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Bokslutsrapport.
Endast 4,625 kr. av förbundets medel har
tagits 1 anspråk för de synnerligen kostsamma
anordningarna i Saltsjöbaden — Världsschackförbundets kongress, Interzonala turneringen
och landskamperna. I förhållande till 1 jan.
1948 har förbundets ekonomiska ställning sålunda lörbättrats, vartill givetvis bidragit den
av extrakongressen 1947 beslutade höjningen
av medlemsavgiften. I revisionsberättelsen riklades ett särskilt tack till enskilda bidragegivare och statliga myndigheter för visat intresse. I sammanhang därmed framförde hrr
J. E. Ekelund och Fritz Andersson styrelsens
tack till ordföranden för hans stora generositet
och uppoffrande arbete, som gjort det möjligt
för landsförbundet att skilja sig från det
maktpåliggande uppdraget på ett för landet
hedrande sätt.

Nya föreningar.

CO.

STOCKHOLM

öppnades

protokollet;

i

Många nya föreningar anmäldes:
Skånes schackförbund: Ask sk, Vegeholms
sk, Nyvångs sk, Anderslövs sk, Kävlinge sk
och Svedgla sk.
Värmlands schackförbund: Lesjöfors sk och
Skoghalls sk.

Västergötlands schackförbund:
Vårgårda sk, Uddebo sk, Sk
Trollhättan, Sk 47, Mariestad,
Häringe sk och Tranemo sk. Hr
meddelade, att västgötaförlundet
skild kommitté avsedd att verka
inom det nyligen införlivade
distriktet,

Dannike ss,
Kamraterna,
Vinninge—
Jean Mörby
tillsatt en särför schacket
bohuslänska

Hr Gösta Berg rapporterade att till Jämtlands schackförbund anslutits en förening i
Brunflo, och hr Ekelund att till Mälardalens
schackförbund anslutits föreningar i Flen,
Stigtomta och Nora.

Landskampsbok.
En bok om landskamperna 1 Saltsjöbaden
kommer att utges, Lektor Hj. Mandal i Lund
har tagit detta initiativ och förklarat sig villig
att ombesörja allt arbete med författarskap,
tryckning, korrekturläsning och distribution
— allt mot ett blygsamt arvode, som han ändå
inte begär att få ut förrän bokens övriga kostnader täckts! Men först sedan ordföranden
trätt till och förklarat sig beredd att hålla förbundet skadelöst, om kostnaderna inte skulle
komma att täckas av bokens försäljning, vågade styrelsen besluta att utgiva boken i enlighet
med hr Mandals förslag, Det kan i detta sammanhang påpekas, att den förut beslutade utgivningen av boken om interzonala turneringen
i Saltsjöbaden, överskuggar nästan alla andra
samtida frågor,

na,

Kongressen.
Att årets kongress skall hållas i Eskilstuna
var avgjort på förhand, och nu fastställdes
detta, Tidpunkten bestämdes till 17—24 juli,
Överledare blir J. E. Ekelund. Priserna i de
tre högsta klasserna har sjusterats uppåte. En
nyhet för kongressen är beslutet att utlysa ett
svenskt juniormästerskap med tio deltagare,
fördelade på distriktsförbunden, Tävlingen är
öppen för ungdomar födda 1931 eller senare,
Om

anmälande

distriktsförbund åtar sig halva

kostnaden, får
5 kr, per dag.

Allsvensk

juniorspelare

fria resor

och

serie.

Mälardalens

schackförbund

att dessa

allenast

klubblag,

För övriga
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centralstyrelsen

ett

fick

i uppdrag

program

att

att

föreläggas

och kongressen.

Inga landskamper.
Som tidigare meddelats i tidskriften, har
Jugoslavien inbjudit Sverige att i Beograd
spela en dubbelrondig landskamp med 10-mannalag. Redan i oktober förra året beslöts att
tillskriva Jugoslavien, att Sveriges schackförbund på grund av de stora resckostnaderna
knappast skulle kunna komma att antaga in-

berde

finge representeras

distriktsförbund

mötet den 13 februari.
inkommit en skrivelse
Lundin, som föreslog att
tera en inbjudan under
samma begränsades till

Till detta möte hade
från redaktören Erik
styrelsen skulle accepförutsättning att den6-mannalag och för-

lades till sådan tid, att Gideon Ståhlberg kande

utan kostnad för förbundet deltaga i landskampen i samband med hans nu bestämda
match mot Gligoric;
enligt detta förslag
skulle förbundets kostnader begränsas till
hälften av den ursprungliga summan, Vidare
— enligt br Lundins mening — skulle det
svenska laget kunna beredas tillfälle att under hemresan göra uppehåll och spela matcher
i Österrike och Tjeckoslovakien.
Med hänsyn till såtaganden rörande pulblikationer från Saltsjöbadens beslöts avböja inbjudan från Jugoslavien — även i den av hr
Lundin föreslagna begränsade formen, Styrelsen uttalade förbundets tacksamma intresse för
förslaget med önskan att snarast bli i tillfälle
att återkomma till frågan.

Stadg eförslag.

gälla,

Mälardalens schackförbund har inkommit
med ett förslag — att framläggas å kongressen — till ändring i tävlingshestämmelserna; i
huvadsak avseende: att kvalifikation till högre
klass skulle gälla bestämd tidsperiod (förslags-

genom

vis fyra år), att den som uppnådde 3314 9c

borde

därmed skulle kvarstå i klassen under fyra
år från tävlingsresultatet, att motsvarande

gälla valfrihet mellan klubblag eller sammansatta distriktslag. Lagen borde omfatta tio
man. Varje distriktsförbund hade att själv
ordna finansieringen av sitt lags omkostnader.»
Styrelsen beslöt, att en allsvensk serie skulle
anordnas

arbetsutskottet
utforma

bjudan, Definitivt besked skulle lämnas efter

Den stora fråga har varit ute på remiss hos
underförbundet. Skrivelser med positiv inställning till en allsvensk schackserie förelåg från
Dalarnas, Gotlands, Göteborgs, Milardalens
och Stockholms schackförbund; härtill meddelade hrr Gavelli och Jean Mörby att resp,
Smålands och Västergötlands schackförbund
hade intresse för saken. Hr Gösta Berg trodde
sig kunna räkna med intresse även för Norrlands vidkommande — den mellannorrländska
serien för Jämtland, Medelpad samt för
Norra och Södra Ångermanland skulle lätt nog
kunna fogas in i ett lämpligt seriesystem. Under diskussionen uttalades följande:
>Med hänsyn till att cirkeläret i frågan hesvarats allenast av ett mindre antal distriktsförbund samt jämväl med beaktande av kostnadsfrågan, borde man arbeta för att låta en
allsvensk serie successivt växa ut till full omfattning. Arbetet härå borde påbörjas genom
anordnandet av en serie 1 begränsad omfattning. För ändamålet borde landet indelas i
fyra delar, inom vilka kvalificerande omgångar
spelades. Finslomgången med deltagande av
de fyra segrande lagen borde åtminstone tills
vidare förläggas till Stockholm eller annan
centralort, Ifråga om Stockholms, Göteborgs
och

och

närmare

enligt de sålunda uttalade principer

Med

en längre motivering

beslöt styrelsen

avslå förslaget:
»De nu gällande tävlingsbestämmelserna ha
antagits efter synnerligen grundliga förberedelser, vid vilka man kunnat utgå från decenniers
arbete inom förbundet. De ha tillämpats allenast under några få år och man har därunder
icke haft några sådana olägenheter som i
skrivelsen
från Mälardalens schackförbund
förutsågos — självfallet med reservation att
vilka som helst tävlingsbestäramelser alltid
kunde komma att verka därhän, att någon viss

Fine--Najdorf 4—4.
Matchen Fine-—-Najdorf kom att omfatta
åtta partier och gällande en prissumma av
1.600 dollar. Kampen fick ett överraskande
förlopp. Fine vann både det första och andra
partiet, Najdorf kvitterade genom att vinna
det tredje och fjärde! De fyra återstående
partierna slutade remi och matchen blev därmed oavgjord 4—4 Samtliga partier återges
i detta hälte.
Striden var alltigenom hård. Efter ameri
kanens överlägsna Inledning trodde väl alla
att det hela skulle bli en lätt affär för honom.
Polsk-argentinaren visade emellertid i fortsättningen stor energi och uthållighet, Som helbet
får resultatet anses fullt rättvist.
x

Ståhlberg möter

Gligorie.

Definitiv överenskommelse har nu träffats
om en match mellan Ståhlberg och den jugoslaviske mästaren Gligorie.
Den spelas i
Eeograd i maj och kommer att omfatta tolv
partier. Vi nöja oss för dagen med att påpeka
att den energiske och äregirige jugoslaven
blir en fruktansvärd motståndare på hemmaplan.
x

Göteborg

Stockholm

kvalifikation skulle kunna ernås även genom

Telefonmateh.

deltagande i nordisk turnering samt att innehav av titlarna nordisk landslagsspelare och
nordisk mästare skulle berättiga till deltagande i landslagsklassen resp, mästarklassen.

Överenskommelse har träffats om en telefonmatch Göteborg-—Stockholm med 15-mannalag, Matchen äger rum söndagen den 13
mars

med

början

klockan

11.

enskild spelare funne bestämmelsernas tillämpning individuellt oförmånlig för honom»
Men nu var klockan 24 och sammanträdet
förklarades avslutat!
Kanske bör det tilläggas att våra styrelseherrar inte arbetade i ett sträck dessa 1274
timmar. Vid I9-tiden kom sett nog så angenämt avbrott», i det man tågade in i festsalen
och med sin närvaro hedrade den middag som
avslutade Stockholms schackförbunds stora
finaldag. Här hölls vackra tal, och ordföranden i både Sveriges och Stockholms schackförbund förrättade prisutdelning.

Världsmästerskapet

för damer

kommer att gå av stapeln i Sovjet med föl
jande deltagare: Josza Langos, Ungern, Ingrid
Larsen,

Danmark,

Edith

Keller,

Tyskland,

Sonja Stevenson-Graf, USA, Chaude de Silans,
Frankrike, Maria Teresa Mora, Kuba, Ingeborg Helmertz, Sverige, Gisela K. Gresser och
N. May Karff, USA, Slavica Cvenkel, Jugoslavien, Hruskova Belska, Tjeckoslovakien, F.
Heemskerk, Holland samt Regina GCerlecka,
Polen.
Alla förfrågningar angående turneringen
skola adresseras till V. Vinogradov, President
of the Chess Section, Ministry of Physiculture
of the USSR, 4 Scatjernyi Passage, Moskva.
&

Budapest möter Moskva
på
hemmaplan efter samma mönster som
matchen Moskva--Prag 1946 med två partier
för varje deltagare. Matehen tar sin början
den 5 mars, Följande spelare deltaga, Moskva:
Smyslov, Kotov, Bronstein, Flohr, Ragozin och
Lilienthal med Simagin och Averbach som
reserver. Budapest: Szabo, Barcza, Benkö,
Seily, Gereben och Florian.
ae

Schackspelets dag i Västerås.
Söndagen den 13 mars anordnas i Västerås
liksom några år tidigare en propagandadag
för schackspelet, då flera matcher kommer att
spelas. Som extra dragplåster har Eskilstuna
sehackspelare inbjudits till en stadsmatch, och
detta har även accepterats, då A-lagsspelarna
denna söndag vilar från seriespel
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spänningssändning längs låtga luftledningar
och var färdig med denna 1937, Under krigsåren var han verksam i Ural, Med en arbetsbrigad bestående av två tekniker och en verkmästare reste han runt på industrierna i Molotolvdistriktet och reparerade elnät och motorer.
Största delen av arbetet måste utföras nattetid för att inte försena krigsmaterielleveranserna, Efter krigets slut umämndes han till
överingenjör vid Ministeriet för elektrostationerna (Vattenfallsstyrelsen). Schackvännerna var särskilt nöjda med detta arrangemang.
Men hans arbetsgivare framhöll: »Vi behöver
en ingenjör och inte en schackspelares.
På kort tid kunde emellertid Botvinnik visa
sina vedersakare att han var lika god ingenjör
som mästare I schack.
Vad är nu Botvinnik i grund och botten?
Är han elektroingenjör eller är han schack-

Schackvärldsmästaren.
En liten biografi.
I februari 1924 kunde ordföranden för lärorådet
vid 157:e arbetsskolan i Leningrad
gratulera lärjungen 1 första klassen Michail
Botvinnik till titeln som skolans schackmästare.
Den 18 maj 1948 överräckte presidenten för
internationella schackfederationen vid en högtidlighet
i Fackföreningarnas kolonnsal i
Moskva en lagerkrans till Botvinnik samtidigt
som han grawlerade honom till världsmästartiteln i schack.
Mellan dessa två händelser ligger nästan ett
kvarts sekel, Det är inte alltid det händer att
en skolmästare 1 schack blir världsmästare.
Men att så har skett veta vi nu,
Här följer en kortare självblografi över
världsmästaren,
Botvinnik har sin bostad på den bekanta
1:a Mechanskajagatan (Småborgaregatan) i
Moskva och har anställning som ingenjör på
ryska vattenfallsstyrelsens Iaboratorium vid
Noginplatsen, Fastän Botvinnik har egen bil,
föredrar han att gå till fots till sitt arbete un-

der

motto:

»Man

kopplar

bäst av på

det

visete,
Enligt
moderna ryska och bölsjevistiska
principer får äran i sig själv inte bli ett yrke
eller en profession.
Detta måhända låter
absurt i ett land, där man inte så sällan reser
statyer över duktiga medborgare; ännu i livet.
Det finns kanske tusentals personer I Sovjet
som genom sitt arbete äras i sitt hemland såsom krigare, sportsmän, författare eller vetenskapsmän. Men var och en av dem tänker
främst på äran att ligga hela sin själ i sitt

utkomstarbete.

Så

är alla sovjetmedborgare

uppfostrade, och så även schackidolerna.
För tjugo år sedan upptäckte man stora
schacktalanger hos en skolpojke i Leningrad.
Som trettonåring ståtade han med att vara
skolans schackmästare. Och ännu styvare i
korken tycker man att han borde ha varit när
samme yngling en kort tid efteråt vann ett
simultanparti mot ingen mindre än Capablanca, Men framgångarna har aldrig stigit
Botvinnik åt huvudet, Han har aldrig försummat att först och främst tänka på sina
läxor i skolan och på sitt tekniska arbete,

Efter förlusten av partiet mot den unge
Michaiel yttrade Capablanca: sDen här grabben har stora möjligheters.
Som femtonåring
utlandsresa — till
esset bland några
grad och var även

reste Michail på sin första
Stockholm — som trumfschackspelare från Lenindenna gång segerrik, Som

sextonåring blev Micha Sovjets yngste schackmästare. Sedermera har han deltagit i ett
flertal utländska turneringar med ypperliga
resultat. Men alltid har han hållit huvudet
kallt och trots alla framgångar alltid varit
tystlåten om sina egna insatser.
Man säger att en schackhabitué är ett
matematikersnille. Och att detta påstående
har vissa fog för sig beträffande Botvinnik
vill väl ingen bestrida. Redan tidigt beslutade
han sig för att viga sitt liv åt det ädla schackspelets fulländning. Men detta betydde inte
att han isolerade sig från allt annat. Tvärtom
hade han en stark förutsats att fördjupa sig
på elektroteknikens område.
Som elev på
Leningrads polytekniska institut fångade skolarbetet hela hans intresse. Några schackmatcher förekom inte på denna skolas arbetsschema. Ty som vid de flesta läroanstalter
fordrades även här hundraprocentigt deltagande i läroplanen.
Men det oaktat hann
Botvinnik med både sina tekniska studier och
att bli stormästare i schack.
Redan på ett tidigt stadium var det många
som i Botvinnik såg en ny världsmästare. Endast en person med en sträng självdieiplin i
sitt tankearbete, livsföring, organisationsförmåga och precision i allt vad han företog sig
som Botvinnik kunde som han utveckla så
stor aktivitet både i sitt dagliga förvärvsarbete som i schack, Efter studentexamen och
avgång från tekniska institutet blev han antagen som aspirant vid Vattenfallsstyrelsens
högspänningsavdelning, 1935 fick Botvinnik en
bil av ehefen för tunga industriens Orzhodnikidse som en erkänsla för att han på ett
glänsande sätt skött sitt tekniska kall och
ändå hunnit med att bli stormästare i schack.
Efter ingenjörsexamen började Botvinnik
att arbeta på en doktorsavhandling över hög-

Mästarprofiler.

:
i
i
i
i
i
i

i

36

spelare? = Olika personer ger olika svar på
denna fråga. Stormästaren Ragosin avgav följande svar: >Ni1 skall inte tro på vad Botvinnik
själv säger? Han är enbart schackspelare, Han
är världens främste teoretiker i schack, Han
är... >?
.
Botvinnika = chef för Vattenfallsstyrelsen
säger: »Ni förstår, jag är själv schackspelare.
Naturligtvis är han en gudabenådad schackmästare. Ofta händer det att han mitt uppe
i sitt arbete som ingenjör spelar ett parti
schack. Som hans chef kan jag endast säga:
Vår bäste elektrotekniker har blivit världsmästare I schack!>
Ställer man denna fråga till Botvinnik själv,
svarar han: sBåde det ena och andra. Men
först och främst det som bäst gagnar fosterlandet»,
Ingvar Larsson.

Ingen kan neka till att .den nuvarande mästargenerationen försvarar sin plats i schackhistorien, En mycket typisk exponent är världsmästaren själv, Michail Botvinnik. Strong,
nyskapande, samvetsgrann och satsande hela
sin personlighet på de uppgifter schackvärlden
förelägger honom är han förvisso en mästare
av det format sehackhistorien behöver för av
inte stelna, Om många i hans svit gäller
samma,
Men måhända står det en särskild glans
kring de mästare som var verksamma under
seklets tre första decennier, Deras verksamhetsperiod inföll under den tid som följde på
ett av de största genombrotten i spelets historia,
nämligen Steinitz” och Laskers framträdande
med en ny uppfattning av spelets natur, hos
den senare fördjupad till en ny verklighetsforskning,
Vi minns allesammans namn som Lasker,
Capablanca,
Aljechin, Vidmar, Rubinstein,
Nimzowitech,
Spielmson,
Bogoljubow
och
många, många flera i den lysande plejaden,
De flesta är döda nu, men deras verk är mycket levande. Och handen på hjärtat alla schack.
spelare: vi känner på sätt och vis dessa män
bättre

än

de nuvarande,

deras

gestalter

lever

mera markant och klart i vårt medvetande än

den nya generationens män. De har på ett
alldeles särskilt sätt ingått i den samlade
sehackvärldens medvetande,
Splelmann — död i landsflykt och begravd
i svensk jord — har gjort en roande och säker
karaktäristik av en rad av sina kamrater på
sehackparnassen, Jag citerar här nedan några
av hans ord om ett par av de mest betydande
gestalterna under en av schackhistoricus mest
betydelsefulla epoker.
Aljechin.
Om den stora Aljechin säger den blide
Spielmann på ett ställe kort och gott:
aHelt hängiven schackspelet är vår nuvarande världsmästare (detta skrevs före Aljeechins död). Al hans diktan och traktan, allt
hans görande och låtande ledes av tanken på
framgång. Men hos honom har sysslandet med
schack en särskild karaktär. Det innefattar
oändliga studier, ständiga rustningar och ett
ständigt slipande av vapnen, men ingen lidelse
utan

målmedveten,

vetenskaplig

verksamhet,

inspirerad av glödande ärelystnad och över
svallande kraft.>
För min del skulle jag vilja tro att Aljehins
inställning till spelet verkligen var lidelsefull
Men Spielmann menar förmodligen att denna
Aljechins lidelse främst var vetenskaplig. Alje-
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ehins för tidiga bortgång innebär en förlust
för schackvärlden som knappast kan överskattas. Det är högst sannolikt att hans när
varo vid en senare tids strider om världsmästerskapet
en annan

i viss mån

karaktär.

skulle

Aljechin

ha

gett

dessa

var en kämpe

av

oerhörd kraft, och det är icke sannolikt att
han hade lämnat schackkronan ifrån sig till
den anstormande ungdomen förrän hans tid
var inne och han tvingat arvtagaren till verkliga nyskapelser.
Med Aljehins bortgång i sin falla mannakraft uppstod en lucka i schackhistorien, och
det är svårt att fantisera om det skådespel
schackvärlden gick miste om då den ej fick
se

denne

ständigt

nyskapande

gigant

i livs-

farligt trångmål mot en ny generation.
Nimzowitsch,
Om
den
Spielmann

ensamme

följande

Nimzowisech

i sina

skriver

minnesteckningar.

»En idealist helt igenom var Nimzowitsch.
Han hade stor förkärlek för allvarlig konst,
särskilt musik och teater. Den långa och tunga
kamp han mäst kämpa för att nå erkännande
skapade bitterhet. Han kände sig ensam och
omgiven av fender och var därför benägen
för att i de oskyldigaste småsaker se angrepp
och förföljelser. Det gav sig till känna 1. ex.
när någon i turneringssalen — kanske en intet ont anande åskådare — gav sig till at
klirra med en nyckelknippa, Han var pessimisten som alltid befarade det värsta, dels
när det gällde spelet, dels hälsan. Av sistnämnda orsak var han också en fanatisk
nikotinhatare,
Nervös, överretad och tankspridd i privatlivet var han dock vid brädet lugn och förlorade ej besinningen i de svåraste situationer. Hans upplinningsrikedom var stor. Han
var extrem, paradoxal och oberäknelig, en
känslig konstnärsnatur. Och intet avskydde
han hjärtligare än det alldagliga och kälkborgerliga. Han ägde städse mod till sanning
och ärlighet och om han därmed skaffade sig
fiender så var han stolt däröver, Han var ingen
vän av stora sällskap och sällskapsliv. Men
genomstrålad av idealets eld är Nimzowitseh
en bild av det stora geniet.s
För egen del har jag någonstans hört en
anekdot

mot
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om

mästaren.

Han

spelade,

jag

tror

Vidmear, och krävde att denne skulle av-

stå från rökning: Vidmar fann detta extrakrav på honom föga sportsmannamässigt och
arrangerade en liten komedi. Han radade med
stor omsorg upp sina cigarretter på bordet,
visserligen utan att tända någon. Nimzowitsch
speglade vilt på hans förehavanden och höll
på att bli tokig innan partiet var till ända.
En annan sak, mycket betecknande för det
ensliga geniet Nimzowitsch's livssituation berättas

ibland
gode

på

följande

som
vän

sätt.

Nimzowitsch

ett barn komma
Emanuel

Lasker.

flyende
Hos

den långa raden av lysande storstjärnor från
sekelskiftet fram till trettiotalet. Men han är
förvisso värd att höra någonting om, Så här
säger Spielmann bland annat:
Nästan alla schackmästare är människor
med skärpa och kraft och framåtanda, Men
det fanns en som skilde sig från de andra på
ett välgörande sätt. En människa full av sol,
värme och underbar ro, En både utåt och inåt
avrundad människa med en själ full av begrundan, ett hjärta fullt av glädje och ett
huvud fullt av Tastiga tankar. Denne ende var
vår oförgätlige Marco.

brukade

till sin

denne

fann

han all den förståelse han sökte men som
världen ej mäktade ge honom. Lasker, ett geni
av överväldigande mått, var som människa
alltigenom olik Nimzowlitech, blott djupet och
elden var dem gemensamma. Den sunde Lasker
tog sig an sin sjuke broder och har kanske
hjälpt honom att fullgöra det värv han var
kallad till.
Bogoljuborv.
Bogoljubov lever än, någonstans i Europa.
Var och hur har jag inte kunnat utröna. Om
denna frodiga person säger Splelmann i sina
minnesteckningar:
sÄven han är eu geni, men i motsats till
Nimzowitech ett geni av enkelhet. En optimism
utan gränser är grunden till hela hans väsen,
I detta avseende liknar han Tschigorin som
alltid ville tro att han stod på vinst. Privatmannen Bogoljubov bar förutom sin optimism
intet mera framträdande drag, Han är den
massiva kraftmänniskan som inte grubblar över
någonting, glatt och trohjärtat lever han undan och erinrar sig endast högsat tillfälligt att
även han har bekymmer. En dyrbar, primitiv
natur, full av björnstyrka och till freds med
hela världen och sig själv.s
Spielmann gör inte anspråk på att ha full
bordat några djupgående analyser av sina
kamrater på parnassen. Men han känner dem
väl, som människor och schackmästare. Alla
människor har höjdpunkter och dalar. Bilden
av Bogoliubov fullständigas med ett litet penseldrag om man erinrar sig Laskers ord om
honom med syftning på hans toppförmåga som
skapande

mästare:

sDenne

mästare

är klassisk

I angreppet.s

Muarco.
Den längesedan hädangångne Marco
väl inte så markant I vårt medvetande

står
som

Han

var

en

högt

bildad

och

fin

människa,

en man av geni och en mästare av stor begåvning. Om trots detta hans framgångar både
i spelet och livet förblev tämligen blygsamma
kan detta helt förklaras genom att alla hans
framstående egenskaper helt dominerades av
hans obändiga livsglädje.»
Marco var inte stor som internationell mästare och ingen crövrare i likhet med en annan
mänskligt rik och

avklarad

mästare,

den store

Lasker, Men måhända var han stor som män
niska,
Schlechter,
Om den 2ofelbares
mann:

Schlechter

säger Spiel

Åv samma själsgodhet och hjärtevärme som
Marco,
var

min

av samma
tyste

anspråkslöshet

vän

Schlechter,.

och

sinnesro

Hans

enkla,

oansenliga yttre lät ej ana schackgeniet. Ehuru

alls ingen drömmare eller idealist av Nimzowitsch's typ var Schlechter likväl tämligen
världsfrämmande och förstod inte alls att slå
mynt av sitt kunnande. Turneringsspel och
skriftställarskap
var hans sysselsättningar.
Hans mål, som han tyvärr aldrig nådde, var
en sorgfri levnadsafton för hans gamla mor.
Själv hade han inga önskningar, för konom

i

Gengångare

var ett glas öl och en cigarr nog. Av affärer
begrep han ingenting. Aldrig ägnade han sig
åt simultanföreställningar trets att det för honom, den berömde Schlechter, skulle vart
en lätt sak att få goda engagemang. Men det
första världskrigets utbrott började en svår
tid för honom, De internationella turneringarna
upphörde och Schlechter blev i ordets egentliga betydelse brödlös.>
|
Sehlechter fick ett tragiskt slut, Han tvangs
slutligen ge simultanföreställningar och under
en sådan i Budapest i slutet av är 1918 tröt
honom krafterna under spelets gång. Han
började plötsligt ställa pjäser i slag överallt.
måste avbryta och fördes till sjukhus där han
dog i spanska sjokan,
Mens, säger Spielmann, »han slutade inte
som ett offer för spanska sjukan eller lunginflammationen eller kriget, I grund och botten
föll han offer för sitt barnsligt redhara sinne.s
Sehlechter drabbades för övrigt tidigt på
sin bana av en tragedi som är mycket omskriven men kanske ännu inte pejlad i hotten,
Här åsyftas hans oavgjorda match mot Lasker
om världsmästerskapet. Derma borde ju enligt vanliga normer räknas som en framgång
för honom men torde på något sätt ha knäckt
hans vilja på djupet.
I denna tvekamp inträffade det uppseendeväckande att den sofelbare» på sätt och vis
utmanövrerade den store Lasker, och när sista
ronden kom behövde han endast en remi för
att erövra schackkronan, I detta läge hasarderade sig Lasker till vinst i ett parti som redan
var

teoretiskt

förlorat,

uppnådde

oavgjort

i

matchen
och behöll mästerskapet.
Denna
match tillåter på sitt sätt en insyn i de båda
mästarnas öden både som schackkonstnärer
och människor och borde därför tilldra sig ett
stort Intresse,
Ege Andersson.

och andra spöken.

i

t

||

Om betydelsen av att kunna teori råder som
bekant olika uppfattningar, men alla är vi ense
om att sådana kunskaper är viktigare i vissa
varianter än i andra och att största risken för
feldrag föreligger i öppna spel. Att rätta knepet
inte är att utveckla sig så slutet som möjligt
framgår dock av alla tiders kortaste turne-

ringsparti, Gibaud-—Lazard,

Paris 1924:

1, då,

Sf6, 2. Sd2, e5. 3. dXe, Sgå, 4, hå?7, Se3, lik
som faran i att överskatta fördelen av vit färg
framgår

av partiet

1. gå, e6. 2. f4, Dhdt

som

tyvärr är okänt i mästarpraxis. Det sist
nämnda gäller också skolmatten 1, ed, e5. 2.
Ie4,

Sch.

3.

Df3,

Le7.

4,

DXffk,

som

inom
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IL. ed, e5. 2. SI3, f5. 3, Sch, Sc6, 4. då, fe.
5. SXe5, SI6. 6, Led, d5. 7. SXd5, SKd5
8. Dh5t, g6. 9. SXg6, Sf6. 10. LIT, KÖ
och vit mattar prydligt i tre drag med 11
Se5tt. Så förlöpte ett parti Ryder—Walcoth,
publicerat i Tidskrift for Skak juni 1901, men
även ett parti Michaelson-—sFr, M> som
spelades redan 1884; mer än tjugo år återstod
då tills fröken Menchik skulle födas, och hon
har således liksom fordom Crecars hustru förmånen att icke ens få misstänkas.
Efter 1. då, d5. 2. cd, Sf6. 3. ed, SKAd5.
4, e4, Sf6. 5. Sc3, Scé. 6. SI3, Led, 7. d5, Se5.
8. SKe5, LXdl 9. Lb5t, c6. 10. de skedde i
ett simultanparti av Oskam (vit) i Rotterdam
1924 Db6. 11. ecbt, DXbö. 12. baTt, och
någon förstärkning av försvaret var inte De7.
11. cbt, Kd8. 12. SXT som prövades i ett
parti Tanner-—TIhalainen i Helsingfors 1928.
I Frankfurt am Main 1912 råkade självaste
Tarrasch som svart ut för en föga uppfriskande kalldusch met von Holzhausen: 1. et, e5.
2. Sf3, Sc6. 3. Le4, Sf6, 4. d4, ed. 5. 0—0,

dö.

ö SXd4, Le? 7. Scå, 0—0, 8 h3, Te8. 9. Tel,
Sd7? 10. LXf, KXf7 11. Set, Sde5. 12,
Dh5t, Ke8. 13. SMd8, TXd8. 14. Sd5, uppgivet, En extra poäng är att Tarrasch med de
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vita pjäserna triumferade 1 samma variant i
ett parti som publicerats i Tartakowers utom-

ordentliga lärobok >Schachmethodiks» (sida 9)
utan angivande av årtal och beklagansvärd
motståndare, blott med den skillnaden att där
troskyldigt följde 11. — 1KXe6. 12. Dd5t,
Kiö. 13, DIST.
Olympens gudar har tvenne gånger med välbehag studerat detta partiförlopp: 1. då, dö.
2. ed, c6. 3. Sf3, Sf6. 4, Sc3, de. 5. ad, LI5.
6.

Seb,

e6.

7.

f3,

Lb,

&

ed,

LXed

9,

fransmannen

Chéron

gon

i

Haag 1928 (fransmän har då en förmåga att
förlora miniatyrpartier!), och så vann desslikes italienaren Staldi mot argentinaren Pleci
vid nationstävlingarna i Stockholm 1937 (av
hänsyn till Ståhlberg göres här, som synes,
ingen parentetisk kommentar),
När Fine som vit förlorade mot Judovitj i
Moskva 1937 efter dragen 1. d4, d5. 2. c4, e6.
3, Sc3, Si6. 4, SI3, c5, 5, Leb, oc 6. SKd4,
e5. 7. Sdb5, a6! 8. SKAS?, ab 9. SXI6T.
D>f6! 10. LXf6, Lif. 11. Dd2, LX det. 12.
KXd2, of ansågs detta som en stor terotisk
nyhet, och även

Euwe

anger

detta stormästar-

mile som stamparti, För all del, Fine--Judovitj låter mycket vederhäftigt. men dragen förekom redan 1935 i ett korrespondensparti Völk
-—Hibschmann
som exvärldsmästaren hade
bort känna till om han studerat skrifterna.
Vid landskampen Norge--Danmark i Oslo
2 febr. 1947 spelades följande parti Haave—
Ö, Larsen:
1 då, SM6, 2. cd, eb. 3, Sch
dö 4 Leg5, Le7 5 e3, Sdb7 6. Sf3, 0—0.
7. Tel, 06. 8 Ld3, de. 9. LXce4, Sdö, 10.
Lxe7, DXxe7. 11. 0-0, SXKe3 12. Te
e5. 13. SXe5, SKes I4 de, DXe5. 16. fi,
Ded.

16. Lh3, Dg6.

17. ed, Le4, 19. Tel. Tadö,

19. Te3, Dh5. 20. De3, g6. 21. 15, gö. 22, Df6,
h6.

23.

TXgt,

DXe4

24,

Te6t

KgB

25.

Dxh&, Keb 26. fö och Larsen gav upp.
Detta var mycket lärorikt när det första gången förekom, i partiet Noteboom-—Jgel, Brno
1931 — enda skillnaden var att Igel släppte
taget redan efter 24, Dg6t, vilket ingen må
förtänka honom ehuru det stundom sägs att
namnet förpliktar.
På tal om våra goda grannar: andra partiet
i särspelet om fjolårets Norgemästerskap, in-

av

spelarna

känt

till

partiet

Sämisch.

givet,

fe,

vid olympiaden

fört i TfS:s oktoberhäfte, hade berett glade
brodern Barda mindre huvudbry eller erbjudit
opponenten Rojahn större remichanser om nåTaube, Berlin 1935, som var identiskt ända
till katastrofen; där spelades 21. —, hö, 22.
Til4, Te, 23. Tfg4, LYS. 24. TX gBTf, upp-

SKed 10, DIS, DXxd4 11. DX.
Kd.
12. DXg7, LXe3f, 13. be, Df2t. 14. Kd,
SKe3t. Så vann nämligen polacken Przepiorka
mot

RRRESRE

parentes sagt är mycket lärorik ur den syr
punkten att svart gör idel utvecklingsdrag såsom Tarrasch lärde, medan vit redan i fjärde
draget flyttar en redan utvecklad pjäs såsom
Réti och andra 20-talets modernister undantagsvis tillrådde,
Skolmattens stamparti ligger förborgat i
historiens dunkel, och där må det vila i frid.
Men kanske har läsaren själv i sin grönaste
ungdom fört de vita pjäserna till nederlag enligt följande giftiga recept: 1. ed, e€5. 2. Sf3,
Sc6. 3. Led, 5d4, 4, SKe5?, Dö 5 SKIT,
DXg2 6. Tfl, DXeft. 7, Le2, Sföt, Som
tröst kan då nämnas de mera historiska
exemplen Möhlock--Kostie, Köln 1912, och
Cusciani-—-Bensasson, Tunis 1935. Nåja, vart
23:e år kan ju en skandal inträffa även i
bättre familjer, Och det är om såna där dubbelgångare denna artikel huvudsakligen ska
handla. Att känna till dem bör vara värde:
fullt, ty fel som mer än en gång begåtts av
skickliga spelare kan enligt sakens natur ligga
snubblande nära även för den näst bäste, ingen
nämnd och ingen glömd,

Går vi tillbaka ännu en årgång i denna tidskrift finner vi som parti nr 5668 Mannely—
Hildebrand, Östersund 1947, Det har en föregångare
ända till 20:e draget: Kasznår
Merényl, Nylregyhåza 1935, med fortsättningen
20. f3, Dhlåt. 21. Keel, Lgå, 22. Sa3, Telt.
23 Irxel, Lel. 24, Sc2, Lh4, 25, Sd4, Dg6.
20, Lc2, Dg3 och vit gav upp.
Före nationstävlingarna 1930 spelades i
Kotterdam ett träöningsparti Maréczy-van den
Bosch,

som

efter

1. e4,

dö,

Sec3, Das. 4. Så, SI6. 5. då,
7. Sbå, Db6, 8. ad, LXf3, 9.
ah. 11, ab, TXalt 12, Lel,
TXc2r. 14, Kdl, TXb2 15.
TblIT. 17. Kd2, Sd4. 18. cBDT,

2, ed,

Dxd5.

3.

5c6. 6. LZ, Log.
DX f3, 26. 10. 25,
TXeit. 13. Kä2,
be, Kd7. 16. dö,
Kxc7. 19, De3t,

5Sc6. 20. Dh3t, e6. 21. de, be. 22, Ke2, Th4 små-

ningom vanns av svart, Detta var teori 1. 0. m.
14:e draget, Holländaren kände tydligen till
sin landsman de Veers analyser i Wiener
Schachzeltung 1926 i anslutning till korrespondenspartiet Lafora—de Veer samme år, där
dragen 15, Da3, TbIf, 16. Ke2, TH. 17.
Daö8T,

Kd7

18.

DXbh7.

Sd5

skedde.

Varian-

ten återges i EFuwes lärobok, men den har
en märklig
föregångare
som
Euwe
tydligen inte känner till, nämligen ett blindparti (1!) Sehlechter—Mieses, spelat i Stuttgart 1909: 18. Tf, Sdö. 19, DXb7, SKe7.
20. Kbl, e6. 21. Tfel, Sc4, 22. DaB, g6, 23.
dö, ed. 24, Tedt, då och svart vann, Den misstanken ligger nära, att de Veer var mera lärd
än talangfull och att han lyste med Jånta
fjädrar både i sitt korrespondensparti (vilket
är tillåtet) och i sin artikel i WSZ (vilket inte
är tillåtet). Och så är ju holländare ett sällskap för inbördes beundran!
Även i god tro och bästa avsikt gör sig
dock mången glossator skyldig till falskt påstående att ett drag är snytts, Då Gligorie
drog 12. Dad mot Böök i Staltsjöbaden i fjol
(se TES 5811) var han inte den förste. Draget
spelades redan av Blumenfeld mot A. Rabino-

vitj i turneringen om Moskva-rmästerskapet
1925 och även av Landau i 4:e matechpartiet
mot
Splelmann
1938;
jämför
dessutom
Marschisottis
sammandrag i Tf5:s senaste
decemberhätte —— och på tal om den artikel må
beträffande Alapin-varianten i spanskt nämnas
atl Alapin själv angav 10. —, EXc3, 11. be,
Led.
I »Boken om schacks förmodar Ekström
(a

57)

alt draget

6. Dc2

efter

1. då,

dö.

2.

ed, e6. 3, SI, SÉ6, 4. Sch, ch, 5. €e3, Shd7
först prövades av Stoltz mot John Lindberg i
Härnösand 1935, Fatalt nog började det partiet med

1, då, dö. 2 cd, c6. 3. Sc3, dö 4 Så

g6. Och dessutom har vi flera tidigare exempel
på draget 6. De2 i angivna ställning, där det
gäller som sStoltz-variantens — det må vara
em
öppen fråga om Davidson
— Aljechin,
Semmering 1926, är stamparti eller ej.
I samma bok, & 749, beskriver Stoltz sin
äkta spanjor mot H, Steiner i Hamburg 1930
på ett något egendomligt sätt. Söker han 1
TIS aug. 1930 så finner han att Steiner drog
9, —, &4, Men när det partiet återges lrukar
det kallas sStoltz— Kashdan, Hamburg 19303,
och det är skönt att för en gångs skull slippa
se den beteckningen, ty Stoltz och Kashdan
möttes inte i Hamburg.
Någon glömd?
Javisst, Ståhlberg. Som
glossator är han nästan oåtkomlig, och desto
mer glädjande är hans påstående i TIS dec.
1946 att han samma år mot Schröder efter 1.
d4, Sf6. 2. cd, e6, 3, Sc3, Lb4, 4. e3, 0—0.
5, Ld3 lancerade en onyhets med 5. —, Scb.
Detta parti har en föregångare ännu efter 6.
Sge2, dö. 7. 0—0,

de, 8. LXc4,

10. ed, och först nu kom

för 26
zisky

som
1944

Ekenberg
(se TIS

e5 9. dö, 5e7.

nyheten

spelade

5Sg6 i stället

mot

5. Kren-

parti 53781. Dessutom

har

vi Barcza—Becker, korr, 1937: 6. De2, e5, och
ett flertal partier där ställningarna efter 6.
De2, TeB eller 6. De2, d6 uppstått genom dragomkastning,
Den som har tillgång tll denna tidskrifts
häften för mars 1943 och dec. 1948 kan ha
behållning av att jämföra drag och kommentarer till partierna 5308 och 5839.
Någon
nyhet är eller var dock imte denna variant:
enligt vad Rjumin berättar i den ryska schackoch dam-tidningen »>64» år 1938 hade efter 1.
e4, eb, 2. SI3, e6. 3. d4, cd. 4. SKd4, Sf6.
5, Se3,

dé. 6. Le2,

ab, 7. 0-—0 systemet b5. B.
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Lf3, Ta7. 9. Le3, Td7 lancerats av en förstaklassare i Moskva vid namn Sjivtsov.
I denna artikel om dubbelgångare är det
mycket frestande att nämna partierna Devos
—Denker,

Hastings

9 jan.

1946,

och

Devoz—

Denker, London 16 jan, 1946, vilka enligt
respektive turneringsböcker var precis likadana
och uppgavs av vit efter 50 drag; men tydligt
är att London-bokens redaktion har slarvat
betydligt mer än Devos,
Till sist ett senkommet beriktigande av undertecknads uppgift i Schackvärlden dec. 1943
där

1. ed, c6

2. då,

dö. 3. få härleddes

En för låg siffra nämndes i förra miunret
(328). Det var inte mindre än 368 man som
samtidigt deltog 1 Stockholms schackförbunds
finalrond på Gillet,
I div. I blev det en spännande slutstrid
mellan Södra och Waza, Den första som förlorade i Södras lag var Överraskande nog
Ståblberg, och den första som vann I Wasas
lag var Lundin! Det ena som det andra bidrog
till att lagens stridshumör resp, sjönk och
steg. Förgäves sökte korpral Sten Påhlman
ingjula mod hos Södras trupper genom att
egenhändigt tvinga kapten Sven Hagberg att
sträcka vapen, Det var redan försent, Wasa
brassade på och fick slutseger med 1136—8B10,
Om det inte i fortsättningen vidtas några
förändringar i seriesammansättningen, så blir
Allmänna och Kristallen nedflyttade till div. TI
samt Arbetarna och Solna uppflyttade till div.
I. Hyresgästerna får byta med Norra SS. De
följande tabellerna klargör shuställningen för

Div. I
Wasa ...... rrss rara
Södra = sesersere rare a
Kamraterna =. ossseors
Schack-27
ocscrsssrses

v. ov. f,
fe
1
3 I 1
5
2
4 32 1

mp.
6
5
5
5

pp
BILA
B2
036
7514

Bockaden

2

I

4

216

634

Västermalm «..-csore>
Allmänna ..scos-orers

2.
1 ee

5
6

2
1

68
54

Kristallen

1—

6

1

äl
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rasens

so.ssorsersr

i Uppsala,

som

vet det

1899, Dr Bassi

mesta,

meddelade

turneringsledarens) samt Art. 21 3 2 (s5Spelaren skall därvid själv nedskriva sitt drag och
lägga det i ett kuvert, som hen förseglar»)
Tävlingsledningen sammanträder, finner att
inget fel begåtts och ogillar protesten, varefter följande ordväxling kan noteras mellan
Å
som frågar och tävlingsledningen som
svarar:
— Skall inte reglerna följas, eller behöver
inte spelare föra protokoll?
— Protokoll skall föras, men behöver inte
inlämnas omedelbart. Nya, ärno inte tryckta

at

3. f3 spelades av Harmonist mot von Bardeleben i Berlin 1850 och prövades även av
Levitsky innan Marécey vågade sig på det.
Allt tydligare framgår således att ingen är
ofelbar, utom

möjligen Bruno

Bassi och

Gränfeld. Men börjar vi nu söka
till »stredragare> så finner vi oss
satta med den svåra uppgiften att
som först drog 1. e€2—e4, så det
att sätta punkt medan tid är,

Ernst

föregångare
snart sysselutröna ven
är nog bist

Börje Norén.

från

Stockholms
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partiet Maréczy-—Lee, London

Tävlingsregler och deras
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>. .. de som halkat på sin egen halhets
halka.» Nils Ferlin tänker inte på schackspelarnas regel och tävlingskommittéer, när
han skaldar ovanstående rad, men ban kunde
mycket väl ha gjort det. I varje fall är stigarna i förbundets regeldjungel synnerligen hal
kiga, och såphala är tävlingskommittöernas
fotsulor, För att I någon mån belysa mitt påstående skall jag taga ett exempel
A och B spela semifinal i Collijn-cupen. A
lyckas bra i spelöppningen och synes i miuspelet ha avgörande fördel. Emellertid kommer spöket Tidsnöd intassande; ställer sig
först hos B — som 1 förskräckelsen börjar
att strecka protokollet redan i 20:de draget
— breder seden ut sig till andra sidan av
spelbordet och sätter skräck i A, Denne stirrar Ömsom på spöket, ömsom på partiet, grips
av panik och står i 50:de draget i förlustställning. Hela tiden har emellertid ÅA, i överensstänmelse med gällande regler, fört protokoll, Efter det 50:de draget ingriper tävlingsledaren och förklarar partiet avbrutet. A får
order att göra det förseglade draget, B att
inom en timme inlämna ett korrekt fört protokoll. Sålunda sker och tävlingsledaren förseglar kuvertet, Å, som

12

Stockholmsmästerskapet bar inletts och tolv
man deltar, Man räknar med slutstrid mellan
Sköld och Kjellander, som båda segrat i de
två första ronderna, Men även Backlund och
Swre Lindqvist är med i turneringen!

anser att regelbrott

före-

ligger och att B haft fördel därav, inlägger
protest och hänvisar till förbundets tävlings
regler Art, 23 $$ 1 och 3 (>Varje spelare i
en match eller turnering skall föra ett tydligt och ordentligt protokoll över partiets, och
spelarna »skall så snart partiet är slutspelat
överlämna

ett korrekt

och läsligt protokoll till

Emellertid

var det myc

ket fult gjort av B att inte föra
— Hur lång tid får spelare på
inlämna protokollet?
— Det är visst 24 timmar efter
slut.
— Står detta i de nya reglerna?
— Nej, ingen tid är angiven, Ni
tittat

på

i Saltsjöbaden

i somras,

protokoll
sig för att
spelhidens

skulle ha
där

fanns

det vissa stormästare som aldrig förde protokoll,
— År
det stormästarna som bestämmer
reglerna?
— Ja, vi får rätta oss efter dem.
— Nå, men detta med förseglingen, Skall
inte spelare själv försegla sitt drag? Kan inte
oegentligheter förekomma om andra tillåtes
försegla kuvertet?
- I de nya reglera finns ingen föreskrift
om vem som skall försegla kuvertet. För
övrigt kan man helt lita på förbundets funkuonärer.

I Saltsjöbaden

. . .

-— Kan man inte tänka sig den möjligheten att tävlingsledaren mutas at förråda
draghemligheten?
— Vet hut! Ni är för gammal att komma
med sådana insinuationer gentemot våra funktionärer.

Akta

er väldigt

noga,

så att ni inte

strykes ur förbundet . . . |
Ungefär på detta plan rörde sig samtalet.
Naturligtvis bör man inte fästa någon större
vikt vid hur orden föll. Säkerligen var de inte
övertänkta och inte heller så illa menade. Vad
jag med
ovanstående vill belysa, är den
respektlöshet vederbörande visar mot gällande
regler. — Visserligen talades här om andra
regler, som

änna

inte blivit tryckta. Men

skall

inte dessa offentliggöras innan de kan cfterföljas? Och hur kan en tävlingsledning så
kategoriskt ogilla en protest, utan att först

43

ORSER

+

skulle

man

Man kan rätt ofta göra iakttagelsen, att de
som hälftigast bekämpa »självmattsotygets i
problemkosten i praktiska partier äro omedvetna självmattsspelare.
Fk

I schack äro kungarna, drottningarna och de
andra officerarna skurna ur samma trä som
de enkla bönderna — om blott på livets

44

annars

äro

dåliga

kunna

patrioter.

förklara,

att

Hur

Matchen Fine -Najdorf.

Pills-

bury visat förkärlek för spanskt parti, Marco
för italienskt, Tarrasch för franskt, Janowski
för engelskt och Tsechigorin för Evansgarmbit?

5856.
Fine.

&

»Som spel är det för mycket vetenskap och
som vetenskap för mycket spels sade den snillrike Lessing och avfärdade med dessa ord
schackspelet, Det visar endast, att han ej förstod
sechackspelets anda, ty schack är varken spel (i
vanlig mening) eller vetenskap utan konst; en
konst, som värdigt intager sin plats bland de
andra, mera kända,

råkat i ett mattnät. Sade och beträdde åttonde

5gö—6

2.

02cd

gT-—g6

ShI—e3
Eel—f4
€2—23
Ddl-—b3
Sgl—f3
Tal—cel
c4Xdå
Lfl-—e2
0-0
h2h3
Db3—a4
Sf—e5
Lf4Xes
Le5Xg7
Tel—c2
Dad—b4
Tfl—cel
Db4—a3

Sed.
22.
23,
24.
20.
206.
27,

d7—d5
Li8-—g7
0—0
0126
b7---b6
Le8—b7
c6 Xx då
Shö—c6
Ta8—Lc8
h7-—h6
a—a0
Sc6 Xx eb
Sft6—d7
Kg8Xg7
e7—eG6
Sd7—b8
Sbhö-—c6
Dd8--e7?

2) Fr.: Cavalier==

bö—b5
Te8---e7
bad
TIB-—0c8
Tec8-—bB
Tb8—d8

Mot hotet LXa6 fanns inget försvar.
Slutet spelar Fine med känd precision.
20. LXa6, LXa6. 29. TXc6, TX c6.

30. TXc6, Tbö, 31. a5, Th7. 32. SXKd5,
Tbli. 33. Kh2, Ld3. 34. Th6, Tal. 35.
Sh4, Led. 36. a6, 15. 37. Te6, Lb3. 38.
Te7T, KI6. 39. a7, g5. 40. 5c6.

Uppgivet.
5857. Indiskt parti.
Andra matechpartiet.
Najdorf.

1. d2-d4

Fine.

Sg8-—16

2

e2—tc4

3,
4,
5.

Sbl—e3
Ddl—c2
c4Xd5

läggning.

6.

Sgl-—f3

eT—5

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.

Tel—d2
Ld2Xcå
dåXe5
Tal—cel
De2—bl
g2—g3
Lfl-—g2
0—0
h2Xe3?

Lb4 Xc3
0-0
Dd5Xc5
Sbö—c6
De5—e7
e6—e5
Sf6—d5
Sd5 Xe3

Ställning efter 20. —, Dd8—e7.

&

Var arbetsam som en bonde, värdig som en
biskop!), tapper som en kavaljer”), ett fast
torn i kampen för tillvaron, finkänslig som en
dam och till sinnet en sann konung! Då kommer du att spela en god roll på livets schackbräde,
(Deutsches Wochenschach 1903.)

b2xXa3
Sato bo!
adad!
SböXxad
Sad—b6
a?—a4

Hittills har svart försvarat sig mycket
bra. Det givna draget hade nu varit
20. —, b5, medan däremot det vöver-

linjen som ny konung.
Då förklarades han för narr, ty en bonde
skulle aldrig kunna bli kung,

Bishop>=löpare.

d2—då4

lagda textdraget får en direkt veder-

&

2Le roi est mort, vive le roilp> sade en på
sjunde linjen stående bonde, då hans kung

1) Eng.:
Springare.

Öm 21. — Dd8 så 22. LXa6, och på
21. —, bö följer 22. DXe7, SXe7, 23,

Najdorf.

1],
3.
4.
5,
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.
17.
18,
19,
20.

+

>I dag bar jag satt matt tre gånger. Hell
mig, ärorike segrare!» sade den svarta kungen
till den vita, där de lågo bredvid varandra i
lådan i fredlig ro.
»Du dåre!» svarade det vita majestätet. sDet
är inte du, som har besegrat mig, utan handen, som fört dina trupper, och anden, som
fört handens.
Äro denna världens store annorlunda än
den svarta kungen? Anse de ej allt betydande, som koramit till under deras regering, för
deras egna högst personliga verk, och dem,
som Jånat sina händer, för simpla hantlangare?

På en gång var svarts spel hopplöst.

Gränfelds försvar.

Första matchpartiet.

Ä

Ka Z Å
äng Bag.
I FU
äh kr
vg
ån
a
Ch
VA

Eg mad
2
2 &
21.

Sc3—a4!

De7 Xa3

SNR

Schackspelarna

Schackfragment.
Av Max Weiss.

Partier

schackbräde härskarna och de gynnade klasserna kunde erinra sig, att de äro av kött och
blod liksom den ringaste arbetare och tiggare!

näe

förvissa sg om riktigheten av sitt handlingssätt; utan att kontrollera och påvisa sina
uppgifter i de nya reglerna. Detta är en frågeställning. En annan är denna: Om tävlingsledningen tolkat de nya reglerna rätt, visar
då inte dessa uppluckringstendenser som kommer att inverka skadligt på allt tävlingsschack?
När man ändrar regler, som klart säger ifrån,
när ett protokoll skall inlämnas och lika klart
säger när och hur ett förseglat drag skall
göras, och istället inför sådana dunkla hegrepp som »protokoll skall förass och drag
skall förseglass, då vandrar man som sagt på
synnerligen halkiga stigar. Eller skrives reglerna så, att full gardering mot stormästarnas
nycker finnes? Här föreligger i så fall en
auktoritetstro som i sitt slag är både skrattretande och skrämmande, Visserligen finnes en
dylik auktoritetstro inom snart sagt alla områden, men den synes vara dominerande imom
schackvärlden. Man har dock svårt att föreställa sig t, ex. följande inom idrottsvärlden:
Världsmästaren i längdhopp gör ett utmärkt
skutt på 9,5 meter, tyvärr föreligger Över
tramp, vilket världsmästaren dock anser vara
en hagatell. Han skrattar därför bort bagatellen. Fulla av beundran godkänner tävlingsledningen det nya världsrekordet.
Därefter
godkännes alla övertramp, som göres osynliga
inom 24 timmar,
Nej, låt oss få regler som verkligen är regler
och som efterföljas i praktiken; regler som är
till för oss vanliga schackamsatörer och just
därför bör vara sådana att 21 trivs med dem.
Sedan får stormästaren ha sitt för sig: slipper
föra protokoll även om >detta är mycket fult
gjort av honoms.
Ärsta I februari 1949,
Erik. Lindblom.

a

CieO

LI8-—h4
d7—d5
DdeXxXd5

Efter detta drag kommer vit i nackdel, TXe3 var det rätta.
15,
16.
17.
18.
19,

—
Ti 1—d1
Sf3—el
Seld3
e2--e4

Le8—e6
TaB8—cB
Le6—c4
f7-—fö
f5—414

För varje drag ökar svarts fördel,
45

29. TXd7, men det följer 29, —, Dh3
jämte f3 och matt.
Ått Najdorf efter denna svaga inledning med två förluster skulle kunna utjämna och slutligen göra matchen oavgjord, var det väl inte många som
trodde.

5858,

Spanskt parti.

Tredje matchpartiet.
Fine.

Najdorf,

1. ed, e5, 2. Sf3, 5c6. 3. Lb5, a6. 4.
La4, Sf6. 5. 0—0, Le7. 6. Tel, b5. 7,
Lb3, 0—0, 8. d3, d6, 9, c3, Sa5, 10. Le2,
€5. 11. Sbd2, Sc6, 12. Sfl, dö. 13.
eXd5, DXd5. 14. Lg5, Lb7. 15. Se3,
Dd7. 16, d4, eXd4. 17. Sf5, Ld8. 18.
cX dd, ox då,

Ställning efter 18. —, cXd4.
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Vit har nu en lovande angreppsställning med kombinationsmöjligheter. Najdorf själv fruktade 19, Dd2 med hotet
20. SXg7, KXg7. 21. Lh6t. En Fine
från åren 1937---38 hade säkert inte
tvekat att slå in på en så lovande väg.
46

DXd4,

21.

SXd4,

hö.

22.

Lf4,

Lb6.

23. Sfö, TfeB. 24. Lb3, Le5. 25. Ldé,
Sed, 26. LXc5, SXc5, 27. Le2, TXelt.

20.

TxXel,

Td8.

29,

b4,

(Fine hade

bjudit remi, men fått avslag och vill nu
företa sig något. 29. Se3 hade dock

varit säkrare.)

5e6.

30. Lb3, Kf8,

Underlättar svarts upp-

gift. När Fine för andra gången här
bjöd remi, rusade Najdorf upp från
stolen och skrek: »Tvåhundra dollar!»
Han ville på sitt typiska sätt slå vad att
han skulle vinna partiet. Förslaget mottogs med tystnad, men partifortsättningen talar sitt eget språk.
Ställning efter 64, h3.
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73

3

ed
AZ

KhäXhät!
Kh3-—g2
h6—H5
höh4
gö—g5!!

Det kunde följa: 72. SXg5, h3. 73.

Kg3 etc.
5859. Indiskt parti.
Fjärde matchpartiet.
Najdorf.

28.
29,
30.
31.
32.
33.
34,
35.
36.

Se3—c2!
Se2—elT

SXh3, KXh3. 74. Kd3, Kg2! 75. Ke2,

31.

Tdl, TXdlt. 32. LX dl, Led. 33. Sd6
(Äter vore Se3 bättre), Ld5. 34. a4,
Sd4, 35. ax bö, aXb5. 36. f3, Ke7. 37.
5e4, Le4, 38. Kf2, Sc6. 39. Le2, SSX bd.
40. 5c3, 5d3f. 41. Ke3, Sel! 42. SXb5,
SKg21. 43. Kia, LXe2. 44. K Xe2,
KI6. 45. Sd6, Ke6. 46. Sc4, Kd5. 47.
Sb2, Kd4. 48. Sd3, 15. 49. Sb4, Sf4t.
50. Kd2, 5e6. 51. Sc6t, Kd5. 52. Se7t,
Ke5. 53, Ke3, KI6, 54, Sd51t, Kg5. 55.
Kf2, Kh4. 56. Kga2, g6. 57. Se7, Kg5.
Sö, Kg5, f4t. 59. Kf2, Sd4. 60. Sd5, Sc6.
61. Sc3, Khd. 62. Kg2,.Se7. 63, Se4,

Sf. 64, h3 (?)

64, —, Set.
65, Kg2—h2
66. Kh2—2zg2
67, Kg2f2
68. Kf2Xel
69. Kel—e2
70. Se4—g5
71. 5g5—e6
Uppgivet,

d2—d4
e2—c4
Sbl-—c3
e2—e3

5gö-—16
eT-—e0
Lf8-—b4
b7--b6

>

Sgle2

Le8-—b7

6.
7.
8

a?—a3
d4—d5
5e2—g3

Lb4—e7
0-—0
d7-—d6

TeB-—aB
De7—d7
Lb7—a6
Dd7—d8
Dd8-—d7
Dd7-—d8
SH6—d7
Sd7—c5
1-5

Efter långt betänkande, Vits springare
strävar nu till e6, men Fine har räknat

med detta.
Dd8—g5
37. Shöt4
38. h3—Lh4!
Möjligen var detta drag en överraskning för svart.

38,
39.
40.
4l.

Fine.

1.
2.
3,
4,

Ta5Xb5
Tal —el
Tel—bhl1!
Thb5bh4
Le3b6
Lb6—d4
Tbl—al
h2h3
5g3—h5!

— —
Sfå—e6
Ld4Xe5
d5—d6!

Dg5 Xh4
Dh4—e7
d6Xe5
De7 Xd6

Förseglingsdraget, på vilket Fine förbrukade nästan all betänketid för nästa
period. Likväl hade 41. —, DXe6
bjudit det bästa försvaret: 42, LX at,
TaB, 43. Th6, De4. 44, d7!, Le7. 45.
De3!, Kf8. 46. DI3!! — Däremot ej 42.

I partiet Botvinnik — O'Kelly, Groningen 1946, spelades det intressanta

Ld5, eX hå, 43, LXe6t, TXe6. 44. Dd5,

bondeoffret 8. —, b5. Botvinnik var den
gången 1 farozonen, men vann slutligen,

bonde understödd av löparparet är oer-

Textdraget är tamare.
9,
10.
11.
12.
13.
14,
15.
16.

Lfl-—e2
e3—e4
0—0
Tfl—el
Le2f3
ed Xdå
c4Xd5
Lel—g5

CfcO
Sb8—a6
Sa6—ec7
Dd8—d7
cOXxd5
e6
Xx d5
Ti3—e8
h7—h6

16. SEX d5 strandar på 17. TXe7!
17.
18,
19.
20.

Lg5—e3
Ddl—d4
Se3Xb5
a3—a4

Le7-—£8
Se7—Lh5
Dd7Xb5
Db5—e5

21.

Dd4—d2

De5—ce7

22,
20,
24.
25,
26.
27.

Tel—el!
ad—a5!
TalXa5
b2h4
Tel—al
hä b5t

De7-—-d7
böXa5
a7—a0
Ta8—cB
Dd7-—e7
a6Xbö5

Le4!!

45.

DXa8,

TXd6.

Svarts

fri

hört stark.

Textdraget föranledde Fine att senare
ge upp partiet utan fortsatt kamp; det
följer naturligtvis 42. DX d6, LX dö. 43.
LXab

0. 8. v.

Slutställning.
Ställning efter 41. —, De7X d6.

7 Die
2 JE Oo
1
LA a
2 8 Dia
= ( Å
aa mm
md AU öm
da

-

Sc 0d7

Uppgivet.
Vit hade tänkt försöka 28. Se7t, Kh8.

Efter långt betänkande, utan att finna
någon klar angreppsfortsättning, väljer
Fine en förenklingsvariant.
Slutet på
visan blir, att Najdorf långt om länge
tar hem vinsten. Man frestas se symboliki detta: schackgudinnans straff åt
den tvehågsne!
19,
SfBXxd4, SXd4 20. DXd4,

SS

Tce8—d8
De7-—T7
5e6 X dö
5Sd8-—e6
Se0-—05
DE7-—h5
g7—g6

ÅS

Lg2h3
Sd3-b4
TdlXd8
Dbl—e2
Lh3—Lt5
Tel—dl
Sb4—d5
pjäs.
Lfs—d7

-

KA SES

20.
21.
22.
23.
24,
25,
20.
Vinner
27.

SR

a

Zz

41

5860. Grunfelds försvar.
Femte matchpartiet.
Fine.

partiet
baden,

Najdorf.

1. då, Sf6. 2. cd, g6. 3. 5Sc3, d5. 4.
Db3, dXe4. 5. DX«cA, Lg7. 6. 5f3, 0—0,
7. gå, Le6. 8, Dd3, Dc8. 9, 5g5, Ld7.

10. Lg2, h6. 11. Sf3, Lh3. 12. 0—0,

LXg2. 13. KXg2, e5! 14. dXc5,
DXc5. 15. Le3, Dh5, 16. Tel, Sc6. 17.
Sad, DÅ5, 18. DXd5, SXd5. 19. Ld2,
Tfd8. 20. Sc5, TdeB (På 20. —, b6
följer 21. Se6!, vilket svart i förra
draget förbisåg; annars hade han spelat
19, —, Tic8, Nu får han kämpa hårt
för

att

hålla

jämvikten.)

21. SXb7,

TabB, 22. Te5, Sf6. 23. Tfel, TXb7. 24.
TXe6, TXc6. 25. TXe6, TXBb2. 26.
Ta6, Sed, 27. Le3, TXe2. 28. TXaT7,
Sc3. 29, Sd2, Tel, 30. a4, Tal. 31. a5,

Sd5! 32, Le5, Ta2. 33. Sb3, Le5! 34.
Ta6, Kg7. 35. Te6, Le3. 36. a6, Sh4.
37. LXb4, LXb4. 38. Scl, Ta3. 39,
Kf1, e5. 40, Ke2, e4. 41. Kl. Remi.

Lun
— din
Boleslavsky,
följde

Sjätte

matchpartiet.

18. Sg5, (Numera vits enda chans,) h6.

(Tidsnöd.
23.

—

Sf6T,

7. d5, 0—0. 8. Se2, c6. 9, a3, Sa6. 10,

26. Le5! Remi.

5862. Indiskt parti.
Sjunde matchpartiet.
Naijdorf.

1, SI3, St6. 2. c4, 26. 3. då, Lg7. 4.
23, 0—0, 5. Le2, d5. 6. ecXd5, SXd5.

7. 0—0,

48

Svart

DXbl.

LXf6.

24,

26.

24. TbXcl,

kan

Db2.

Db21

c5, 8. dXc5,

Sa6. 9. Dad,

(I

5863.

267.

Bernhardt,

Tyskland.
Original,

Finland.
Original.

A.

Hildebrand,
Uppsala.
Original

25.

Sc6

o. 8. v.)

25. Te7,

Le6, 26.

Khl, Tad8. 27, f4, Sd3. 28. f5, Ld3.
29. SKITI, LXT7. 30. f6, g5! 31. Dg4,
Se. 32. DIS, Lh8, 33. SXg5!, hXgö.
34. DXg5t, Lg6. 35. föl, Kg7. 36.
37, Dh4t,

Krukmakaregatan 38, I ir, Stockholm 4.

i stället spela

LXh6,

DXf6,

266, G.

265, U, J. Parhi,

Kg7. Remi

5=5 + 10,

Remi,

4 +9=13,

Remi.

Originalstudierna föremål för lösningstävlan med två bokpris.
Frist en månad efter häftets utgivning.

med

Springaren:

Tematurnering

(Vit minorpromotion
269,

268. H. F. Blandford.

0—0, e6. 11. Sbeå, eXd5. 12. eXd5,
cXd5. 13. SXKd5, Sc6. 14, Sec3, Sc7.
15. SXec7, DXe7. 16. Sd5, Dd8. 17.
h4, Le6. 18. Lg5, De8, 19. Dd2, LX d5.
20. LXd5, Sd4, 21. Dd3, Dd7. 22. Lg2,
h6. 23. Lf4, TadB, 24. Tfel, Se6! 25,

Fine.

Bidrag och lösningar sändas till A. WERLE,

19. Sge4!, De2! 20. h3, Sd3. 21. Tbl,
5ge5. (Vit kan nu knappast röra sig
och måste räkna med många hot; t, ex.
Lc8-—e6, a2. Fine beslutar sig för ett
förtvivlat angrepp.) 22. Sd6, TI8. 23.
Sd2e4, SKel?

Fine.

1. då4, Sf6. 2. c4, g6. 3. g3, Lg7. 4.
Lg2, dö. 5, eXd5, SXd5. 6. ed, Sb4,

DXd7, TXd7.

Studier

De2,

evig schack, Med två springaroffer räddade sig Fine. Ett intressant slut.

Indiskt parti.

Najdorf.

10.

SXg2. 11. SXg2, Dd5. 12. Sc3, DXe5.
13. Le3 med bättre spel för vit. Vits utflykt med damen är tvivelaktig.) 5Xc5.
10. Dh4, Db6! 11. Sbd2, Db4! 12. e4,
Sf6. 13. a3, Dad, 14. b4, Sd3. 15. e5,
Sgå. 16. DXe7, TeB. 17. Dh4, Sd Xe5.

Difört, Kh6.

5861.

Saltsjö-

9. Sel, Sf4?1

högst fem

Rundqvist.

pjäser)

270. K. Rundqvist,
3:e pris

2:a pris,

I:a pris,

Damgambit.

K.

med

1949.

Ättonde matchpartiet.
Najdorf,

Fine.

1. d4, d5. 2. e4, e6. 3. Sc3, Sf6. 4.
SI3, e5. 5. eXd5, SXd5. 6. e3, Le7.
7. Ld3, 0-—0, 8, 0—0, cXd4. 9. ex d4,
5c6. 10. De2, Sf6. 11. Tidl, Sb4. 12.
Le4, b6. 13. Se5, Lb7. 14. a3, Sbd5. 15.
La6, DcB8. 16. LXb7, DXb7. 17. Df3,
TacB8. 18. Lg5, hö. 19. SXd5, DX d5.
20. DXd5, SXKd5, 21. LXe7, SXe7.
22. Tacl, TXcl. 23, TXc1,
TXc8f, SKeB. 25. KfL, f6.

Tc8. 24.
26. Sc4,

Kf7. 27, Ke2, Ke7. 28. Kd3, Kd7. 29.
Se3, Sd6. 30. Sd1, Sf5. Remi.

I+200

Vinst,

I, Ldät, KaB! 2. c4,
Sd2, 3. c5, Sbå. 4 c6, Sa5.
5, e7, 56 6. cBTT!, SbBT.
Och vit gör matt senast
i 13:e draget,
4, nn, SKA DET, So
6, cBDT!, och vinner,

6. c8T?, remi,
En trevlig studie, i
originell utformning. Minorpromoötionen väl maskerad.

3+2-5

Vinst.

1. Kg6, Lagt. 2.e6, Kab.
3,

e7,

Lf8.

4. e8L!,

och

vinner.
.
Twivelsktig
som pristagare då den icke är
originell.

+

äm

i

Vinst.

I. fö, Ke? 2. fö, Kf3.
3. f7, Kg 4. Köl, Kb,
5, 6, Kh6. 6. g7, Kl. 7.
feD!, T>Xf8, 8. get
och vinner.
7. IBT?, Td6r följt av
KXg7 och remi.
En partiliknande ställ
ning, som rymmer en hel
del finess, Bra motivering
för 7. 18 D. At slut
klämmen är en gammal
välkänd problemvändning
gör mindre.

Studie nr 259 av Farago,
nov.dec.

Studie

1948, är som H. Degelman påvisat
ty svart vinner efter 1. et, dx eZ, 2.

felaktig,

vill författaren, Hildebrand ha korrigerad genom tillsättande av en svart bonde e7. Lös
ningen blir då 1. Ta7t, KXb7. 2. TXe7,

«8D, Tclf!! Farago korrigerar detta genom
att flytta Te2 till b2. Lösning som förut.

0

5, Vv.

Lösningar
250. I. Lh3, f1D. 2, LX, Ldéf. 3. Ko2tt,
LXe5, 4. StXaG6!, LXbB. 5. Lg2, då. 6, Kd3,
Les. 7. Ld5l, h5. 8. Ke4, Li6 (27 eller hö).
9. Ki4l, ha, 10. Lföl, hå 11. Kfö, då. 12.
Ke6l, d2. 13. Kd7, d1D4. 14 LXdlL, bxaö.
15. Ke8, och vinner.
dn, bölab. 5. SAT, LÅ ov 6, LXa6, hö

7. Kb3,

h4,

8

Kad,

hå, 9. Kb5,

h2,

257,

250.
IL Te6!,
Dx26,
2 Tdät,
Td6Tt, DXd6, 4. c85S1T, och vinner.
1 -—, DXb3, 2. ce8D, med vinst

Kbs,

3.

250, 1. Te?! TI2T. 2. TIT!, Tel 3. a,
Te8t. 4, Ke7, e5l 5. Kd6, Kd2. 6. KXe5, h5.
7. Kd6, Ke3, 8. Kd7, Tal, 9. Ke6, TXa7. 10.

TXxa7,

Kes

Kf3.

11. TXh7,

och vinner,

9, ——

hå.

10. Kb7,

Kg4.

12. Kd5,

TXa7t

11. KXa7,

12, Tf5, och vinner,
Ej 2, Ke7, Tf4! 3, KXe6,
3,

Kdö,

hå.

6.

Ke6,

hå.

hå. 13.

Tad

7.

Kb7,

hö.

4, a7, hö,
Tbåt,

&

Ke8, Ta4, 9. Kb8, Tb4T. 10. Tb7, TXb71. 11.
KXbhb7, h2. Remi.
1, —, Te2. 2. Telft, Kb2. 3. Tg2l, Tx g2.
4, a7, och

vit vinner.

1. Te7t?, Kdl! ger endast remi; 2, Tg7,
Tf2f. 3. Ke7!, TI4! (TI37 förlorar). 4. Tatt,
Kd2! 5. Tal, Ted, 6, a7, TcB,
ö. TXaB, e€5. O. s v.

7, a8D, TXaB.

Intet

parti

vinnes,

om

258.

ej

BROR

Txdet

2

Le5t!,

LXxe5,

roblem

LARSSON,

Kungstensgatan

O472. Z. Zilahi,
Ungern,

63, 4 tr, Stockholm.

92473. P, Wahlmark,

3,

3, d7, Tdå. 4.

vit K på bB i st. f, S.

Ke8!

2.

Sc3,

h2

3.

Se4,

hiD.

3. = hlT, 4 SXdöt, Ke7. 5. Se8t, Kh6,
6, Kb8, Th8, Th8. 7. a854!, remi
Hjälpmatt

Lösarlista:
Trpt

253

251

256

256

258

Sa

Maximum
Öjanen, ÅA. G
Larsson, L.
Håkansson,Å,

745
245
185
174

10
—
0
0

10
10
10
10

10
10
10
10

10 10-10
0 — —
10 10 —
0 10 10

305
265
225
214

Andersson, ÅA,

167

—

10

10

Ellerot, E. = 145
Fagerberg, 5. 110
Dahl, B.
105

—
—
—

10
10
10

10
10
10

Lundgren,

95
65

—
—

10 10
0

0
0

0

—

10

Q&—

Lundin,

O.
E.

Jansson,

H.

0

257

10

—

197

0 10 —
— — 10
0 106 —

175
140
135

10

—
0

10
—

125
55

—

20

Övriga: Liss Karlsson 210, A. Hildebrand
135, Å, Svensson 100, 5. M. Karlsson och 5.

Wallin

61, Allan

Thorsson

40, R. Enström

30

och B. Engholm 20.
ÅA. G. Ojanen har tillförts 10 p. för rätt lösning till nr 246,
Detta är den sista lösarlistan i den gamla
lösningstävlingen, och lösarna gottgöres för
uppnådda

poäng

med

litteratur

efter

beriäk-

kronor,

4,

Schack bildar brödraskap. Bättre än yrkenas och frinrarnas, ty det är ej så slutet,
och bättre än spritens, ty det är ej så
lättillgängligt.

5.

Utan att I bliven såsom Caissar, —
nybörjare har ej känt sig som barn
parti mot en mästare? Och dock:
genom = sådan träning kommer
Caissas rike,

motståndaren

begår fel.
Schack är intellektets spel, säges det —
endast intellektets. Den, som säger så, har
aldrig känt ångesten inför en förlorad ställning eller jublet inför en vunnen.
3. Endast de mest grälsjuka — eller nervösa
— kunna gröla i schack, Vanligt folk kan

50

Med

1 KXa8b,
Patt,

2.

det aldrig.

Le3,

ningen att 300 poäng äro värda 5:—

Amatörsentenser.
1.

I,

och vinner.

1 — TXd3. 2 Lh8, T>h3,
Le5t, och 5. Ld6 med vinst.

0 8 V.
Ej 1. LCd5?, flD. 2. Te8, Ldat. 3. Kb3,
Ddl1i. 4. Ka3, Dalft, Remi.

254, I, LdS!, Kall 2. Td4, Shet 3. Kaål,
SKd5, 4, TXd2, hlD. 5 Tdlf, DXAL Patt,
1. Tbl?, Se5t. 2, Kb4, SKed 3. Thl, Sf2
likeom 1. Td4?, Sc5t följt av SXe4 leder till
vinst för svart,

Redaktion:

9471. Fr. Lindgren,
Lidingö.

SKe5,

10. Keb,

P<

nr 223

M,

Vilken
vid ett
endast
man i

Ternblad.

i 3 drag.

Självmatt i 2 drag.

9474, K. Runquist,

9473,

Åstorp.

5. Björklund,

9476, 5.

Göteborg.

Brehmer,

Tyskland.
or

Från vita pjäsernas utgångsställning har diagr.
ställn. nåtts i 35 drag.
Hur förlöpte »partiets?

9477. A. Åkerblom,
Åvesta,

Matt
Övanstående

9473.

B. Blikeng,
Norge.
Tillägn, H, Hultberg,

2479, J. Hannelius,
Finland.

i 3 drag.
problem

Matt
äro

samtliga

original

för TfS.

Lösningsfrist

I 2 drag.

en månad.

Lösningar 9437-—9554,
9437

(Burbach).

A/1.

Tel,

Tal,

2.

Te3,

TX. B/1. Lf2, Tf4, 2. Lel, TX, 9438
(Zilahi). 1. Ke5, då. 2. Kf6, d4, 3. Ke7, d5,
4 De6t, dMe6. 5, Kd8, e7. 6. KoB, e8D.
Visar excelsiortemat
d. v. s en bondes
marsch från utgångs- till förvandlingsfältet.
2439 (Harley). 1. Dbl (hot 2. Db4j, Db3
(Sb3, 5ec2). 2. ce (Sh5, e5), Utpräglad idé
(HT). 9440 (Wahlmark), 1. Si2, ex1i2 (d4).
2. Sh3 (SEXg4), gXhå (LXg4), 3. Dxf2
(DXg2).
Intressant fängsling
av vita L.
Dessutom svårlöst (LL). 9441 (Andersson).
1. f3, Tel.

2. Kh4,

Tel. 3. Tg4,

Tel. 4, Kh5,

Tel. 6. Kh6, Tel. 7. Tg6, Tgl. 8. Kh7, Tel.
9. Te7, Tegl. 10. Kh8, Tel. 11. TgB. 12.
TaB eller Tal. Vit måste undvika svarta
schackar. 1. f4? besvaras med Til. En lustig
vandring

med

schackfara

hotande

(LL).

9442

(Fahleby). 1. Ke8 (hot 2, Dd3), d6 (d5, Te5).
2. Kd7
(Db3, DXxe5). Väl ekonomiserad
(HT). 9444 (Kraemer & Massmannr), 1. LG
(hot 2, Tal), Tel (hot Det). 2. Tett, Tg3.
3. TXg8. Ej 1. Lbö?, Tel. 2. ? 9443 (Kraemer). 1. Te6?, Tg6Xg5. 2. ? I stället 1. Td6!,
Tg6 X85 (gåXg5, DX gö, Dhl). 2. Tdd5 (d5,
Sdö, Tgd5). Högst intressant (HT). Bravo(CF).
9445

LXe5

(Rosenkilde),

(eXdå).

2.

1.

Ka2

Db7

(hot

(DXh3),

2.

Se2),

DD.

3.

nov.—dec,

Td?7? (T£5). Bilösn, 1. 5d2. 9446
ding).

1. h85,.

9447

(Gosman).

Resultat:
(Goldschme1. Dd8.

För-

fattaren frågar om idén är ny. Problemred
förmedlar gärna ev, föregångare. 9448 (Larsson), 1. f8D. 9449 (Stocchi). Förspel 1. —
Lb4 (Le3). 2, Dd4 (DXg3). Lösn, 1. Sf,
Lh4 (Le3). 2, 5g4 (Sd3), Förförelserik tvåa
av den store italienaren (LL). 9450 ( Szöghy).
Förspel 1. —, Ke3 (Ke5), 2. Sd5 (Se61. 1.
Se7, Ko3 (KS), 2. 5Se6 (Sd5). Tema Szöghy
H med korsschackar. Virtuosmässig (HT).
9451 (Wirtenen). 1. St2. Bilösn. 1. TXf5,
9452 (Bogoljubow). 1. Tb5, TXb5. 2. exXb5,

K

—,

3.

ed

9452

(Bogoljubow).

1. pris: Kjell Runquist, Åstorp.

2, pris: Arne Håkansson, Rikeby, 3. pris: Helmer Ternblad, Västerhaninge. Hedersomnämnande förtjäna A. Lundgren, Lyngby och F.
Sandberg, Vilhelmina, som voro tätt i hälarna
på pristagarna,

S. P,. K.
Svenska Problemschackklabben, sammanslutning av schackproblemister landet runt, har

Nybörjartävling

1. Daå4,

TXad 2. LXa4, K —, 3. e4, Spelföringen är
visserligen partimässig, men resultatet blir
flera rena matter. 9454 (Björklund). 1. Stf6!
(Tg3 skall vara svart). Vit idé i elegant utformning, En riktig follträff (AH).
9432 (Andersson & Ekström) är, som herrar
Fahleby, Stockholm och Scheutz, Lidingö på
visat, bilöslig med 1. Txb7.
9425 (Zilalu). Förl, ger följande korektur:
Kel, Tal, S5f4, Be6, e2, e6, g2, g6 — Khl,
Då4, Tc7, d7, Let, gå, Sg7, g8, Bad, b7, då,
e3. Hjälpmatt i 3 drag. 1. Td5, Sh3. 2, Th5,
Så. 3. Th2, 0—0—0. Poäng för ev, nya bilösningar.

ÅA. K. Andersson 332413-418-+-28=391, R.
Andersson V 455-+14-+-27--0=496, S. Blomdahl 277-4134-264-0=316,
+20-+25=541, S. Dahlén

O.
IV

Bruce 4774-13
242+15-+24-4

20307, B. Engholm 474-16--0-+-0=63, G.
Fahleby 0-+104-17-+14=41, G. Fredelius III
139-+-12-4214-18=190,

B.

Giöbel

263+0--24

+0
== 287, E, Henriksson O--84-0--0=8, H,
Hultberg 1184-240--0=120, A. Håkansson
350-t15-125-+33=428, H. Jansson 04-04-23
+ 22-45, 5. W. Johansson 374+0-1-0--10=47,
P, J. ITohnsson. 1574-10412-4-0==179, L. Lars-

som TI 77-415--254-32==149,

S. Lennerfors

4270+0-10-10-=480, Fr, Lindgren 1384545
+7==155, O, Lundgren 554-13421419=108,
E. Lundin 343484-134-9=373, O. E. Olsson
492 + 7 + 10 = 509, F, Sandberg 0 + 0 + 26

Problemisternas julpristävling,
En hård och av lösarnas kommentarer att
döma trevlig tävling med deltagare även från
Danmark och Finland, Fällorna voro många,
men det behövdes, ty lösarna voro skickliga.
Rätta lösningar: Nr I (Björklund). 1. St6,
Tack vare att Tf3 råkat bli vitt i stället för
svart bilösn. Sf4 och TX f5. Även de som utgått från svart Tg3 ha fått full poäng. Några
ha bevisat att ställningen är illegal, men det
är den faktiskt inte. Nr II. 1. Lad, Ld&, Le6,

52

okt., nov.—dec,

1. pris J, Buchvald,

92480.

2481.”

9482.

É

Matt i 2 drag.

1. 5f5,

Matt i 2 drag,

1. pris: J. Svedberg, Iggesund, Inledningen
ger två nya flyktfäålt och efter Te4 och Tg6
uppstå två goda bivarianter. Samspelet mellan
de vita pjäserna är ganska gott.

(Kf),

Nybörjartävling

or 3

2, pris: A, &K. Andersson, Haparanda, Dragtvångsuppgift med synnerligen genomgripande
mattförändring mellan förspelets och lösningens Ke6. En svår konkurrent till första
pristagaren.
+

Sehackklubben Kamraternas
internationella

U.S. ÅA.

|

=SS

Till de 500 poängen gratulera vi denna
gång herrar O. Bruce, Hälsingborg, O. E.
Olsson, Vallsta och I. L. Thögesen, Vanlöse,
Danmark, en skicklig lösartrio, som vi önska
många fortsatta framgångar.

3. Ke3

Sehackklubben Kamraternas
turnering 1949.

2, pris Å, K. Andersson,
Haparanda,

gav inte samma goda resultat som de håda
föregående tävlingarna. Ett par problem förtiäna dock att framhållas och därför blev
prislistan:

Lb4, Tbl, Kd6 summa sex lösningar. Nr II
(B. Larsson), Den verkliga stötestenen med
partier varierande mellan 12 och 35 drag.
Bäst vero här K. RHunquist (35 drag), A.
Håkansson (28), A. Lundgren, Danmark och
H. Ternblad (24), Vi meddelar herr Runquists
slutställning, och kan någon bilösa den, vinkar ett extra pris. (Se månadens problem).
Nr IV (C. P. Nilsson, Hälsingborg). AA) 1.
Sd6. B) Ätertag d7—d85, spela 1. Sd8. Nr V
(B, Larsson). 1. Kd4, 5g2, 2, Ke4, Sel (Shd).

för den summan får man då det pigga medlersbladet >Springarens, som redigeras synnerligen förnämligt av klubbens - energiske
sekr. Herbert Hultberg, c/o Carlson, Odengatan 35, 3 tr, vilken den intresserade kan
tillskriva för erhållande av medlemskap. Fi n.
är medlemsantalet över 70,

nr 3.

+ 26-52, C. Sundman 0 + 0-4 21--20==41,
H, Teroblad VI 83-16 -+ 26
25 = 150,
Å. Thorsson 20840-18-4-16=242, I. L. Thögesen 482-116--25-+-34=557, P. Thunberg 80
+0-+-9-+8=97, S, Togely 564+13-4104-12=91,
A. E. Wester 133404-54-4=142, M. Wittlich
438-+15+23-+-0=476, K. Åsberg VI 189-414
+274-0=230,

Fyrlandskampen. än en gång.
Danmarks
segersiffra skall rätteligen vara 149 (78-1-70.

giften är så låg som tre kronor (minst!) och

1. pris J. Svedberg,
Igge sund.

:

Lösarlista aug.—sept.,

bildats i Stockholm och sammanträder sista
fredagen i varje månad kl, 19,30 på Johannessons matsalar, S:t Eriksplan 3, 2 tr. Ärsav-

problemturnering

är nu avdömd och resultatet blev synnerligen
förnämligt, Glädjande är att inte mindre än
tre svenskar i den hårda konkurrensen lyckats
hemtföra skilda utmärkelser. Kamraterna är att
gratulera till en flott genomförd tävling under
ledning av Tf5:s förre problemred. Gunnar
Andersson, Vi hoppas att flera klubbar komma

1. DXg2

ON

Matt i 2 drag.

1. Dd7.

att följa Kamraternas exempel, Prislistan fick
följande utseende: 1, J. Buchvald, U. S. A.
2, E. Pedersen, Danmark. 3. H, Ahues, Tyskland. I, Hedersomn. 5. F. Herpai, Ungern, 2.
Ho A. Thorsson, Sverige. 3. Ho S. Ekström,
Sverige. Omnämnande E. A. Wirtanen, Finland och H. Hermansson, Sverige. Domare
Gunnar Andersson och Herbert Hultberg.

Sverige—Holland

185-—157!

Denna problemlandskamp, tidigare omtalat I
TIS nr 8—9 1948, utmynnade i en något över.
raskande vinst för Sverige mot de segervana
holländarna, som tidigare inte förlorat någon
landskamp.
Holländarna vunno visserligen
tvädragsavdelningen med 96-75, men i maxi
miummeravdelningen tog Sverige hem en glänsande seger, inhämtade försprånget och vann
sammanlagt med betryggande mariginal, Placeringer för 2dr:
1. J. Knöppel, 2, Cate
(Holland), 3. H, Hermansson, 4 H. Forsberg,
8. A. Thorsson, 14, H. Texnblad, 15. G. Rehn,
16. B. Lindgren; 17. B. Larsson, 18. F. Sandberg. Och sedan maxinummertävlingen: 1.
B, Larsson, 2. 5. Björklund, 3. H, Forsberg,
4, Nordlohne (Holland), 5. I. Fröberg, 6. J.
Enöppel, 7. H. Hultberg, 8. H. Ternblad, 13.
B, Lindgren, 16. 5. Ceder,
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Sehacknytt

Korrespondensturneringar

ANNAN
NANNA
ARA

Anmälningar och meddelanden sändes till: INGENJÖR

ELIS HUGOLF,

Stockholms

Timsforsvägen 2, Stureby, Telefon 485599,
Åvgifter insättas å postgirokonto 52052,

Bertil Sundberg mästare för tredje gången.
Sverlgemästerskapet i korrespondensschack
har för tredje gången erövrats av Bertil Sundberg, Stockholm. Han segrade 1941 och 1945
samt I den nu avslutade turnering som började
i november 1947 och räknas som 1947 års mästerskap, Han hemför nu för alltid H. Malmgrens vandringspris. Prestationen är ypperlig
MA,

grupp

I.

1. Bertil Sundberg, Stockholm
2.

Harry Älman, Boden

3.

Arvid

Svensson,

Partille

1

2

3

—

IT Nod

I lö

Ol)

—

11

| 021,

0 i, | 00

en

IV,

......

.........sss
........

4, H. Malmgren, Tierp s..s.svsssss 1/9 29)
5
6

Stig Londholm, Uddevalla ...... «cd
Olle Smith, Munkedal . ..........

MB
grupp

411,

grupp
6:

11-—9,

12-10,

4: 7—6. MB
35,

5—6,

1=7,

7>=11,

grupp 3: 8-4, MB

3—6,

37,

27,

57,

MB grupp 7: 5-6,
67, 5—7, 5==2, MB
grupp 8: 7-—4, 1-5, 3—5, Jed, IB, TB,
MB grupp 2: 58, KlassI grupp 8: 4—8, 5—2,
Klass I grupp 9: 2=5, 3—4, Klass I grupp 10:
6-—B, 6—5, 5—7, 1=6, Klass I grupp I1:
6-8,

1=24, 28,

1—5, 4.8, 8—5, 2—.

1 19

Klass
7-2,
8—5,
67,
1-7,
52,
13,
43,
3—4.

Klass

grupp

I grupp 12: 2—7, 6-4, 6—B, Klass I grupp
13: 7-—1, 4—6, 1==4, 8—3, 4—2B, BLI, 6—3.

4==6,
51,
6-7.
grupp
6,

Klass I grupp I4: 6—7, 8—5, 5-—1, 4—B, 3-4,

2—B,
4=B,
3=5,
T—L
grupp
28,
Klass

2-7, 2-5, 6—B. Klass I grupp 16: 8—6,
2—6, 7-—5, Klass IH grupp 13: 4—6,
34, Klass IH grupp 14: 48, 47,
3=7, 6-1, 21, 2-3, 87. Klass H
15: 3-—4, 2—4, 4—5, Klass H grupp 16:
1—8, 2—6, 3.8, 3—2, 48, 1—7.
IH grepp 17: 5—6, 3—2, 5—7, 2=7,

26,

8-6,
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Fd,

26,

5—1, 6-1,

7—1,

4

la YST

1101
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i. O | 0 1, | 00 I 15 0

Åvgjorda partier: Sverigemästerskapet 1948:
211,

-— man bör kunna göra sig en föreställning
om, vilken energi som ligger bakora! Tidigare
har H, Brynhammar, Kiruna, två mästerskap
och kan alltså sägas stå nära till att upprepa
Sundbergs bravad. Folke Ekström, Åke Lundqvist och IH. Malmgren ha vardera vunnit en
gång.

47,

80,

3

6

LT Nad

Na 1

21, 11

11.710

11

11-75

6

Bl

tatet 21 vinst och & remier på 334 timme.

7

lig Wall YS1 7 BYS
—
[UY IHfol

Ya Yt
—

Ifa
21/3

IH grupp 18: 3—232, 2:=5, 35, 26, 8—2,
0—1, 8—7, 1—5, 8—46, 1=6, 6—4, 6-7,
1==3,8—4, 1-—5, 1-4. Klass H grapp 19:
ö=7, 45, dh, 28, 34, 1-4,
2—1, 8—7, 8—6. Klass H grupp 20:
87, ä—1, l=4, Klass H grupp 21:
lå, 8-7, 48, 1-8, 1-4, 4-2,
47. Klass H grupp 22: 4—08, 3—8,
Klass IH grupp 24: 4—B Klass IH
20:

6-5.

Klass

54, Klass
1-8, 7—3,
Klass UH
26: G—4,
8-7, 84,
0,

2,

HE

grupp

22:

21,

1-—3, 2—8B, 83.

Klass Hl grupp 30: 7-4, 24, Bed,
fd, 27, 3—7. Klass Il grupp 31:

Bob,
4—3,

BT, 24, 27, 18, 28, 37, 35, 1-6,
6—4.

Klass

HI

grupp 32:

16,

x

Oskarshamns

schacksällskap

5—1, 8—06,

46, 5—6, 6—7, 2==6, B—4, 38, 72, 1-2,

14, dd, TB,
HI grupp 33:
8—6. Klass II
8-4, Klass HI
Hl gropp 36:

dog
13,
grupp
grupp
4—1,

2D,
5—8,
34:
35:
1—3,

hl,
3—5,
3—6,
14,
2-3,

då, 58, 603, 13, 83, 85, 21, 51

Klass
A—B6,
6—1.
grupp
TO

Il grupp 37:
4=7, Klass Hl
Klass HI grupp
40: 4—5, 1—2,
2

Rosdabl och Ä. Kellander.

Norra

har celebrerat sitt 25-årsjubileum med en inbjudningsturnering. Spelare deltogo från Ankarsrum, Kalmar, Påskallavik, Västervik, Vetlanda och Silverdalen. Turneringen vanns av
Bengt Hörberg, Kalmar, efter en hård elutstrid
Med BR. Ljungkvist, Västervik, som blev tvåa.
Vid en jubileumsfest på Stadskällaren fick
klubben mottaga blommor och telegram, Prisutdelning för årets turneringar förrättades, och
diplom utdelades till fem medlemmar som
länge verkat och arbetat för sällskapet,
GT, 1—4,
3—5 Klass
J2, 18,
1—4, 35,
34, Klass

schacksällskap

har vid ett samkväm på sina lokaler i Kyrkogatan 1 hållit prisutdelning för höstsäsongen.
De bästa placeringarna blevo:
Kiubbmästerskapet: 1 G. Sjögren; 2) 5.
Härwell 536; 3) G. Laneryd, 5 poäng.
Klass I: G. Sjögren 11234, A. Shilov 1014, 5.
Härwell 10, Ä. Nilsson 7 poäng.
Efter prisutdelningen avtackades ordf. O,
Lemon av sekr. Gunnar Jönsson, vilken, som
ett hevis på medlemmarnas uppskattning av
det arbete som nedlagts, övertämnade en ståtlig minnesgåva.
Som avslutning på kvällen gav Gunnar
Sjögren en simultanföreställning mot 15 spelare, Efter 2 tinunars spel hade han vunnit 10
partier, förlorat 2, mot A, Wolf och 5. Svensson samt gjort remi i 3, mot H. Berglund, P.
x

125,

Hl grupp 23: 1-7, 4—6,
52, 5—7, 2—1, 28,
grupp 25: 227. Klass IH
63, Klass Il grupp 27:
8=3, Klass IH grupp 29:

24,

kan få utgöra en förklaring till att han leder
mästarklassen och med 6 poäng av 6 ronder
hetar att ta en andra inteckning i ett vandringspris.
Gideon Ställberg har givit en simultanuppvisning på Sällskapet med det utmärkta resul

| Poäng

Malmö

schacksällskap.

Från landets äldsta schacksällskap kan
rapporteras en del nyval vid årsmötet. Dr
Bengt Boye valdes till ordförande och jur,
kand. E, Stenviken till sekreterare. Dir. T. von
Matérn är vice sekr, och den befattningen är
nog inte särskilt ansträngande; i varje fall
har Matérn dessutom redan segrat i klass II
i den pågående vintertarneringen. Han tog
8 poäng av 9, Stenhagen spelar i klaes I, men
ordinarie sekreterarposten är ju något mera
ansträngande, så det är troligt att någon annan
vinner, E, Lundin tillhör inte styrelsen, vilket

ARANANA

4—B, 5—3, 71, 2—06,
grupp 38: 2—1, 8-—1,
392: 2—4, 2-—6, Klass HI
3—2, 42, 5—2, 0—2,

Västerbottens
förbund

schack-

har haft en glädjande tillväxt under säsongen
och f. n har distriktet följande klubbar:
Eönnskär 28 medlemmar, Burträsk 20, Skellefteå

18,

Boliden

17,

Clemensnäs

15

och

Bureå 15, Distriktet har sålunda över 100
medlemmar och bör på allvar kunna ta upp
konkurrensen med Södra Västerbottens Schackförbund.
Till lagserlen med sjumannalag är samtliga
klubbar anmälda.
En mer än vanligt energisk och drivande
organisatör av tävlingar har man i distrikts
sekreteraren,

ingenjör Ingmar

Nordström.

Un-

der medverkan av demme och Sixten Lindberg
från Rönnskär bildades nyligen Clemensnäs
schackklubb. Den nya klubben fick vid starten
femton medlemmar.
AA

Den = internationellt = mycket = välkände
schweiziske mästaren Hans Johner blev livligt
hyllad på sin 60-åredag. Till hans ära publicerade Swiss Chess Magazine fjorton problem
av olika schweiziska komponister.
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Schackklockor.

hemfördes av Gösta Berg efter att ha vunnit
samtliga partier. Resultat: G, Berg, Östersund,
8; K. Knoutsson-Råbock, Hammerdal, 4; &G.
Lindberg, Östersund, 314; T. Ödmark, Östersund, 2144; C. Gundt, Östersund, 2 poäng.
Första klass vanns av $, Appelkvist, Östersund, och andra klass av G. Kristoffersson,
Frösö, samt tredje klass av G. Nilsson, Östersund,

Tillgången på schackklockor har länge varit
så ojämn och obetydlig att vi inte ansett det
lönt att i tidskriften omnämna möjligheten av
leverans, Allt eftersom klockor inkommit ha
vi i stället expedierat redan inneliggande mer
eller mindre gamla order, och på detta sätt
har under de senare månaderna ett par hundra
klockor effektuerats. Priset har inkl. frakt varit
50 kr.
En ny leverans av schackklockor har nu
ställts i utsikt. Urverken levereras från en

Xx

Tjeckoslovakien
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Olaf Barda”
har utkämpat två partier pr telegraf med den
ryske mästaren Simagin, Efter jämn och hård
kamp blev resultatet remi i båda partierna,
42 resp. 56 drag. Matchen arrangerades av
Arbeiderbladet, Oslo, i samarbete med Norges
schackförbund. Simagin är Moskvamästare för
1948,
+

Vidarebefordra detta glada meddelande till
de av Edra schackvänner som inte äro prenumeranter!

ledningen

&

Perscon,

Stockholm

Hannok,

båda

om

stormästaren

i

från Wien.

Uversätt-

LITTERATUR.

»

BR

Kan de kombilnete oumsmemserresisrerrresirssnesa
Internationella turneringen I Aolborg 1947

”
»

te
& —

HUR

MAN

SPELAR

Tredje upplagan kompletterad
Ståblberg och Erik Landin.
NY

UPPLAGA!

VÄRDEFULLA
EUWE:

Bondeslutspel vs...

SCHACKSPELET

och

SCHACK

genomsedd

av Gideon

Fris inbunden

kr. 10: —

SLUTSPELSBOCKER
Kr. 3:25,

Tornslutspel ooo...

I SVERIGE

Kr, 3:25

fönönde ha

Minnesskrift
Utgiven av Sveriges Schackförbund
i anledning av dess 25. kongress
Prenumeranter

& Tidskrift för Schack erhålla minnesskriften för

Kr.

4:—

Restexemplar av Tidskrift för Schack

Steiner

1549

boken

BJÖRN NIELSEN: Hvordan man vinder en Gevinststilling.........

Frius Wigforss:

delade första pris i mästerskapet för Hollywood tillsammans med tonåringen James Cross.
Partiet mellan dem slutade remi efter 60 drag.
En match skall spelas mellan dessa två.

AB,

av d:r Jaques

NY

måste man flytta bönderna i diagrammet på
sid, 3 i förra numret — för att få ordning på
det hela! Spjuvern Carl Nilsson i Eskilstuna
frågar nu:
>> Sedan när har man i Göteborg spelat
schack med vit bondeförvandling på hl, resp.
svart på a8? Har julglöggen varit fylligare
där än på andra håll, måntro? En schackmatador i Eskilstuna allm, schacksällskap,
som alltid säger: >Jaså, går bönderna åt det
hällets, sprack när jag visade diagrammet för
honom, Och det är ju inte att undra på!
x

Boktryckeri

gewinnt»,

EUWE-KMOCH: Groningen 1946. 393 sidor ......... örsseresrers Kr. 16:25
HANS KMOCH: Rubinstein vinnerl 100 glanspartier av den
store schackkonsfnärfen osmssrssssrssosrestrorerer » 11:25

i

Zetterström

sRubinstein

ningen är förtjänstfullt gjord av d:r Birger Malmström, Kristionstad, och det är Tidskrift för Schacks förlag, som ytterligare
ökat sina meriter genom att utgiva dessa hundra glanspartier
av en stor schackkonstnär,
(Svdsvenska Dagbladet)

Åt fel håll

Herman

har

VINNER!

schack Akiba Rubinstein överflyttats till svenska. De ypperliga kommentarerna äro av den framstående spelöppningsteoretikern Hans Kmoch och den föngslande blogrofiska In-

pris. De färdiga schackklockorna kosta därför
i fortsättningen 53 kr. inkl. frakt. Effektuering
av nya order beräknas kunna påbörjas 15
Nars,
Trots det förhållandevis höga priset på
schackklockor äro betingelserna att få fram
dem ingalunda givna på förhand, utan beroende av ett flertal faktorer — ett samspel
som måste vara perfekt mellan urleverantör(er),
urmakare-montörer,
snickerifabrikler)
samt
TES i egenskap av finansiär och avnämare, Det
får inte haka upp sig på någon punkt!
Klockornas kvalité och utförande är numera
i högsta klass. Beställ i god tid — även för
ev, senare leverans.
&

Ännu är det inte försent att bli prenumerant
för 1949.

Äntligen

annan schweizisk fabrik och betinga ett högre

slog Polen.7

Tjeckoslovakien segrade med sammanlagt
14—6 mot Polen vid en dubbelrondig match
vid tio bord. Polen kunde inte ställa upp sitt
starkaste lag. De individuella resultaten:
Tjeckoslovakien:

RUBINSTEIN

i
å

i
I

kommer att utförsäljas
Det gäller udda höften
1935—1942,
Passa på
komma över värdefulla

till ett pris av 25 öre pr styck.
från icke kompletta årgångar
detta tillfälle am till billigt pris
häften.
Sändas froktfritt.
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Spelöppningsteori, 12 delar, Pr del kr. 2:50;
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