ej vunnit, — Inte fullt så bra behandlade
Yates sitt slutspel mot Marshall, då han i ställningen
Kit, Dd3, Bf2 — Ka2, Bad, b2 drog 58 Kc4?, biD.
50. DOChlt, KXbl, 60, Kb, Kb2! 61. KXa4, Ke3 remi,
De2 var ju bättre . . .
En hiten solskenshistoria innan vi slutar. Torsdagen
&
15 augusti, så sent på dagen att Aljechin hade tröttnad
Rubinstein.
på att skriva autografer, kom en soignerad främling
fram till världsmästaren och ville ha hans namn på ett
par vykort som skulle sändas, Aljechin hade viktigare
Eauwe,
saker aft skriva, så det blev blankt nej Men främlingen
gav sig Inte, han alarmerade tävlingskommittén och fick
till slut Aljechins namnteckningar mot erläggande av
500 tjeckkronor som skulle utdelas i specialpris åt den
först segrande i nästa rond. Överenskommelsen hölls
strängt hemlig, och Tartakower, som nu i 14:e ronden
fick sin första seger, mot Bogoljubow därtill, blev till
sin förvåning 500 tjeckkronor rikare efter att ha gjort
43 drag, Maröczy spelade samtidigt ett husarparti mot
Canal, men denne kapitulerade bite senare än Bogo.
(Se TES febr. 19451) I alla fall fick Maröczy för det
partiet 700 ko, i delat 2:a—3:e skönhetspris. Det var
Vidmar som delade, då han i svår tidsnöd mot Euwe
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fann rätta svaret 29. Led, TX ed, 30, SXKed, DIS, 31, SKd6, LX gt och no, sedan
tidsnöden var lyckligt överständen, listade ut att det fanns ett gladare scgerdrag
än Kgl: 32 Kxg2, Tc2t, 33. Kl, DI4 (soparerbart matthots) 34. Te8t, LiB
.
35. TXf8r, KXfå 36, SIST jämte DIBT!
Slutronden spelades 26 augusti, men den blixtturnering, som tycks vara obligatorisk vid större schackevenemang ägde rum redan 16 augusti, Den vanns av
Nimzowitsch, vilket tyder på att den bäste kan vinna även i blixt, ehuru undertecknad och Botvinnik anser detta höra till undantagen. Tvåa vart Tartakower
och trea pragmästaren Flohr, som hade dryga tre månader kvar till sin myndighetsdag och en månad till sin första internationella start i Rogaska Statina, där
han blev tvåa efter Rubinstein,
Börje Norén,

.

Max Euwes odödliga parti.

Nu har också exvärldsmästaren dr Max Euwe

skapat sitt eget odödliga parti, Vem vill bestrida den saken efter att ha tagit del av handlingarna i målet — hans drabbning med gamle Tartakower i en internationell turnering i Venedig.
5830.

Wiener Schachzeitung redivivus!
Även schacktidskrifterna ha sin historia, De ha i hög grad bidragit till att öka
intresset för spelet och kännedomen om detsamma, och de flesta av våra största
mästare ha varit flitiga medarbetare, ej minst på det speloppningsteoretiska omrädet,
Då Wiener Schachzeitung för ett tiotal är sedan upphörde att utkomma, var
det ett svårt slag icke blott för de österrikiska schackvännerna utan för hela
schackvärlden, Under en följd av år hade den intagit en ledarställning, och även
om under de allra sista åren en viss avmattning kunde skönjas, blev tomrummet

efter den stort,

Det är därför en glädjande tilldragelse för alla schackvänner, att tidskriften
nu återuppstått, Den har redan utkommit med fyra nummer, och i det tredje av
dessa har den gamle ungerske stormästaren Geza Marcoczy skrivit en ledares» av
stort intresse. Han säger bl. a: »Sedan länge svunna tider, femtio års schackhistoria, rullas som en film åter upp för mina ögon. fag var dock själv aktör,
nära nog tolkare av huvadrollen i denna film! Femtio år, nästan en människoålder. Huru mycket finnes ej förevigat i de gamla årgångarna! Hela min schackkarriär: början i Hastings och Nörnberg, sedan raden av turneringar, Minnen
av de tider, då jag med ungdomlig kraft i främmande länder kämpade vid schackbrädet mot världens bästa! Än i dag slår mitt hjärta snabbare, då jag med glädje
minnes mina framgångar!
Vilken mängd analyser, vilket arbete blott för att lära och sedan i kamp draga
nytta av lärdomarna! Vilket erkännande och beröm -— på ett så omedelbart och
vinnande sätt, att kritiken aldrig sårade, Marco visste, hur man måste och kan
säga sanningen, Wiener Schachzeitung var en skattkammare med hela serier
turneringspartier, som aldrig publicerades i bokform.»
I fortsättningen talar Maröczy om sina konkurrenter: Pillsbury, Tarrasch,
Lasker, Tschigorin, Schiffers, Winawer, fanowski, Blackburne, Gunsberg, Steimtz,
Charousek, Brever, Réti, Spielmann, Nimzowitsch, Burn, Teichmann, Marshall,
Showalter, Capablanca, Aljechin och wienermästarna Schlechter, Marco samt
JH, Wolf, Han nämner även Mieses, den äldste nu levande mästaren (Mieses är
född 1865, Maröczy 1870), och önskar den nya Wiener Schachzeitong framgång.
Sedan Wiener Schachzeilung genom Marcos död 1923 berövats sin dugligaste
och mest berömde medarbetare, upprätthölls dess stolta traditioner av Becker,

Kmoch,

Spielmann

och under

de sista åren

före andra

världskriget Eliskases.

Österrikiskt schack lever nu vidare utan dess mästare -— Spielmann är som bekant
död, Kmoch lever i Ul 5. A,, Becker I Argentina och Iliskases i Brasilen! — ,
och mga nya ha ännu förmått fylla deras platser, Det blir en av Wiener Schach2eitungs viktigaste uppgifter att bidraga till fostrandet av en ny österrikisk schackgeneration, och ansvaret faller väl främst på den store teoretikern Ernst Grän-

feld, Tidskrift för Schack önskar sin gamla kollega ett hjärtligt välkommen

baka och hoppas

liksom Maröczy,

till-

att dess arbete blir framgångsrikt!
Gideon Ståhlberg.

Italienskt parti.

Spelat den 9 oktober 1948.
Tartakower,

1

e2—ec4

2.
3
4,
5.

Sgl—f3
Ifl—c4
02-03
d2—d4

0,

0-0

Euwe.

Bf25
Sb8—c6
Li8—c5
Le5—Lb6
Dd8--e7

En hundraårig variant som alltjämt kommer till heders då och då.
d7—d6

7. h2h3!

Sg8f6

&
Tfl—el
9,
Sbl—a3
Svart
företar

0-0
Sc6-—d8
en
tidsödande

manöver och blir därigenom av
med en bonde, Säkrare vore 9, —,
aD för att kunna disponera fältet
a7 för löpare eller springare,
Sf6-—e8
10. Le4f1
Tydligen beslutar sig svart för
att prisge en bonde hellre än att
genom eXd4 överlåta den bättre
utvecklingen åt vit,
li,
12.
13.
14.
15.

Sa3—c4
a2—a4
Sc4xXbé
Dd1-—b3t
Db3Xxb6

7-6
C7—c6
av xbb
Sd8-—-e6
g7-—g5

Ett djärvt angreppsförsök är numera svarts enda chans,
16, Ifl—c4
h7—Lh6
17. häh4
Detta borde vit underlåtit och i
stället med 17. Db3 rusta för för-

svar, Fast

miste om
kommer!

17.
18.
19.
20.

då hade

vi förstås gått

allt det roliga som

— —
h4Xg5
d4Xe5
Lele3

nu

Kg8&-h7
höXg5
dö Xe5
Ti8—h8

Plötsligt börjar svart uppträda
hotande -— på den linje som vit så
snällt öppnat åt honom. Det hela
är ganska allvarligt, och frågan är
väl om vit inte gjorde bäst i att
just nu smita med kungen till e2.
Det som i stället följer strandar
nämligen på offerkombinationer.
21. g2—g3
Kh7—g6
22. Egl—g2
=Se6—f44!
Nu blir det livligt — på de tjuguen sista dragen ger svart sexton
schackar!
23. g3Xxf4
Le8—h3t
24. Kg2—2g3
e5
Xx f4t
Om vit i förra draget spelat
Kgl hade följt gXf4 med hotet
De7.
23. Le3Xf4
De7—d7
206. St3-—h2
go f4T
27. Kg3Xf4 — Th& h4t
28, Kf4—e3
Lh3—g2
29. Sh2—13
29, —
Th4Xe4f!
Poängen i detta tornoffer kan
mycket väl sägas vara — svarts
tornoffer i 40:e draget!
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Ställning efter vits 29:e drag.

Xl

Ha

A

Hime
Am Kem
m 6 mo
Ms ms OM
[a 3 EA ru
fr 2 BLA
—
mg
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På 39. Kal avgör likaledes Sc4,
30 oe
Sd6—c41 !
40. båäxed
TaBXadr!!
41. Ka3Xat
Dd2—a27T
42. Kadobi
Da2—b2t
Ställning efter vits 39:e 3 drag.

iv Ås Se AZ
Ära se

Ke3xe4

Se8&—d6T

3l.
32.

Ketdå3
Kd3—d4

Dd7-—15T
Di5-—14T

34.
35,

Kd3—e2
b2-b3

Lg2Xx13

33.

ren H

ee
Ke2b2
Tel—gl1t
Tal—cI
Eb2a3

vore

ra

V

dc

Am min vim
Sem Sm.
EJE JA
MM md Kg

Kdd4d3 = Df4Xcd

Efter 35. Dd4
ohållbart för vit.
3,
36,
37,
38
39,

=

EA

30.

TIDSKRIFT

slutspelet

Vit

gav

upp.

Det

följer matt

eller damförlust.

Anmärkningsvärt
är den vita
damens öde, Efter att i 15:e draget
till synes fullt riktigt ha tagit bonden på b6 blir damen under resten
av partiet (28 drag) stående där
för att slutligen gå förlorad,

Li3-—e4T
De4—d3
Eg6-—17
Dd3--d21

Kanske hoppades vit att på a3
äntligen få en fristad för kungen.

Att partiet tilldelades 1:a skönhetspriset ger ej anledning till för-

Svart

våning.

kröner

emellertid

sitt

bril-|

janta spel med en värdig final,

(DN).

5831.
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Damgambit.

Turneringen i Venedig 1948,
Canal,

Lokvence,

1, dd, då. 2. c4, e6. 3. Sc3, c6,
4, e& dXet 5 SXKet, Lbéf. 5
TL.d2, DXd4. 7. LXb4, DXett.
Se21, Se7. 9. Dd2, f6, 10. 000

Sd7. 11, Sc3, Dg6. 12. Dd6, Df7.
13. Set, St5. 14. De7, h5. 15. gå,
&, 16. f3, gå. 17. fXg4, hXgå4.

18. Le2, Dg7.
LXf5.

19, LXg4t, c5. 20.

Uppgivet.

Rossolimo-—Tartakower

5—5.

Mästerskapet för Frankrike har vid en turnering överlägset erövrats
av Rossolimo, Tartakower deltog inte i turneringen men har nu i Paris
utkämpat en match med Rossolimo,
Det skulle kunna kallas en
inofficiell mästerskapsmatch, Resultatet blev 5-—35, Tartakower vann
det första partiet, Rossolimo det andra, varefter de följande partierna
slutade remi! Här återges Tartakowers vinstparti, spelati hans typiska,
taktiska stil —

i synnerhet beträffande speloppringen,

5832.

Dambondespel.

Rossolimo,
Tartakower.
Tg2, Le3t. 22. Kfl, Lf5. (Tarta1. Sf3, d5. 2. b3, Lg4 3. Se5, kower bryr sig inte om möjligheten
Lf£5. 4. d4, Sd7. 5. e3, SXeS, 6, Lhå,) 23. LXf5, eXf5. 24, c3, h3.
d ed, eb. 7, Ld3, Dg5. 8. gå, Lg4. 25, Tg8t, Ke7. 20. TXa8, TXaB.
9, få, LXd1. 10. £Xg5, Lh5, 11. 27. Sa3, Th8, 28. Ke2, Lg5. 29.
0—0, 5e7, 12. Lb2, Sc6. 13. Tf4, Sb5, Kd7. 30. c4, dXc4, 31. bX ch,
Le5. 14. Ld4, SXd4, 15. exdå,
ab, 32. Sc3, TXh/7, 33. Kf3, h2.
Le7, I detta parti kan man verkåd,
Kg2, Le3. 35. Se2, f4. 36. Thl,
ligen tala om styrkan av löparKeb,
37. TEL, Kf5. 38. Sg3t, Kgt.
paret, 16. h4, h6. 17. gXhö6, g5!
18. Tf2, gXhd. 19, g4 (redan för- 39, Se4, hlDj.
tvivlan), LXg4, 20, h7, Lg35. 21.
Uppgivet.

5833.

Holländskt försvar,

Spelat i Brittiska Mästerskapet, London, 1948.

Canal i god form.
Morry.

för 22. TXf6!) 21. eXd5, exd5.

Milner-Barry,

Den välkände internationelle mästaren Canal visade utmärkt form i
turneringen i Venedig och blev först mot slutet passerad av Najdorf.
Canal är född i Peru, men lämnade hemlandet vid fyra års ålder. Han

1. då, f5. 2, g3, Sf6, 3. Leg2, e6.
4, SI3, Le7. 5 0-0, 0—0, 6. ch,
då. 7. Sbd2, c6, &. De2, Sed. 9,

har levat i Spanien, Frankrike och de senaste 13 åren i Italien. fourna-

22. e5, Le7. 23. Tcl, f4! 24, Lh3,
Db6. 25. gXf4, gX få. 20. Tel,
La3, 27. Lä5?, (Inledningen till en

Se5, Sbd7. 10, SXd7, LXd7, 11.
13, SXd2 12. LXd2, Le8 13. e3,

inkorreldt kombination, vilken av
svart vederlägges med en glänsan-

Kh&.

de motkombination!y LXch 28.
TXcl, Da6, 29. Lf, b5. 30. DA,

list och skrifställare, Märkligt nog har han alltjämt per ueanskt medborgarskap.
Här ett parti som Canal vinner 1 överlägsen stil över österrikaren
Lokvenc,

14, b3, g5!

15. Le3, Lf6.

Tadl,

Lg6,

17. De2,

Tad8&,

19. e4, Td7.

(Ej 20. —,, dXe4

Db6,

16.

18, Khl,

20. Dd2, Dd8&!|” Tg8!1
21. EXed,

EX ed?

31.

LXbB,

Lhs5.

32.

hå,

LScE3t. 33. Eh2, Tdg?7. Uppgivet.
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SXe3, 15, DXc3, DXe3. 16. TXc3, | ning.)

5834. Damgambit.
Spelat 1948 i lagtävling mellan olika polska städer.
Radziszewski,
Bjelostock,

cXd5. 17. Tc7l, (Avgörande) Lf6. hXg6,

(Härpå finnes ej längre något nöj-

Makarczyk,
Lodz.

aktigt försvar. Svarts nästa drag

1. d4, då, 2. cd, e6. 3. St3, Sfö.
4, Sc3, Sbd7, 5. De2, Le7, (5. —
c5l) 6, e3, e6. 7. Ld3, 0—0, &.
0—0,
dXch 9. LXc4, Ld6l7).
(Svart,
som behandlat spelöppningen i återhållsam, ortodox stil,

förlorar för mycken tid, vilket av

ser plausibelt ut,
ej avvärja den
offer förberedda
19. Dg6f!, 5Sg7.
21.

SXg5,

Lf5

men förmår dock
av vit med pjäskatastrofen.) Sbö.
20. DXh6, SKA,
22.

Lh4l,

hotar förintande 23. 5e4 och 24.
Sg61. I fortsättningen firar vit

5835. Fyrspringarspel,
Spelat i Kanada 1948.
T.

Chamberlain.

cC. Toombs.

1. e4, e5, 2, Sf3, Sf0. 3. Sc3, Sch,
4, då, eXd4, 5. Sd5, SXet 6. De2,

25. Tfl, Tf3. 26. Ddé4t,
| gå.Ke7. Thf8.
27. hd, Dh6, 28. Lh3, c5. 29.
De3, SXh4d! 30, Le4!, TEXe3. 31.
Dg6, 32, De4!,
f(Inleder
execkutionen,) Te4, 33, Ti7t, Kd8.
(33. — Kb8? 34, Dd5 ec) 34.
Td7ft, Ke8
35. Db5! Ki8
36.
Td8f, Kg?7. 37. DXb/t, Khö, 38.
Le2, Tb4, 39. Dd5, S5f5. 40. Tg8,
Sg?7. 41. Dh1t, Kg3. 42. Ld3, Dh6.
43. Dd5t, Kgl 44, Dif, IKXg3
43. TXg7, uppgivet. Vitspelaren är
synbarligen ej lika fridsinnad, som
sin berömde namne!

f5. 7. Sg5, Le7. 8 SXe4, fXed, 9, fXe3,

DX ed, d6, 10. Lg5, LÉ5. 11. DXI5,
LXg5. 12, Le4, Lf6. 13. Debt, 5e7.
14. SXf6f, gXf6. 15. Df7T, Kd.
16. Le6t, Kc6. 17. DXf6, (Efter
den originella spelöppningsbehandlingen kan vit nu notera en markant
ställningsfördel, Att, svarts kung
skulle sluta sin spatsertur på gå,
kan man väl knappast här ana!)
Sg6, 18. DXd4, Dg5. 19. Doft,
Kb6.

20,

ad LL

DeSt.

21.

Kd2,

c6.

22, Thel, Dg5t. 23. Te3, Tae8. 24.
5836.

(R.

18. St7t, Kg8. 19. Ld6!, Te8, 20.
ILb5, 5c6. 21, LX c6, bXc6, 22. Les,

LXe5,

23, dXe5l,

(Förbereder

en

K)

|

Damgambit.

Spelat i landskampen Schweiz-—Österrike, i Schaffhausen, 12.9,48,

(Bord 4.)

P. Leepin,
J, Platt,
6, Sc3, 516. 7. 5e5, 0—0, 8. Thg1!?,
Schweiz.
Österrike.
Set? (8. —, De7!) 9, gåt, Lb4, 10.
1. d4, d5. 2. Sf3, e6. 3. Lf4, Ldö, | Db3, Da5. 11. Tel, Kh&. 12. aå,
4, e3, f5. (4. —, Sfö!) 5. c4, c6. | Le7. 13. gXf5, eXxf5. 14, eXd5,

g6, 24 hål

SCHACK

Tb8. 25. h5, TXb2. 26.

Shöt, 18. 29, Tf7 matt.

(RK)

Sicilianskt parti.

Spelat i turneringen i Venedig,
Dr

Tartakower,

Lokvene,

1.

ed,

5Sc6. 3. då,

cXd4.

4,

c5

2. Sf3,

031,

(Dr Tartakower

vill med detta bondeoffer gjuta
nytt liv i den gamle »sicilianaren»!
Han proberade detsamma redan
mot Najdorf i turneringen i Saltsjöbaden, vilket resulterade i ett
både långt och hårt parti, vari Najdorf dock slutligen lyckades få
övertaget, I varje fall erhåller vit
en snabb utveckling och gott figurspel och svart ställes från början
inför svårlösta problem.) d4Xc3.
5. SXc3, dö. 6. Le4, e6. 7, Li4,
Sf6, 8, De2, Sh5. 9, Le3, Le7. 10.
Tadl, Da5. 11. 0-—0, Sf6. 12. Leg5!,
0—-0, 13. Sb5, d5. (För att lindra
trycket besluter svart återge bon-

den, varvid han behåller löparparet.
Initiativet förblir dock hos vit)
14. eXd5, eXd5, 15. LXf6, LX f6.
16. LXd5, Led. 17. Sd6, Db6. 18.
Set!, Le7. (På 18. —, DXb2 föl5838.
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Tbit.
(Den dödsdömdes
sista förmån 1) 27. Kd2, TXgl. 28.

vacker slutvänd”
5837.

(Nu

vit i det följande mästerligt ut- verkliga orgier 1 taktiska småfinyttjas.) 10. et, e5. 11. Lg5, eXd4 nesser) 5e6. 25. TXe6t, LX e6.
12. Tadl!, e5. 13, Sd5, hö. 14. 26. Sg5, Dd7. 27. SXe6, Dh7. 28.
Lh4, 'Le7. (Bältre genast resolut Deg5t, Kf7, 29, SKB, KXIB, 30.
14, —, g5.) 15. SXKe7t, DXe7. 16. DXc5t, f6. 23, Sf3, DI7. 24, eX16.
(RK)
Tdel, g5. 17. Lge3, Sh5. 18. e5l, Uppgivet.

W.

FÖR

12.10.48.

jer enkelt 19. Td2 och 20. SXf6T
resp, 18. —, LXb2? 19, LXc6 och
20. Tbl) 19. Sc3, Li6. (19. —,
Tae8B!) 20. Se4, Leå? (Svart hade
utan tvivel gjort klokare i att med
20, —, Le7 pröva vits fredsvilja!
I nästa drag förbiser han en taktisk finess, som förskaffar den
slagfärdige doktora ett starkt angreppsspel.j 21. Seg5!, (Hotar såväl 22, Ded, som 22. SX£7, TXf7.
23, Lf, KO, 24. SXgt, etc)
LXf3. 22. Dd3!, (Poängen!) g6.
23. DXf3, Sd8. 24. Dh3, h5, 25.
gå, Li4, 26. Sed, hXg4. 27. DX gå,
Lhö, 28. Lb3, Keg7. 29. Td6, De7.
30, Tfd1,Da5, 31. Td6—d3, De7.32.
Td6, Da5. 33. Td7!, De, 34, T1d6,
Khå. 35. TI6, Tc8. 36. Kg2, Tc?.
(36, — Te8. 37. Sd6!) 37. Td3,
DXb2, 38. Th5!, Kg/7, 39, TXh6,
KXh6. 40. Df4t, Re7. 41. DXc7,
uppgivet,
(RK)

Kungindiskt

försvar.

Spelat i mästerskapet för Tjeckoslovakien, Bratislava,

1948,

V. Alexa.
D. Ujtelki. — |forts. utvisar) eXf4, 15. gxXfd,
1. Sf3, Sf6, 2. gå, g6. 3. Lg2,/Le6. 16. LXg7, SXg7. 17. Se3,

Lg/7. 4. 0-—0, 0—0. 5. d4, d6. 6. | TeB. 18. e5?, (18. Df2!) Db6. 19.
b3, Sbd/7, 7. Lb2, e6, 8, Sbd2, De7. | Khl, Tad&8, 20. e4?, (Vit spelar
9. et, e5 10. dXe5, SXe5, 11 |planlöst och överlåter d-linjen utan
SXeS, dXe5. 12. Sch, Td8, 13.| kompensation till svart.) NödvänDe2, 5e8. 14, f4, (Tveeggat, som | digt var 20, Tadl och om Td4, så
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gör en elegant avslutning i den
redan förlorade ställningen.) Td2!

21. e3 etc.) Td4, 21. Tadl, Ted8.
22. Sc2, TXd1, 23. TXdl, Sh5!

(BR. KJ)

E.

Sicilianskt

Spelat i distriktsmästerskapet,

parti.

Leningrad

kontra Ukraina,

1948.

och vit vann lätt.) Ta7, 9. Le3, Td7.
1. ed, c5. 2. 5Sf3, d6, 3, d4, cXd4, 10. a4!, b4. 11. Sa2, Lb7. 12. Dd3,
4. SXxd4, Sf6, 5. Sc3, a6. 6. Le2, dö, 13. e5, Se4, 14. Scl, Le7. 15.
eb, 7, 0—0, b5? (Detta drag, som Lg4!, Dc7, 16. f4, 0—0, 17. Scb3,
även här sker på ett för tidigt Sc6, 18, SK, LXc6, 19. Ld+l
stadium, bringar svart i svårig- g6, (Vit hotade 20. f£5.) 20. Dh3,
heter.)
8
Lf3!,
(Det
riktiga Tdd8. 21. Tf3, TfeB. (I den komsvaret, I ett parti Krogius— Kaila plicerade ställningen förbiser svart
skedde redan i 6:e draget b/—L5 den nu följande kombinativa uppmed forts. 7. Lf3, Lb7? 8. el, lösningen.) 22. LXe6!, fXe6, 23.
LXf3. — om 8, —, dXe5, så 92. DX e6t, Kh8, 24. Dt7, "appgivet.
LXb7, Ta7. 10. Lc6t — 9. DX13,
(RK)
dXe5. 10. Se6!, fXe6, 11. DXaB,
4
E, Kogan.

K. Klaman.

Tvenne roande miniatyrpartier, nyligen spelade i Budapest.
5840.
Dr

David.

1.

5Sgl—f3

2.

glgå

3,
4,
35,
6.

Lil—g2
C2-—2c4
cfaXdå
Ddl-—bå?

Dr

Kungsindiskt
Balogh.

d7—d5

Le8—£5

Sb8-—d7!
Cb
cOXd3
sonen

Bakom svarts skenbart naiva spelbehandling ligger en djupare strategisk plan, om vilken vit svävar i
lycklig omedvetenhet.
Textdraget
frammanar för svart gynnsamma
komplikationer,
Ö, ee
Sd/—c5!
7. Db3—b5T
ee
Eller 7. Db4, e5! etc.
Zee

Li5S-—d7

En bl. a. av Keres
gambitfortsättning,

so

Db5Xxc?

favoriserad

cb

Ta8—c8

Uppgivet.
(Anm. av R. Krogwus.)

parti.

Ställning efter 8, —, b4—b31.

MlISlle

Banana ma

RER a
ZE
a
Ag ÖR AA

åtala
Bal

även efter det bättre 9, Sbd2, Dce3t,

5842.

FRBar
afäaDE
8.

CP 5
—
m-
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3 d2—d4
e7-—e5
Härmed vill svart förskaffa sig
en snabb pjäsutveckling och initiativ. Alltså en motgambit.
4. då4xXes
Sbe—c6
5. Sgl—f3
Sgö—e7
6. Lel—f4?
—
Förorsakar en ödesdiger tidsspillan,
som lägger grunden till
partiets — förlust, — Naturligt och
förblir läget för vit föga avundsstarkt var 6. Lb2!
värt.
6 oo
5e7—g6
Dee
b3-—L2
7. Lif4—g3
Dd8—a5!
10.
Da5—c3
Lf8-—b4
8 Ddål-—d5
b4—b31!
HH. De3xb4
ScOXb4
9. Dd5Xa5?
—
Vit
gav
upp.
Leder till forcerat debåele, men

i förhand.

TRI
Bamadida
ån
m mami.
von GM

Sicilianskt

Dr Balogh.

e2—e4
b2b4

SCHACK

SSR

5839.

Nagy.

1.
2,

nd

24. Tfl, Lf5. 25. Le4?, (Möjlig-|26. Del, Tdl! Uppgivet.

5841.

FÖR

mln
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(Anm.

Sicilianskt

BA E

av BR. Krogiwus.)

parti.

Spelat 10 november i klubbturn, i Schack-27, Stockholm.
J.

Westberg,

I

e2—e4

2.
3
4.
5

Sgl—£f3
d2—d4
Sfäxd4
Sblc3

O,

fl-f4

G.

Eidenfelt.

Ce
d7—d6
c5Xd4
Sgö—£6
g7—g6

Ett sällsynt drag i denna ställning, Den kände ryske mästaren
Löwenfisch har tidigare prövat
varianten, och även Eliskases har
haft framgång med spelsättet.
Li8—g7
I partiet E, Eliskases—L, Centil
spelat
i Syd-Amerika 1946—47
följde: 6, —, Sb8—c6, 7. Sd4Xc6,

b7Xe6,

8

ede5.

7. ed.e5
Le8-g41?
1 —
Sf6—h3 torde vara att
föredraga vilket även följde i partiet R. Strand, Sverige-—E, Rohjan, Norge, 1946i Köpenhamn,
7.—, dOXe5, 8. f4Xe5, Sf6—g4?
är ett närliggande feldrag.
Vederläggningen beståri det förkrossande 9. Lfl-—b51
8

Ddl-—d3
dö xes
AR Axe
St6d7
10. e5-—e6
7 xeO
11. Dd3—e4t = Sd7—c5?
Här är 5d7—£6 starkare då vit
ej kan taga kvalitévinsten med 12.
De4Xb/7.
Det
följer nämligen

FÖR
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Db7Xa8,

17.

Df5XeS

0—0! och svart står utmärkt, Nu
däremot följer direkt vinstspel för

18.
19.

Lel-—g5
De5-—e3

12. —

vit.

13.

Dd8Xd4.

12.
13.
14,

Lfl—b5f! = Ke8—f7
ThlAIlt! = Lg4i5
gOXx 5
Sd4XE5!

15.

TELXfST

16.

De4Xi5t

20.
21.
22.
23.
24.

e€6Xx 5

25.

Kf7—g8

Studier

€7-—e6
Sb8—d7
Lg7—t6

Bidrag och lösningar sändas till A. WERLE,

Kg8—27
De3Xe6f
Th3—e8
Tal—di
Td1Xd7t = Dd8Xd7
Kg7—gö
Lg5X fört
Ib5Xd7

gälan 38, I ir, Stockholm
253,

Kurt

Eucken I,

Original,

Te8Xe6T

Ld7Xe5 och vit vann,

4,

254, F. Fischer,

Krukmakare2535, Georg

Bernhardt,

England.

Tyskland.

Original,

Original,

Jönköpings Schacksällskap jubilerar.
Jönköpings livaktiga schacksällskap står inför sitt 50-årsjubileum och
kommer att celebrera detta med en turnering vid nyåret, Där skall bl. a.
deltaga Ekenberg och Z. Nilsson samt finske mästaren Krogius och

eventuellt dansken

Av det jubilerande sällskapets egna

Enevoldsen.

förmågor står Malte Lillieström i en klass för sig, och han kommer med
stor säkerhet att bli hyperfarlig för alla övriga deltagare, Som bekant

erövrade han lätt och elegant en nordisk mästartitel vid årets turnering

i Örebro, Därifrån återge vi efter Jönköpings-Posten följande snabba
vinstparti. Efter blott ett tjugotal drag står den norske motståndarens
kung matt mitt på brädet — till de talrika åskådarnas häpna förtjusning!
5843.

E. Sveinungsen,

Kristiansand,

= M. Lillieström,

Jönköping,

|verkar den

vita löparschacken

4,
5.

Dd8-—b6
d7—d5

ställning.
15. Kel—d2

6.
7.

Sc3-—b5
c02—e3

8

a2—a4

9,

b2—b3

10.

a4Xb5

11,

båxcd

Original,

257. Kjell

Runqvist,

Åstorp.

Origmal,

235,

Vinst,

Ragnar

Bohman,

Tureberg,
Original,

på

svara punkten c3 två gånger, Men
det svarta majestätet viker av utåt
e7 och sedan är också de två svarta

€2—23
Sbl-c3

Kapfer,

Tyskland,

7+6=13,

b5 obehaglig då vit efteråt kan för-

Sverige.
Sg&—£f6
e7-—£6

Lel—f4

256. E.

Vinst,

Dambondespel.

Norge,
1. d2-—d4
2. Sgl—if3

3.

3+8=13,

c7—0c5

Sb8—a6
Le8—d7

e5—c4

Ld7Xb5

DbéXb5 —
d5Xxed

tornen mobila och ge snabbt vinst16.
17.

Ted—ad
Kd2—d3

18.

Lfl—e2

Norrmannen — vill

5+4= 9.

Lf8-—b4t
Ta8—c8
—

naturligtvis

|fullborda sin mobilisering och ut-

veckla kungsfilygeln. Men nu kom-

—|mer hans kungslöpare att spela en
Db5Xa4t
12. Ddl—a4
roll, vitspelaren blir totalt
olycklig
tror]
Vit borde spelat Tbl men

sig med den valda fortsättningen få kringränd och hans egna figurer
medverkar på ett ödesdigert sätt till
den
eleganta mattsättningen.
men till pris av partiets förlust,
18, —
—
Tc8—eST
13. TalXad
Sf6-—d5
19. Kd3—e4d
Sd5—£6T
14, Tab Xc4
Sd5Xxc3
20. Kette
St6—g41
Skenbart kan vit slå denna
21. Ke5ed
f7-—T5+
springare med tornet, ty på Lb4

tillbaka bonden, Det får han också,

Vinst.

Sc3-—d5z

Till studie 214.
JE. Book påpekar att i hans studie (Vit: Kc3, Ba2, b2, h3 och hd, Sv: Kd7, Baå,
bä, c4 och gå; Mars-—april 1948) vit i varianten 1, Kd4?, Kd, 2, ad, Keb. 3, hö,
gxh5. 4 ht, Kb6, 5. 103, bat 6. Bölcd, Kb 7. bd, inte behöver vara rädd
för 7. — a3?, som jag felaktigt angav i lösningen, då därpå enkelt följer 8. b5t!,
Kh6. 9, Kb3, och vit hinner i rätt tid till 1 sedan a-bönderna fallit. Det rätta är
7. mma, AXbå, BB, KOXh3, Kd5, Och svart vinner,

»Löpare dubbelt i slag».
Den under derma rubrik utlysta internationella lösningstävlingen (Se TIS
6—10 1948) gav det nedslående resultatet, att inom tidsfristen ingen korrekt
lösning kom dess anordnade tillhanda, Förr var svenska lösare framgångsrika
på den internationella vädjobanan, T. ex, I. Fridlizius för att nämna en, men
ett lejon, Nu för tiden synes det vara så att de starkaste spelarna uteslutande
ägna sig åt partischacket, Synd, ty just studielösandet kan ge dem tillfälle att
visa sig på styva linan,
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jugotal lösningar, mer eller mindre felaktiga, bade dock inkommit från
de” ätta deltagande nationerna, Öm någon från Sverige är icke bekant.
1. e7, dxe2! 2. e8D, elDT!! 3, Del Tg2T. 4. Km,

259, P. Farago,

Te2! 5. Dgl!l, f2j. 6 LXd5, Tel! 7, Dfill, TX fir 8.
Ke2, Tel. 9. KXf2 KXhB. 10. Sa2, remi,
8. — Thl. 9, KXf2, TXRB, 10, Ked, remi.
7, be2?, Tx
8 Se
OD, Och svart vinner,

3. Ddl?, Telt! 6 Kh2!

TXdL

7, LXd5,

vinner,

12, Och

.

5, Dal?, Telt! 6 KhZ, TXal. Vinner,

.

5. DEL?, LX b71 6, Kel, Te?t 5 Khl, 2.8. Set (d53,
Lxet
(d5). 9. Dalt, f6 eller
Kg2 och vinner,
.

I
3

7+7=14,
1

TX

=

Remi,

5. be
TX, 6 LXd5, KAR 7. Kgl, Te2 8
Sad, Tg2t 9 Kfl, TXg4 10, Sc3, Kg? 11, LXI3, Te
12. SaZ, Kf6, 13. Kel, Ke, Med vinst för svart,
På andra damdrag i 5:e draget avgör >
> f2f!

1. — fXe2 2, Kf2, elDj, 3, KXel, det. 4, Kdl, Lb3!
5, LAdS1, TX 6, LXb3, Ted. 7. SKI, remi,
2 280, då, 3 De5t, f6. 4 Det, KXRB 5 Dö, Kh7, 6. DÉS+,

Khö, 7, Dh5t, Kg?7, 8, Dg5t, och vit vinner.

a

|

Ytterligare avvikelser finns, men lösarna finner dem säkert själva med ledning
av det angivna, och vid noggrannt studium, Kanske lämplig sysselsättning någon
av mellandagarna,

Lösningar.
241. I Thöt, Keel, 2, Th5!, gå! 3, Th4,
6. Tg6, Ke3 7. Tdö!, och vinner.
Ej 3, Tb5?, Td2! med rämislur
Om 2, — Kil så 3 Thli, och
vit vinner.

242,

I art, Te8

6. a8D, TaB,

g3
.

4. Th3,

Tb3,

5

TXgåt,

Kf2.

oo

2. Kbil, Ke7t 3, Lg2l, d5 4, fXeh, DXe6, 5 LXd5, eds,

och vit är patt,

Ej 3, fxXeG?, fXe6 4, Lg2, Te.

|

, . Och svart vinner,

.

243. Den vackra idén i denna studie har ingen lösare funnit ehuru det bort
stå klart att det tyvärr möjliga och därtill ganska banal, Dh, Keb. 2. Dett,
KA£7, 3, Ditt, EXe7. 4, KXf2, remi ej kunde vara avsett. Så här har ff, tänkt
sig saken,
s
1. KX, Dart, 2. Ke2l, DXert 3 Kdål, c1D. 4, Det! DXxe5 Patt.
En originell patt med två damer mitt ute på brädet,

Lösarlista.
Trpt | 241 | 242 | 243

; Sa

Maximum
(JJarnen, Å. OCh oosseserrrrrerrrrtsårrer rt
Andersson, ÅA. Bo sssssssssesrreresres
FEllerot, Be sosssrsssarssrsrsrr
skr area

680
210
142 |
120 |

10
10
10
o—

10
10
10
10

15
5
5
5

Hildebrand,

socresrsererartrtrsnsarn

125

en

—

10

:

135

Lundgren, Oe ssosorrrsrrsrererrserireecr
Lundin, Erik ssosssrsserrseserererrrrr

05
60

Ö
O

—

i
35:

05
65

Ås

Övriga oförändrade.
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Internationella

studieadresser.

SCHACK

0
0

> 715
235
167
135

Härnedan adressen till
löpardle studieturneringar:
Schachmatna

Mislj;

några

Rakovsky

Revista Romana
Rumänien,

de Sah;

Tiljdschrift vd,
Holland,

KN.

Ing,

utländska

SCHACK

schacktidskrifter,

street. 100, Sofia, Bulgarien,
Paul Farago, Cluj II, Str,
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som

har

Vacarescu

årligen

Nr,

1,

5.; Bed, C, J. de Feijter, Snippelingsdijk 11, Deventer,

E Tala
(Vercellij,

Scacehistica;
Red, Rinaldo
Bianchetti, villa Monticelli, Valdengo
Italien, (Studierna önskas upptecknade på 2 diagr.)
Schaakmat; Red, J. Selman, Zeeweg 10, Scheveningen, Holland,
Sah; Sah, Editura de Stat, Bucuresti, Str. Brezoianu Nr. 23-—25, Rumänien,
Suomen Shakki; Red. Bruno Breider, Pasila, Valtiontalo C3, Finland.

Sechweizer Arbeiter
Arbon, Schweiz,

Schach;

British Chess Magazine;
Hill, London, England,

Red,

Red.

Edwin

Richard

K.

Bucher,

Romanshornerstrasse

Guy,

Westwood

33

Park,

53,

Forest

Göteborgskrönika.
Höstsidans största schacktilldragelse i västkustmetropolen — storklubbarnas
triangelserie om G, P.-kannan — är när det skrives i det närmaste avslutad,
I
första matchen nedsablade Kamraterna ett reservspäckat Lundbylag
med 204—
lUPA men fick själva i nästa match stryka på foten för Manhem, som noterade
22 poäng mot Kamraternas 10, I sista matchen mellan Lundby och Manhem leder
Manhem med 19—18, De tre här återstående partierna bör ge Manhem
minst
ylterligare två poäng varigenom Manhem således skulle bli etta i årets
tävling.
Manhem och Kamraterna ha nu vardera två inteckningar i den ståtliga
trofé,
medan Lundby har en.
Förbundet har haft årsmöte och valt följande styrelse: Ordf. Johan
Ramberg,
l:e v, ordf, Erik Olofsson, 2:e v, ordf. Ake Reifors, sekr, Harry Alexanderss
on,
v. sekr, Ragnar Forsman, kassör Gösta Hult, — Ten mångårige
ledamoten av
styrelsen ingenjör Fritz Andersson, som på grund av avflyttning
till annan ort,
avgått blev föremål för livliga hyllningar.
Krokslätts 55 har 25-årsjubilerat och vunnit sin egen jubileumsser
ie, I Surte SS
Jubileumsserie blev SS »23> god etta,

Ståhlberg har gjort några gästuppträdanden i sin »fädernestads». En

match mot tio medelstarka spelare vanns med 7-3, I simultanmats, k, klockcher mot
30-mannalag har denne frejdade (och numera volymiöse mästare)
1072 mot Manhem, och 24—6 mot Lundby. — En julturnering noterat 1934—
planeras med
Ståblberg samt sju göteborgare — ett evenemang som bör
bli publikdragande,
I övrigt är det just nu fugnt på tävlingsfronten, Men
på nyåret smäller det
med G. M, och individuella turneringar,
Player.

Fagerviks schackklubb har vid årsmöte invigt en ny spellokal, Det
gångna
året har ur såväl ekonomisk som sportslig synpunkt varit det
bästa hittills.
Klubben har distriktmästerskapet för både A- och B-serien. Klubbmästare
för
året blev Gösta Forshmd.
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Gosman,

9448, L. Larsson,
Lerum,

Rumänien,

Nederländerna.

Redaktion:

BROR

9437, J. J. Burbach,
Nederländerna.

Kungstensgatan

LARSSON,

9438. Z. Zilahi,
Ungern.

63, 4 tr., Stockholm.

2439, B. Harley,
En

Matt
59450.

Självmatt

Hjälpmatt i 2 drag.
AY zz diagram,
B) med vit Kal.
92440, P. Wahlmark,
Uppsala.

9441,

F.

Andersson,

Göteborg,

303

2442,

G.

Matt

i 2 drag.
9451,

J. Szöghy,
Ungern,

i 2 drag.

E. A. Wirtanen,

Finland,

1 2 drag.

Fahleby,

Stockholm,
Matt

i 2 drag.

i 2 drag .

Matt

Samtliga problem äro original för TfS, Lösningstrist en månad.
90453 och 9454 i julpristävlingen ingår i den löpande lösn.-tävl,

Även

9452,

Lösningar till problemen 9412--9421, aug.-sept.
Matt i 12 drag.

0443,

A.

Kraemer,

Tyskland.

0444. A. Kraemer och
W. Massmann,
Tyskland

Matt

I 3 drag,

9445,H. Rosenkilde,
Tyskland.

9412 (Kinteig). I. c4, e6 (e5), 2. Dh8 (Th8), €5& (ef, 3 DIT)Xh2. Rasande
bra (GP), Tilltalande och ekonomisk framställning (MW), 9413 (Ahues). 1, Sch.
Total dualundvikning genom Lewmann troligen för första gången, Elegant och
trevlig utformning (AH). 9414 (Ceder). 1, 5c5. Det bästa i tvådragsväg jag
sett på mången god dag (LL), Intressant och mnehållsrik (SD). 9413 (Ellenman).
1. Sd2. 9416 (Goldschmeding), 1, Sd8, Bra (AH), 9417 (Hannelius). 1, Te4. Fortsatt angrepp i fortsatt angrepp, Kanske originellt (LL). 9418 (Larsson), 1, Ch?
Oo. 5. v. men bilöslig med L-drag längs diaxonalen a2—g8, vilket nästan alla utom
för. sett, 9419 (Hultberg). 1. h8T. 2, Th5, 3, Td5. En läckerbit (MW). 9420
(Gustafsson), Lösning i nästa spalt, 9421 (Doormann), 1. Si4, Th7, 2 De8, Sd7,
Hur kan sådant a) komponeras? b) publiceras? (HT).

Korrektur:

9405 (Siers). Tillfoga svart Thé och svart Bh7, 9401 (Sundman)

Författaren ger problemet följande uppställning:
Maximummer, självmatt i 4 drag, 1. Ld2 o, 3. v.

Kel,

Tal,

Lg5

—

Kb2,

Td5,

Problemturneringar.
Matt

I 3 drag.

Matt

i 3 drag,

Brittisk Chess Federation utlyser följande turneringar: 1) Ortodoxa direktmatter i två drag, 2) Ortodoxa direktmatter i tre drag (högst två från varje författare), 3) Ortodoxa direktmatter i fem drag, Bidrag sändas i två exemplar med

304

TIDSKRIFT

FÖR

SCHACK

TIDSKRIFT

ösning
på bägge, men namn och adress endast på ett, före 28/2 1949 till
Me. HE Blandford, 44 New Kent Road, London, 5. E, 1. England. Kuverten
|
By + Barulin
märkas >B, C, F.>
Junorsk Vekeblad: Matt i två drag med tema Somow (tema
arulin 1.
Bila
DD, Hjelle. Volda, Norge, före 1/2 19499, Problemen publiceras i
Nynorsk vekeblad, TfS:s problemred, kan till den, som så önskar, lämna närmare
upplysningar och temaexempel.

Originalproblem av E. Bogoljubow, Triberg.

ZSl
[8 EO
MEAD VER AA

MMA Me
då

Haman må

SE

JR Dem
BOM.
am
LR AD
I

Z Hol
SS

TS SE

SN

Sr

AA DM
9452.

STA

FR

Matt i fyra drag.

Leo Valve,

Finland,

9273,

Th,

Siers,

Tyskland,
2. pris.
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2, pris, Ny 9273 av Th. Siers, Detta dragpliktsproblem med frihållning av 4 fält

3. pris, Nr

la

9250 av Herbert

Flaltberg.

lösas med 1, Te5, Se3, 2, LXS,

Om

tornet

stode

på e5, kunde

problemet

alltså som ett spärrpunktsproblem,

I Hult-

bergs problem finns den till synes nyttiga självavskärningen i förspelet 1. —
5e3, 2. LXS, och problemet kan därför kallas omvänt spärrpunktsproblem, vars
teoretiskt intressanta idé ger ett —
mManövers,

Nr

9171

så vitt jag vet — nytt bidrag till »direkt vit

av Hilding

Fröberg,

Ett genialt

frihåtlnings

problem, som inte står efter Clausens miniatyrframställning från 1939, men hardet extra raffinemanget, att det i 2 av de 3 tematiska förförelserna inte är
nog
med att tornet spärrar en diagonal, utan svart måste dessutom själv skära av en
2

annan

2

;

-

sr

ar

dagonal,

2. hedersomnämnande, Ny 9173 av Knud Hannemann. Då detta böhmiska problem

innehåller något väsentligt nytt, förtjänar det att placeras, Det dubblerar
den
lustiga mattbild, som blott kan erkännas som modellmatt, när man
vet aft mattdraget har varit ett bondedrag från 2. till fjärde raden, I övrigt har
problemet
en tredje modellmatt med returdrag och god inledning.
Omnämnande, Nr 9315 av dr. Ado Kraemer, Ett bra problem
av samma art
som

Siers' nr 9273 utan att det dock kan mäta sig med detta,

Köpenhamn

i oktober

1948,

P,

- Domen står fast om ingen berättigad anmärkning
inom två månader efter domens publicering.

kommit

Rasch Nielsen,
jomare.

domaren

tillhanda

0453.
Problemisternas julpristävling.

Dom i TfS:s tredragsturnering 1947.
9177.

|

söm skola utnyttjas av en vit springare är synnerligen elegant framställt,

I, hedersomnämnande.

Tillägnade Sveriges schackförbund till
Ludvig Collins minne,

FÖR SCHACK

9250.

I, 9453)
HH.

Hultberg,

5, Björklund,
Göteborg,

II,

I

Stockholm,
3, pris,

Matt i 2 drag,
(Problemet ingår i den
löpande lösn.-tarn.)
1. pris. Nr 9177 av Leo Valve, Uppgiftens idé ligger i förförelserna i vits
2. drag, I var och en av de 3 temavarianterna är det 2 förförelser, som stranda
på vit självavskärrning. Det är ett plus, att de svarta blottorna i två av de nämns a
varianterna bero på svarta kritiska drag med åtföljande självavskårning,
det
originella innehållet rättfärdiggör det stora materialet, som har varit nödvändigt
för framställning av detta i övrigt fint konstruerade problem,

|

Matt i 3 drag,

IIL. För att uppnå denna ställning fordras minst sju drag, 1. e4, 2, Led. 3. Se2.
4.00, 5, Kh1l, 6. Tel, 7. DEL. Men detta parti är exakt, d, v. s. det tillåter
inga
dragonomkastningar, etler att någon pjäs under lösningen kan välja mellan flera olika
fält. Konstruera ett dylikt parti med så många drag som möjligt, Vid svarta
pjäser
fästes inget avseende, (Om i diagrammet Ba2 sättes på a3 uppfyllas inte
förd-

ringarna, ty den B kunde ha flyttat när som helst, Inte heller en vit Sb5 duger,

ty den kunde

gått antingen via a3 eller c3).
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Vv.
Givet: Vit Ke3, svart Sel. Vit vid draget, K får ej
så att

gå till fält intill 5 och S får ej schacka, Spela
K kan slå S i fjärde draget trots varje försvar,

Anmälningar och meddelanden sändas till: ING.
Timstforsvägen 2, Stureby, Tel; 485599.

ÅA) Vit gör matt i två
drag.
BB) Vit
återtar
ett

Avgifter insättas å postgirokonto

Lösningar till B, a Larsson, Kungstensgatan
.
.
= Stockholm senast 15/1 1949. Tre bokpriser

och gör därefter
Hela brädet får an-

drag
matt I två drag,

av herr P. Wablmark,

vändas vid lösningen,

God

63, IV,
L
skänkta

Uppsala.

mellan

rubricerade

sällskap,

Stockholmarna

togo

Problemred.

dubbel

revansch

genom

att vinna matchen med 11274—874 och visa överlägsenhet vid de första tio borden

— förra Året i Örebro var det tvärtom, Efter senaste matchen har Södra nu
fem segrar mot fyra, en match oavgjord, Här resultat vid de tio första borden
(Södra först):
F Axelsson
1-0
H, Delang
1—0 OO, Carlberg
KRK. Sköld
E, Levin
|S, Pettersson — 1—0
S, Lindqvist = 4-4 Em, Andersson
M. Karlsson
1-0
5. Jarvall
N. Hjort
1—0
G, Holm
H, Lätt
0-1
[B, Boberg
E. Pettersson '
1—1
A. Werle
ÅA, Bruce
1-0
|H. Sandin
M, Zetterkvist
1-1
G, Magnusson
Wasa spelaSödra
chen
Wasa slog åter Södra. Den traditionella 50-mannamat
des den 14 november och resulterade i en knapp seger för Wasa med 26-—24
Klubben fick därmed en ny inteckning i Morgon-Tidningens vandringspris, Södra
har nu åtta segrar mot tre förluster, två matcher ha blivit oavgjorda. Södra
visade denna gång stor överlägsenhet i toppen och tog här 7-—3 enligt följande
resultat (Wasas spelare först nämnda):
1-—0 G Magnusson
G, Eriksson
G, Ståhlberg
01
E, Lundin

G, Stoltz

B, Sundberg
L, Lindberg =
R. Krogius

0—1

74—74
74—74
14

KK. Sköld

5, Lindqvist
G. Holm
AA, Werle

S. Elgstrand

FE Malmgren
K, A, Ström
T. Bjarre

partier:

Sverigemästerskapet

0—1

= (0-1
(01
14—34

Uppsala slog Wasa. Upsala all, schacksällskap och Wasa schackklubb har
inlett tredje given i sitt schackutbyte i och med att Upsala Nya Tidning satt upp
ett nytt vandringspris, Tidningens föregående pris togs av Uppsala, och en därefter av Wivefilm uppsatt trofé hemfördes av stockholmarna, — Den 28 november
möttes klubbarna åter i Stockholm. Trots att Wasa just nu leder div, I i förbundsserien, låt upsaliensarna inte imponera på sig utan vunno matchen med
1134-—814. Wasas lag var försvagat, måste vi skyndsamt tillägga (det är det alltid
!), Resultat vid de tio första borden (Uppsala först nämnt):
när det förlorar
F, Malmgren
1—0
A. Eriksson
B, Sundberg
1-0
5. Hjort
=E. Streiffert
0—1
E. Forsberg
34—34 L. Lindberg
H, Malmgren
5, Jansson
YA
B. Lindqvist
RR. Krogius
5, Pettersson -1—0
E. Dungner = V4—314 5. Hagberg
Yg"4 (3 Eriksson
C. Jansson
7434 R, Lindkvist
T. Annérus
474 5. Elgstrand
E, Eriksson
Solna slog Sundbyberg med inte mindre än 364—1374 vid en årligen återKoE.
kommande stadsmatch, Solna fick nu en första inteckning i ett av dr
Lindeberg uppsatt vandringspris.

MB arupp 4: 3—8,1=5,

&—5

2—8, 8.3, 58, Klass I grupp 6: 5-6,

3, 5-1, 5-3, 1-8, Klass I grupp 7: 126, 3=7, Rättelse: 6—4 ej 4—6. Klass I
grupp &: 2-8, 2=3, 2-1, 5—3, Klass I grupp 9: 1-—5, 5—4, 1-—3, Klass I gr. 10:
1—3, 2—3, 4—3, 2-8, 1-4, 5—3, 6—3, 7—3, 2—5, 83, 64, 2-6, 24, Klass I

grupp Il: 4—3, 8—5, 5—4, JB, 2.1, 32, Sod, 1-3, 26, GJ, 75, 27.
lass I grupp 12; (3,

5-0, 5-—8, def, 57,

02, 24,

Klass I grupp 13: 8—7,

——3, 26, 27, 2-8, 23, 21, 68, 1—5, 2.5, 35, 45, 65, 7—5, 85.

lass
: >
- ,
—
grupp

I grupp 10: 1-—7 Klass II grupp 11: 1—7, 4—1, 3—A4, Klass II arupp 12:
Bh Klass II ar, 13: 2—6, 1—3, 23, Klass IH ar. 14: 2-7, 5—1, 5—4,
5=8, Klass II grupp 15: 1==5, 5-7, 4=B, &—2, 5—2, 1-=2, Klass Il grupp 16:
Klass H grupp 17: 8-5, Klass II grupp 18: 1—2, 2-4, Klass H
=
7: 1=B, 8&-4, Klass II grupp 20: 8.1, Klass III grupp 18: 4—8, 4-4,

Klass HI grupp 19: 5—4, Klass III grupp 20: 6—7, 7—8,

3-4, 8-4, 1—3
1-7, Klass HI grupp 22: 4—7, 5-3, 5—6, 5—7. Rättelse: 47,
1—7 ej 7—1, 8—7 ej
7.

IE,

lass Ill grupp 23: 5=6, GI, 47, Klass III grupp 24: 7-2, 3=6, 37
Klasse IIl grupp 25: 6—B, 8&—2, 2—1, 3—1, 41, 5—1, 61, 71, 8
Jå,

Klass III grupp 26: 6—1, 5—1, 1—4, 1-—7, 5=7, 7.3. Klass Ill grupp 27:
23, 20, 2—B, 25, 2=4, 5.3, Klass III grupp 28: 84, 6-5, 1=3, 32,
1-2, 1—7, 6.7, 5-7, 2—4, Klass III grupp 29: 3=7, 15, 1—6, 43,
257, 7-5, 36,57. Klass II « grupp 30: 3-2, 3—6, 26, 3-4, 84, 1—6,
grupp 330

ru
SA

I I Be,

Le GÖ,

K, Glimdal

IH, Delang
S, Pettersson
OO. Tohansson

1947 2==5,

38 5=7, 3=1, 3-7, MB grupp 5: 27, 2=3. MB grupp 6: 4=8, 4=5, 4,
Vs —2, 1-—3, 2—3, 2—4, 2.5, 26,

s
' vänner!
jul och gott nytt år tillönskas problemspalten

Södra vann mot Örebro. Den 5 december spelades i Stockholm en 20-mannamatch

Avgjorda

52052,

IG,

5
2—5,

435,

LC.

2.6,

—
1-5,

1—3,3.

III å

C.A.

Kvalifikations
grupperna I olympiaden
Den 1
ad
Sgrupperna
]
närmar sig
sig slutet,
slut
bryts alla partier i grupperna 1—46 för avdömning, Två grupper är
segrade sålunda Portugals starka sexa med 25 poäng men så var
Ene med I gmia kända korr-schaekianonerna M. P, Machado,
D.
n
och C,
A, Pires samt nykomlingarna
J. De M
som nu går vidare till finalen,
i
J:
De Moura och
Sesultat: Portugal 25, Frankrike 21, Schweiz
1814
:E

Holland 15 och Irland 1214.

Klass
.S

1-3,
73,
58,
1=5.

p

Sohweiz

avdecember
klara, I nr 3
de represenA, M, Pires
> H, Reiss,
A. H. Reiss,
/

184, Danmark 17, Norge 162,

I grupp 2 såg z det länge
ut 5som Sveri ge skulle ha utsikt
:
till
ikt
ti uppflyttning.
;
i
å
he nr2 ledde ända till slutet, Då det var si och så med postgängen ill Fjeckos ovakien blev deras partier fördröjda och mot slutet knappade tieckerna in allt

mer

för att fill St

gå

omm och

vinna

gruppen,

Besultat: Tjeckoslovakien 2774, Sverige II 25, Norge
TI
I
si
Sverige. IL T524, Holland IT 14 och Norge TV 11. pe
och Holland TI 167,
ndividuella prestationer: i lag II — Willy Pettersson 514, G, H. Anderss

Sven Svoreson 4, Martin Joha
äZnk Svensson 4, Martin
lund 2 och E, Hugoltf 1,

E, Föfavist

Johansson och

och Nils Stenkvist Fd

lag I

>

K . Mobe
KR
is]
gå
a
oberg 3, G.
Krenzisky 272, 5. Skog
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I den stora 100 bords matchen Sverige—Storbritannien segrade Sverige med
119—81. Resultaten vid de 10 första borden blev: Brynhammar 124, Nätchell,
Malmgren 2, Hirsch, Lundholm 2 Bonham, Z. Nilsson I Wormald, Willy Petfersson '4 Wallis, H, Ahlman 2 Hemmings, Werle 2 Starkey, Martin Johansson 14
Jones, Österlund 2 Nightingale, H. Johansson 1 Illingworth.
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ZA Erman,
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rag

Z

Zee

Vit är

""]

använder

JJ

.

g
2 ä
fe
sh

drag

vid d

ti diagra

et, Kan

Ni

— numeriska ou schacknotationen

orats scnom addering resp. . "stbtra-

| hering av följande talserie ch 108, — 2608,

093, — 800,
8, -— 1931.
I varje munmer av MATL CHESS (intern, korr.-schacktidning) förekommer en
dylik tfävlingsuppgift.

Kr156169, Erik övLarsson,
Kr [1Bromma).
tll poctalro
Varje
ÅS er | brensberant
f
å
r
gratis
del
I
en
Intern
ic
-schackturneri
I 7 del-

pe

Z

wi En inn ola landet
SN

pA

PNANSEEROSN

2

70

Södra Ångermanlands schackförbund mellannorrländska
mästare.
Norrlands största schacktävling, lagtävling om mellannorrländska mästerskapet,
spelades i november i Örnsköldsvik med Norra Ängermanlands schackförbun&
som arrangör. Segrare blev Södra Ångermanlands schackförbund, som i finalen
besegrade Norra Ängermanland. Poängsilfrorna blev 7—3 till de förstnämnda.
I matchen om tredje pris vann Jämtland över Medelpad med 7—5, I semili-

nalerna blev resultaten: Norra Ångermanland-—Medelpad 9—3, Södra Ängerman-

land—TJämtland 7-—5. Tävlingen gick nu för tredje året och har omfattats med
stort intresse av de berörda norrlandsdistrikten, I kampen om Östersunds-Postens
vandringspris är ställningen efter tre år följande: Norra Ångermanland 1054,
Södra
Ångermanland 774, Tämtland 7, Medelpad 5 poäng, Tävlingen om vandringspriset avslutas nästa år, varför Norra Ångermanland redan nu kan anses
som vinnare av priset,
En del av Norrlands mest namnkunniga spelare deltog i tävlingen, nämligen
från Jämtland, Arnlind, Berg, Karlsson, Från Medelpad deltog årets svenske
mästare Harry Sundkvist. Från Södra Ångermanland deltog Nykvist och Sven
Nilsson och från Norra Ängermanland årets svenske mästare Nils Nylander.
Tävlingen var perfekt anordnad, Efter tävlingen bjödos de 36 spelarna samt
repr. för pressen på middag. Flera tal hölls av de norrländska schackledarna,
Nästa års mästerskap spelas i Sundsvall med Fagerviks Schackklubb som
arrangör,
Medelpads schackförbund har hållit årsmöte i Sundsvall
Styrelsen har
följande utseende: EK. Wiklund ordf, B. Eliasson v. ordf, S. Johanssen sekr.
E. Hammarström kassör, S, Eliasson v. sekr.
A-lagsserien består nu av åttamannalag mot tidigare tio, B-lagsserien oförändrat sexmannalag. Klubbarnas avgift till förbundet höjdes från 15 till 25
kronor. Förbundet skall utse en instruktör som skall försöka få till stånd flera
klubbar och få verksamheten i gång i nedlagda klubbar. Ärsmötet avslöts med
prisutdelning. Medelpadsmästare för året är Börje Pettersson, Sundsvall, Blixtmästare Knout Wiklund,
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Twain.

Schackvärldens kanske störste humorist genom tiderna, Max Weiss,
presenteras här. Den biografiska inledningen samt tolkningen till

svenska av den efterföljande humoresken bär signaturen ÅA, Lindström,

schackredaktör i 5, D. 5, under förra kriget, Max Weiss avled för
nägra år sedan. Även i fortsättningen kommer T. f. S. att publicera
valda alster ur Weiss” produktion,

. Det avd Jupaste allvar präglade schackspelet har, såväl som
aven sin humoristiska sida och bland dem, som avvunnit det allt annat
tankedigra,
I:onungsliga spelet de mest humorfulla bilderna, intar Weiss
ett framstående

rum. Med sin pojkaktigt glada syn på tingen har han genom

sma i allvärldens schacktidskrifter och schackspalter publice
rade artiklar kraftigt bidragit till spelets popularisering t, ex. genom att
i skärtsam form servera och analysera Loyds geniala och ofta mycket svårlösta problem och såmedelst så småningom vinna läsare av
den mera

svärsmälta schacklitteraturen och uppamma lösare av schackproblemen

samt väcka intresse för spelet vid brädet, Hans insats för
schackspelets utbredning kan ej nog skattas,
Som enda barn till Öberstabsveterinären Constantin Weiss föddes
Max WW, i Mänchen den I maj 1870 och flyttade med sina föräldr
ar
iem ar senare till Bamberg, varest han sedan dess vistats. Sjukdom
försenade skolstudierna, men 1890 utexaminerades W. från gymnas
iet
som nr 1 i tyska och matematik,
:
Hans egen önskan var att bliva matematiker, men följande
föräldrarnas vilja studerade han juridik vid universiteten i Munchen.
Wiärzburg och Erlangen, varest han avlade examen och återkom till
Bamberg som rättsnotarie,
Efter att 1898 hava avslutat sina studier avsåg han att inträda i
statstjänst, men en svår tarmsjukdom, som endast medelst tvenne
livsfarliga operationer kunde hejdas, förvärrade ett förutvarande
nervlidande och tillträdet till den ej visserligen så givande, men säkra statsfiänsten stängdes, Weiss blev advokat.
|
|
Som åttaårig lärde han schackspelet, men har aldrig haft något
egentligt intresse för »spelet>, Vid universitetet började han att befatta
sig med problemen och blev helt hänförd av dem och knappast en dag
har sedan dess förgått utan att han analyserat ett och annat. Betydligt över 1,000 bilösningar har W. funnit under dessa sina undersökningar.
W. har komponerat ett sjuttiotal självmatt- och skämtuppgifter
Sedan 1901, då W. blev »schackhumorist», har han publicerat ålskilligt
över hundratalet längre och kortare uppsatser i schack (humoresker
burlesker, och även allvarligare saker, t. ex. matematik i schack) samt
utgivit ett dussintal problemsamlingar, Weiss är ägare av ett omfattande schackbibliotek samt har en samling problem, ordnade efter ett eget
system, av mycket över 50,000 st, Denna problemsamling utgör hans
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, Biblioteket i Miänlivsverk och skall en gång införlivas med Kungl dagspressen, sysslat
i
er
kritik
och
chen, Sedan 1910 har W., som kåsör
dock en och annan
finner
man
men
atur,
litter
ganska litet med schack
gång en liten uppsats av hans hand.

Max,
gott som genast förklarade han: >Min käre

I öl och cigarretter.
| vacker su mma, om

omsatts

Weiss.

efter vad jag erfarit,

311

skall det bli i en

bereda oh pu av en helt annan mening och resignerad gjorde jag mig
add
på Np v serie slagfärdigheter. Men det blev bättre än jag
Jag spelade ] a ror lovade mig en blank 20 pf, för varje vunnet parti
mn ot mm - iver och förträffligt, d. v. egentligen säga, min farbror, :
kung spara Ti änkt natur, spelade ännu sämre än jag och så hade jag

En i det närmaste verklighetstrogen humoresk
smetod i en ålder av
Det ädla schackspelet lärde jag genom tvång
egen vederkvickelses
hans
tlv år. Min gode fader skickade mig, för
fick i uppdrag att,
som
,
landet
på
skull, till en sträng, gammal lärare
bibringa mig ordningskäreventuellt med energisk tillhjälp av käppen,
dygder, vilka jag, saklek, lugn, allvarligt tänkesätt och andra sköna
sorgliga insikten, att
den
till
kom
nade, Den gamle herrn, som snart
geniala idén att använda
det omöjliga fordrades av honom, fick nu den
spes. Så lärde jag
ultima
schackspelet som en målmedveten uppfostran
nu måste jag
och
glerna
spelre
nna
mig med oändlig möda de allmä
betydlig förmed
igtvis
naturl
r,
partie
några
spela
varje eftermiddag
goda lärdoalltid
varvid
gåva, 1 skolhusets gudsförgätna trädgård,
innehåll i
t
allmän
av
även
utan
mar av icke blott skräckingivande
också
var
det
, Men
rikt överflöd regnade över mitt stackars huvud sakligen dokumenhuvud
mycket nödvändigt, ty mitt skarpsinne, som
on, rökning av cigarterade sig i stöld av frukt, uppsökande av fågelb
icke inpassa sig i
ville
or,
nnisk
medmä
mina
ga
retter och i att förar
hemligheter, Föjs
henne
Caissas tjänst eller bidraga till inträngande i
förlorade, vilket
nhet
bunde
regel
v
rvati
den var, att jag alltid med konse
ad posteriora
ot
ta, därem
a priori icke det ringaste sårade min hederskäns
pyramidalt
ett
e
gjord
jag
var till stor nackdel för mig, ty så snart
stryk.
d
dåligt drag, fick jag en vådlig mäng
och jag var slutligen så
Människan vänjer sig som bekant med allt
att, när en kamrat
ång»,
framg
förtrogen med min prezeptors »slående
tryckt parti stod
ett
av
slutet
vid
det
frågade vad det betydde, när
j efter tre drag».
t. ex. =|= i tre drag, jag fritt översatte: »smör yckades således fullmissl
d
Den gode magisterns uppfostringsmeto
hemkomst åter rätt besvärständigt och mina föräldrar hade efter min
stunder voro då de under
ligt med mig. Deras enda glada och ljusa
ingar.
släkt
mina skidferier kunde skicka mig bort till boende farbror, som man
Harz
i
en
På detta sätt kom jag först till
det poetiska namnet Caspar.
hoppades jag en gång skulle få ärva, med
med goda förmaningar hur
Jag inträffade hos honom duktigt lastad
men också lastad av under
relik,
ara
jag skulle behandla denna kostb
na »styrkedrycker», men för
resan vid så gott som varje station intag
övrigt försedd med lätt bagage.
vidare gynnsamt, ty så
Det första intrycket av min farbror var ej

SCHACK

kan du angenäm.
redan s pela
ganska
schack. I vår tillbakadragenhet
underhållning.»
tillbak

Varför jag slutat spela schack.
av Max

FÖR

i
i
”allti
icke
vinsten
alltid omedelbart

vä i Set därvå massa rag än vände jag hem och blev mycket glad
han jag äl:
. ble
a
vilken, enligtigt vad
nd
til enn annan
farbror,or, vilk
w
mig nämligen det tåg även var en ivrig schackspelare. Jag föreställde

mig nämligen d et vive aktiga axiomet, att alla farbröder spelade dåligt
Stelnito
.

så spelade RV doc ta

:

p

icke farbror

ck bättre än

Benjamin

i

öljd

var någon
hä

|

jag aqua destillata och rökade rotting Jag och som följd härav drack
jag väls isnad Vmnade mina övan nämnda släktingar det jordiska, men
gKe precis deras minne,e, ty ty jag
Je
jag ärvde
ä
i
ing.
ingenting,
Må Crbror aspar skrev ordagannt i sitt testamente: >Min brorson
mata
i: E at bagligen utsett till min universalarvinge, är en så

affinerad

räv,

at

han med

lätthet finner sin

lycka i

världen och dä .

för ej behöver mina stackars styvrar». v sim lycka I världen och där
oo STÖT Benjamin skrev i sitt testamente: »Min lille Max, som jag
KA dgen utsett till min arvinge, är en sådan åsna, en sådan kamel.
biennig. Vä de TE kata, pärlor för svin om jag gåve honom en enda
att göra

sin lycka»

e

dumma,

varför

han

med

lätthet

kommer

Som livsåskådning.
otika
man ser voro min farbröröder hemma iizzoologien,
i
men av mycket

a ren svunno pilsnabbt och efter mödosamt

genomkämpat gymna-

ningar m jag pa niversltotet. Som ung pojke svärmade jag för för
, I denna
synnerhetminsför kämpande,
ogct. Med
pande, menmen tålde
tålde ej ej se blod,1, absolut
ab
icke
i
sympati och antipati inträdde jag i d
på ska Schackilubben, varest jag dagligen expedierada ett otal partier
på ett högst oakademiskt sätt och studerade även något teori, Trots
ag an av Tal ent, lärde. jag dock något och så kom det sig, att när
i

-

g

i

:

+

c

er återkom till fädernestaden,

ji

e

:

al,

vi

”

serligen
mycket
;
beurdran
av min obetydli
VÄNydliga, 4 schackstorheter.
lrnåns förvåning
för
sänina. Oh
"heter, SA Allmän
förvåning
Allmän
och
va
ö
In
vär a person
blev
följden,
:
I
Mod
jäen, Modet
äxt
växte,
so n
: 26 hade maja b jag Nn, sökande vem jag uppsluka kunde ty
i Men ack!
s
Utom.
och kände
plötsligt kallad
c mig g plötsligt
kall
il något
något
st stort,
till
|
I
Uts
Ör mig att öka mitt schackryk
mindre,
undre, emedan jag
NOTE
ja var
g bund
)
en2 vidi vit hemmet ochh jag
| hade
una
hade alldeles
alldeles uppg - hOppet På fyra resor, när jag en dag läste i Schacktidningen :
y
chackförbundets X:te turnering, Det anordnas I. mästarenering, 2, huvudturnering (vars förstepristagare erhåller titeln
schackmästare), och 3, biturnering.»

barr

.

r

”

312

TIDSKRIET

FÖR

SCHACK

TIDSKRIFT

Heureka, utbrast jag, tillfället är lämpligt. Nu gäller det att rycka

ut den tidens tand, som hotar att alldeles undergräva mitt geni, Turne-

ringen besökes och om icke den sure själv — — —
Med beundransvärd självkännedom kalkylerade jag att det kanske
icke ginge så bra i mästareturneringen och då jag dessutom under hand

"erfor, att blott de bästa bland de bästa släpptes dit så beslöt jag anmäla

mig till deltagande i huvudturneringen. På stående fot telegraferade
jag till förbundet: M. Weiss i B. önskar deltaga i huvudturneringen.
Svar om antecknad betalt. Redan samma dag telegraferade man: Mycket
en
glädjande. Men varför vill ni ej deltaga i mästareturneringen, Ni
ig
förstklass
spelare?
s
Mitt rykte som stark spelare hade således nått ända till förbundet
en
urnering
mästaret
till
genast
is
styrelse! Jag anmälde mig naturligtv
näsan
och försummade icke att sticka det erhållna telegrammet under
på mina schackvänner,
dag
Tyvärr dämpades allt för snart min stolhet, Redan påföljande
var
det
trodde
Vi
gen,
förväxlin
Ursäkta
telegram;
nytt
erhöll jag ett

är
den berömde schackmästaren Max Weiss från Wien, Eder person och
r
referense
av
e
insändand
om
oss tyvärr alldeles obekant, Anhåller

några av Eder spelade partier för avt kunna avgöra om ni är lämplig
för huvudturnerimgen.
I min nöd bad jag A. Walbrodt, mot vilken jag en gång med förgåva
att han
hade förlorat två partier, giva mig en skriftlig bekräftelse på
mina
av
några
t
spelat med mig och då jaå hittills aldrig uppteckna
ag
eftermidd
en
på
man
när
möjligt
vara
partier (hur skulle det också
schackgamla
några
ur
jag
avskrev
partier?)
dussin
par
ett
gör undan
för den
böcker ett par mindre bekanta partier, satte mitt namn i stället
vinnandes och i stället för den förlorades ett av mina vänners

namn,

och på grund av dessa dokument tilläts jag deltaga i huvudturneringen.
Följd av klubbens bästa välgångsönskningar for jag så med fulla
.
segel ut på schacklivets ocean,
splatsen,
turnering
på
kallt
tämligen
jag
emottogs
novus
Som homo
men lät ej avskräcka mig därav, Jag ville visa världen, vad jag förmådde. Icke för ro skulle hade jag lärt mig halva B ilguer utantill, De
skulle bara komma, jag Var beredd,
Vid lottningen kom jag 1 gruppturneringen, avdelning B, varest jag
hade att kämpa mot sex motståndare, Denna grupps tre bästa spelare
vid
skulle sedan spela mot de tre bästa i A-gruppen om rangordningen
fördelningen av de sex prisen,
Då jag ej kände min »vänners> namn och spelstyrka, fruktade jag
dem icke och började därför första dagen med en sällsynt varlant i
italienskt parti, Denna räckte till och med tjugonde draget, men här
slutade analyserna i boken, Ett plustecken antydde att vit stod bättre
och måste vinna. Litande på detta plus fortsatte jag i stor stil för att
efter ett tiotal drag nödgas uppgiva partiet, Äter elt bevis, att odödliga
analytiker kunna misstaga sig! Jag blev något bestört, men hoppades
att lyckan i fortsättningen skulle vända sig, Redan följande dag vände
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si

a
böna
”
,
a
fr Pader.
aertiet. at översbel
ad ” några påstodo visserligen efteråt att
I AR
|
: elad, men så ställde min motspela
t
re. helt É
vigt damen i slag och jag hembar segern. Tyvärr skulle detta resultat
dag var fö da, från letta ögonblick förlorade jag ständigt, Följande

Sö

SNNE

gaör uten ursäktlig,

nn V

Jag förlorade

nämligen

genom

att över-

för? Jo, det kom sig sålunda: Efter min motspelares

åh igt Les mår ae Jag av jo sflvningens mummel, att jag stod
ganska
S låligt. I
att
ra mig
mg litet lite i min Bilguer — minn et hade lämnat
lä
mig ; Net nb och om möjligt finna en någorlunda anständig utväg
ur
och föra då yrint uppsökte jag den stilla ensamheten, reglade dörren
Dlatsen I a dc gi pr
guer, som jag försiktigtvis förut gömt på
platsen. Jag
te och
e i mitt anletes svett efter den variant,
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Genom sina översättningar till svenska av
Euwes läroböcker och Rubinsteins partisam-

Birger

Malmström

kommit

som
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»
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förmås
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att tro att

general Wellington !

Rudolf Lindkvist.
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Kamraterna slog Västerås.
Kamraterna besegrade
Västerå allm, schackklubb
. Stockholmsklubben
olmski
grade Västerås
med 13-—vid en malch i Stockholm den 12 december, Västerås var bäst vid de tio första
borden enligt följande resultat (Stockholm först):
O. Appelqvist
0—1
5, Carlsson
G, Lenning
0-1
E, Pettersson

B. Kolm

H. Björck
E, Dahlqvist

G. Andersson

0—1

V,

Kiura

O—i
AA, Bergström
J4—74 I Jansson

1—0

G. Högkvist =

B.

Norén

K. Håkansson
LA
W, Österman = 1-0

|J. Sjödin

1-0

i

CT Mörk
A, Molin

H. Jansson

Tartakower på turné i Danmark.
jo Sformästaren dr Tartakower har inbjudits till en turné i Danmark under
december, En match om sex partier mot danske mästaren Jens Enevoldsen ingår i
programmet, Första partiet spelades den 9 december och slutade remi
ung

j
Sven

Österrikes
mästerska p har Å vidi turnering
Ö
|
i
ing
i Horn erövrats
av Karl Galia, en
och. talangfull spelare från Wien, Han uppnådde 13 poäng av 17, medan

lans Mäller fick 1234 utan förlust, I Bad Gastein kom Galia sist, ännu ett bevis

på hur spelformen kan variera från en turnering till en annan,

Dahl.

te andet slog van Scheltinga med 574—214

VÄRDEFULLA

kan

församlingen,
Medlem
i Kamraterna sedan
1918, där ban minst en gång vunnit klubbmästerskapet, och sedan många år medlem även i
Wasa, Spelade upp sig i Stockholms mästarklass redan 1924 och representerade Stockholm
vid matchen i Berlin 1928 (obesegrad).
»Rulle>» hylla vi speciellt som en företrädare
för sunt förnuft i schack — en spelets försynte

Sven Jacob Dahl T.
Kommendören i marinen Sven Jacob Dahl
avled i sitt hem i Stockholm den 24 november
74 år gammal, Han var efter Ludvig Collin
Stockholms schacksällskaps ordförande i 14 år
och hade nu i oktober på grund av ohälsa avsagt sig återval. Under sin långvariga ordförandetid har han med stark känsla för sällskapets traditioner nedlagt ett mycket förhd
tjänstfullt arbete.
Han har skrivit historiken i sällskapets katalog, har en stor del av förtjänsten i förvärvet
av de nuvarande sammanträdeslokalerna vid
Blasieholmstorg och genom hans förmedling
och personliga medverkan ha sällskapets festliga sammankomster ägt rum på Sjöofficersmässen å Skeppsholmen, Det var när han stod
i begrepp att gå till sitt kära schacksällskap som
döden drabbade honom snabbt och smärtfritt.
Frid över hans minne!
Bengt Boye.

ser honom

han nu uppnått en sådan respektabel ålder.
Men »Rulles har onekligen varit med länge i

att inta

en bemärkt plats I svenskt schackliv, Den generation som nu hämtar sitt vetande ur dessa
böcker har anledning att ägna tacksamhetens
tankar åt översättaren, en schackentusiast av
renaste vatten. Själv var han en stark spelare
och deltog i yngre dagar i turneringar och
matcher, Men framför allt var han problemist.
Cirka 300 problem har han publicerat och med
en rad utmärkelser deltagit i problemturneringar,
Som lärare i modersmålet, historia, geografi
och filosofi utförde adjunkt Malmström en
högt uppskattad fostraregärning,

Malmström,
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Schack- och radioexperten Rudolf Lindkvist,
Stockholm, fyllde den 9 december 50 år. Ingen

Kristianstad, avled den 18 novem-

ling, har Birger

SCHACK

Rudolf Lindkvist 50 år.

läroverksadjunkten

Malmström,
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