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eller
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för

tillönskas läsare, medarbetare, annonsörer och alla andra schackvänner, Tack skall ni ha
allihop för att ni medverkat till att 1964 blivit ett gott år för TES.
Väl mött 1965, då tidskriftskommittén förstärks och då vi hoppas kunna åstadkomma
en hel del förbättringar.
1965 blir ett händelserikt schackår. Kandidatturnering i matchomgångar mellan representanter för det yppersta schack som spelas i denna

den bästa av världar. Juniorvärlds-

mästerskap. Nordiskt mästerskap. Sverigemästerskap, Regionmästerskap och öppet svenskt
mästerskap, Stormästarturnering i Stockholm till Gösta Stoltz minne. Alla dessa och
många andra svenska och internationella evenemang kommer

att noga bevakas i TfS med

referat, partier och teoriöversikter.
TfS har inte en upplaga som Stockholms eftermiddagstidningar. Men 'TfS har liksom
dessa — för att göra ett lån ur deras vokabulär — kunnat glädja sig år en år från år
växande läsekrets.

Vi tackar för förtroendet och lovar att göra vårt bästa för att få behålla ioch wutvidga det.
Tidskriftskommitterade
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Sovjet vann
Sverige tvåa i B-gruppen
Sovjetunionens starka lag vann som väntat
och som vanligt olympiatävlingen och erövrade därmed ytterligare en inteckning i
Hamilton-Busselpokalen. B-gruppen vanns
av Usttyskland med Sverige på en hedrande
andra plats. Island kom främst i C-gruppen och Australien i D-gruppen.
A-finalen: Sovjet 36/2, Jugoslavien 32,
Västtyskland 30/2, Ungern 30, Tjeckoslovakien 28/2, USA 27/2, Bulgarien 27, Argentina 26, Polen 24, Holland 21, Kanada

19, Israel och Spanien 177/2,

B-finalen: Östtyskland 38/2, Sverige 32,
Danmark 31!/e, England 31, Peru och Os-

terrike 27/2, Kuba 26, Mongoliet och Norge
25/2, Chile 24, Eilippinerna 221/2, Ecuador
18, Paragvay 17/2, Skottland 17.

Ditt
i ord

Uichekastt

gott nytt år

scsesossreertörses
erat 333

äldre årgångar av Tidskrift för Schack

1910 ..oosvsns

1964

December

Officiellt organ för Sveriges Schackförbund
Box 7123, Göreborg 7. Postgiro 60 46 34

Zandor Nilsson kommer i TfS nar 1/1965
att referera tävlingen. Samtidigt lämnas dels
Fullständigt resultat från C- och D-finalerna och dels ytterligare partier utöver
dem som återfinnes i detta nummer,
3

»

,

p

olympiaden
Resultat i olympiadens förgrupper
Grupp 1: Sovjetunionen 23/2, Spanien 14,
Filippinerna 11, Chile 10/2, Schweiz 10/2,
Venezuela

7/2, Syd-Afrika

7.

Grupp 2: Jugoslavien 1942, Holland 19,
Mongohet 14!/2, Osterrike 12/2, Mexiko 10,
Indien 4/2, Bolivia 4.
Grapp 3; Ungern 20, Israel

13,

Skottland

11/2,

Frankrike

16, Sverige

11,

Irland

&'/2, Luxemburg 4.
Grapp 4: USA 21, Polen 14/2, England
13, Norge 11, Turkiet 9/2, Iran 8, Portu-

gal 7.
Grupp

3: Rumänien

18, Tjeckoslovakien

18, Euba 12/2, Paraguay 11, Columbia 10/2,
Puerto-Rico P2 Australien 4/2.
Grupp 6: Argentina 18/2, Kanada 172/2,
Ustryskland 17, Ecuador 11/2, Island 7,
Monaco 7, Uruguay 5/2.

Grupp

7:

Bulgarien

22/2, Västtyskland

22/2, Danmark 18/2, Peru 17, Finland 14/2,
Grekland 9/2, Dominikanska republiken 5/2,
Cypern 2,
289

Werner Aspenström:

och

schack

Om

Jag lärde mig spela schack relativt sent,
någon gång i 13—14 årsåldern. När jag
väl börjat blev jag rätt ivrig. Jag startade
med att snickra till ett eget bräde som jag
fortfarande har i behåll liksom de flesta av
pjäserna, som var sammanplockade av olika

modeller och därför såldes extra billigt i

socknens bokhandel. Så småningom skrev
jag in mig i en schackklubb, det blev ett
kortvarigt medlemskap, jag flyttade snart
söderut. Emellertid hann jag uppleva både
lagsegerns sötma och det enskilda nederla-

gets bitterhet, Jag hade åtta kilometer att

cykla, Fram gick väl
Till slakheten efter
hade fogats trövtheten
bry, jag hade ett par

an, åter var värre,
dagens kroppsarbete
efter kvällens huvudsvåra motlut act för-

cera, det var vinter och kallt, ett nederlag

på

pakethållaren

gjorde

hemfärden

extra

tung. Det tävlades om en vandringspokal
inom klubben. Jag minns ännu svedan, då
jag hunnen så långt som till semifinalen
och i hygglig ställning plötsligt satte bort
mig. Ä andra sidan fick jag en gång rycka
in som reserv vid en lagkamp om något
sorts socken- eller provinsmästerskap, naturligtvis i B-laget och vid sista bordet, men
jag plockade en vinnande poäng och det
kändes inte bara skönt, det resulterade också i en pokal, av tenn, åtta centimeter hög
och med
den komprimerade
inskriften
”5 SK,

3:

pris

B.

kl.”,

mitt

livs

enda

idrottstrofé, Ert par år senare bodde jag i
en liten stad, dit en söndagseftermiddag
Erik Lundin, nykorad nordisk mästare, kom
och spelade simultan mot ett tjugotal infödingar. Det slumpade sig så att jag vann,
krönet på min lysande schackbana var därmed

nådd,

sedan

stupade

det

brant

utför,

jag blev kär och mina verser allt längre.
290

schackvänner

spelta, men i motsats till mig äger han en
stor beläsenhet i schacklitteratur. Birger
Vikström var en intresserad spelare, av den
härliga bohemiska sorten, En lång tid vistades han på sanatorium och vi sände schackdrag till varandra. Partierna fick alltid
samma förlopp. Till tjugonde, tjugoförsta
draget stod vi lika, då gjorde han en tabbe,

Ungefär samtidigt som jag lärde mig
schackspelets grunder, inhämtade jag grunderna i esperanto, jag hade efter en tid
partier i gång med folk både i Japan och
Tyskland och även något sydamerikanskt
land, tror jag, Jag minns aut jag i början
förlorade ett parti redan efter tio drag, vilket med tanke på den veckolånga, ja ofta
månadslånga betänketiden är något ganska
besynnerligt, jag måste ha varit totalt okunnig om de enkla bondfångartricksen. Ett
av dessa esperantopartier har sin särskilda
historia. Jag spelade med en man i Frankfart am Main. Tidpunkten var mitten av
30-talet. Allt som hade med internationalism att skaffa satt under bevakning då, de
flesta av breven hade censuren snokat i,

jag antar att schacktecknen i
kade misstänkta. Till och med
språket esperanto förbjöds till
respondensparti fick avbrytas.

sig själva verdet oskyldiga
sist, vårt korMer än tjugo

år senare, i slutet på 50-talet, anlände ett
brev från Frankfurt am Main, det började:
”Det har varit en svår tid ...”. Min schackvän undrade om jag ville fortsätta partiet.

Jag kunde hjälpligt stava mig igenom hans

brev, men mina kunskaper i esperanto förslog inte längre till att författa ett svarsbrev, skamsen däröver och även en smula
olustig vid tanken på avt nu sätta mig ner
och försöka reda ut en säkerligen hopplös
schackhärva från min gröna ungdom gav
jag mig aldrig tillkänna.
Mitt schackspelande kom så småningora
helt att inskränka sig ull korrespondenspartier med författarkamrater, som en sorts
bihang till eller förevändning för brev.
Bengt Anderberg och jag umgicks på det
säctet flitigt under flera år, vi var jämn-

oavsiktligt eller avsiktligt, det vet jag inte,
ställningen rasade snabbt ihop och vi fick
börja på ny kula. Antagligen skulle man
kunna skriva något psykologiskt om detta.
Hans brev var uppsluppna och tokroliga,
men så en dag kom ett förtvivlat och naket
slutbrev. Det tycks ha förhållit sig på det
viset att han den perioden var inställd på
att dö, han preparerade sig bland annat
genom att läsa Gamla Testamentet från
pärm till pärm, Rädslan parerade han med
hjälp av en skämtsam jargong, spel av olika
slag,

väl

också

emellanåt

med

insmugglad

Det är troligt av sinnet för schack och
andra jämförliga spel på något sätt röjer
sig i en diktares verk, jag menar då inte som
motiv eller i ordval utan i själva uppbyggnaden och genomföringen, kanske särskilt
ifråga om dramatik. Även på annat sätt
kan det framträda, I en tidningsartikel en
gång på 40-talet försökte jag visa, att det
i Hjalmar Söderbergs antinazism fanns ett
element av schackmoralism. Hitler framstod för honom inte blott som en tyrann
och våldsverkare, han var framför allt den

stora spelfördärvaren, som bröt mot den
västerländska kulturens tävlingsbestärmmelser. Om Ibsen intresserade sig för schack
vet jag inte, hans dramatik är emellertid till
sin struktur och i sin linjeföring en typisk
sehackdramatik. Strindberg är i mycker hans
motsats. Inte så att han skulle sakna sinne
för ödesbundenheten och förstoå dess dramatiska

effekter,

men

hans

Nemesis

är av

konjak. Jag minns vilket besviket, näranog
ovettigt brev han skrev då jag till jul skickat en låda hemmagjord konfekt, förväntansfull hade han slitit upp paketet och hittat — inte något rejält och kluckande utan
en hög kletiga marsipankulor. Schack, poker och Gamla Testamentet, det är ingen
onaturlig kombination. Hans förtvivlan kom
sig av att han av läkaren just fått besked
om att han skulle överleva — överleva,
men aldrig återfå sin forna styrka och duga
till skogsarbete. Då och då måste han fly
från litteraturen och litteratörerna in bland
timmerträden, det var en nödvändig mot-

ert annat slag, hans figurer framföses i friare och nyckfullare turer över brädet, över
bräderna som föreställer världen. Förr höll
jag Ibsen för en mycket större dramatiker
än Strindberg, nu tycker jag tvärtom.

vikt,

gå om en uppgörelse mellan två individer,
två hjärnor, två viljor. Jag skulle vilja ha
med en tredje part, en helt opersonlig makt,
slumpens, nyckens, tillfällighetens, ett blint
öde vars ingripande de två spelarna vid
sina uträkningar måste ta hänsyn till och
anpassa sig efter. Möjligen skulle der kunna
ordnas på det sätter art vart femte eller
tionde drag bestämdes genom tärningskast
eller genom någon annan slumpmetod. Kunde det ovissa och irrationella byggas in 4

menade

han

och

fruktade

att det

nu

inte skulle bli något bevänt med hans böcker heller. Senare träffades vi i Stockholm
och spelade blixtpartier, som han allvid
vann, tränad i kaféschack som han var och
även kvicktänktare till naturen. Han framlade en plan en gång om en match mellan
Sveriges
Författarförening
och
Sveriges
Schackförbund,

vid

första

bordet

på

vår

sida skulle naturligtvis Frans G. Bengtsson
sitta. Jag fruktar att vi skalle ha blivit lottlösa i den uppgörelsen, den enda med vinstchans bör ha varit Göteborgspoetin Bertil
Gedda,

Schack

är ett utmärkt

spel, men

inte det

ideala. Vad som fattas är ett posimvr och
garanterat inslag av slump. Man kan visserligen invända att spelet till följd av mänriskornas olikheter och ofullkomligheter i
praktiken blir oberäkneligt och hasardbetonat, avt der ena partiet aldrig kommer att
likna det andra; trots allt är det ändå

frå-

schacket skulle det mera likna livet, som
det verkligen är, och även dikten, när den

är som bäst.

STÖD UNGDOMSSCHACKET POSTGIRO 657181
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Åke

löpare

och

Torn

I sin kommentar till 14:e matchpartiet
Tarrasch-—Lasker 1908 framhåller Tarrasch,
att slutspelet torn och löpare mot torn efter
nästan

hans erfarenhet

alltid går

till vinst

för den materiellt överlägsna parten. Troligen var detta fallet på den tiden mer än

nu;

men

ännu

så

sent

som

1949

och

i en

så högklassig tävling som XVIL:e sovjetmästerskapet kunde man få se Smyslov på
från början normala odds överlista Bronstein i ect dylikt slutspel
Teorin på detta speciella område går tillbaka till Philidor, vilken på ett högst skarpsinnigt sätt visade,

att löparövervikten

un-

der vissa, ej alltför ovanliga omständigheter
räcker tll att framtvinga vinst. I förtsättningen möter här namn som Lolli, Cochrane,
Szån, Kling & Kuiper, Centurini; och redan
för hundra år sedan var man ungefär lika
långt kommen som i våra dagar. En mängd
typställningar har under årens lopp etablerats. I åtskilliga fall har man lyckats påvisa
vinst för vit (så kallar vi i fortsättningen
för enkelhetens skull den materiellt överlägsne); i andra fall åter har man

kommit

fram

till remisställningar, som inte kunnat lösas
upp annat än för att gå över i andra remisställningar.
Det ligger i sakens natur, att den svarta
kungen är hårdast trängd i brädets kant, där
han kanske bara har ett eller två fält till
sitt förfogande mot annars ända upp till
åtta. Också representerar de välkända teoriställningarna nästan undantagslöst fall med
svart kung vid randen. Man kunde nu mena,
att den enklaste försvarsmetoden borde vara
att mer eller mindre omedelbart ge sig in 1
någon av de ställningar, som för länge sedan
analyserats till remis. Detta borde vara så
mycket lättare, i den mån den svarta kungen från början inte befinner sig i randposition, utan något längre ute på brädet med
därav följande

större rörelsefrihet.

Fullt så

enkelt ligger saken dock inte till: De teoretiska remisställningarna kräver nämligen i
många fall ett skrupulöst noggrant spel från
svarts sida. Särskilt är der alltför lätt av
hamna i en förlustställning i stället för en
ny remisställning, när angriparen tillfälligt
släpper efter på trycket för att sätta in det
från ett annat håll.
Härtill kommer,

att svart psykologiskt be-

finner sig i ett markant underläge. De chanser till motangrepp som annars lyser upp
222

En annan försvarsidé finner man tillämpad i ett parti Panov—Rokhlin,
1945.
Rokhlins uppställning karakteriseras av att
svarts kung och torn befinner sig 1 rät
linje parallellt med den vita kordongen och
med en rutas inbördes avstånd, denna ruta
av löparens färg, Bland rent passiva tornställningar är detta en av de effektivaste,
i fall art vit tvingas till en någorlunda tidsödande omgruppering. Vi kan anta, att
denna redan skett, så att ställningen är den
nedanstående,

Lundqvist:

mot

torn

försvarsspelarens tillvaro, är här obefintliga.
Även om vit skulle råka sätta bort sitt
torn, får svart inte ut mer än vad han från

början haft att hoppas på, nämligen remis.
Det enda svart egentligen kan göra, är att
söka hålla sig flytande. En tröst har han
dock i sitt betryck — 50-dragsregeln. I avvaktan på befrielsens stund gäller der att
göra angriparens manövrer så tidsödande

Cochrane
is
:
i

Rokbhlin

Svart går här här schacken med 1, — Kd81,
och martthotet 2. Kd6 är parerat genom att
löparen slås med schack. I fortsärtningen
förhåller sig svart avvaktande, tills vits
kung viker av åt ena sidan; den svarta
kungen vandrar då bort åt andra hållet.
Detta var principen för svarts försvar i ett
parti Flohr—Reshevsky, 1937. Vit satte
idogt an fienden men kom inte längre än
till att på nytt få upp ställningen, denna
gång på motsatta sidan av brädet...

som möjligt.

I svarts förhalningspolitik bör alltså otvivelaktigt ingå att söka i det längsta hålla
sin kung kvar ute på brädet. Personligen
känner jag dock ej med säkerhet någor fall
hittills, där det lyckats den svarta kungen
att alla dragen igenom undvika brädets
rand. Visserligen har man veterligen ej kun-

nat finna någon generell metod för vit att
tvinga tillbaka den svarta kungen hela vägen, Men erfarethetsmässigt kan det, enligt
Bergers utsago, ej förhindras, att försvararen
får sin kung trängd ut till brädkanten. Lika
litet lär man således ha lyckats anvisa försvararen någon osviklig förskansning ute på
brädet. Försök har visserligen ej saknats.
Karakteristisk är följande episod från 14:e
matchpartiet Tarrasch-—Lasker:

Panov

T ornschack ger här ingenting. Svarts kung
viker tillbaka ett steg, och det vita tornet
tvingas ur sin angreppsposition, varpå svart
i nästa drag återställer starus quo. Och
ändå tar det inte många drag att kasta
svart ur skyttegraven: 1, Th5 Kdée 2. Tg5
Ke6 (dragvvång) 3. Lc5 Kf6 4, TIST! Ke6
5, Th5, och svart är på nytt i dragtvång.

Lasker

Urgår nu svart ifrån att det inte finns
något patentmedel att i längden hålla sig
kvar ute på brädet, så återstår det för hönom endast att laga efter lägligheten och
se till art hålla ryggen fri. Med det sista
menas här att vid en eventuellt framtvingad

reträtt inte bara undvika att hamna i en
teoretisk förlustposition, utan i god ordning dra sig tillbaka till redan förberedda
ställningar. Svart bör med andra ord inte

GR

dröja

Tarrasch

L asker drog här 87, — Td8—0c8, och
Tarrasch anmärker: ”Endast i följd av detta
feldrag lyckas vit driva ner kungen till
kanten. I stället för torndraget skulle svart
ha spelat Ke2 (88. Th3 Tf8).” — Alldeles
riktigt är detta knappast, Efter 87. — Ke2
88. Tb7! är svart i dragtvång. Beroende på
svarts svarsdrag fortsätter vit med 89. Tb2t
eller Ld4, och svart är väl så illa ute som
i partier. Att han ändå till sist klarar livhanken, är en sak för sig.

I

med

att

randpositioner
dem

|||
|
||
|

göra

han

klart

för

behärskar

sig,

och

vilka

bland

träffa ett val, som passar till den för-

svarstaktik han till en början närmast tänkt
sig.
Stormästarna

tycks

i allmänhet

1820-taler och som jag tillåter mig benäm2,

2

Man observerar analogin med Rokhlins
försvarsposition
men samtidigt en betydelsefull skillnad. Svart kan nämligen här — i
randställning men ej ute på brädet — efter
1. Lf6 Ke8 2. e6 på grund av patthot förfölja och driva undan vits kung med Te7t
och Td7j. På denna defensivposition med
diverse tillfälliga modifikationer var försvaret konsekvent baserat i ett parti Ragozin—Sokoljsklj

(där Sokoliskij

i verklighe-

ten hade de vita pjäsernad, soma lustigt nog
utspelades | samma turnering som det redan
omnämnda Smyslov—Bronstein och ronden
efter.

sätta sin

lit till vad som kallas för Széns remisställning, men det finns metoder som torde få
anses erklare, Jag tänker här särskilt på
två försvarspositioner, som går tillbaka till
na Cochrane 1 och Cochrane

Cochrane

a

I den IV:e finalturneringen om världsmästerskaper i korrespondensspel var ställningen

i partiet

Nyman-—Lundqvist

vits 77:e drag den nedanstående:

efter
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omm öns

Lundqvist

Spelet kan börja! Än så länge är det vits
kung som trycker vid brädkanten. Vi skall
se, hur länge det kan dröja, innan

är ombytta...
99, — Tf8& 100. Ta4t

rollerna

KI3S 101. Kg3

102. Lf3 Tg8t 103, Kf2 Tb8
105. Ke2 Te3 106. Ld3 Te5

Ke

104. Let Tb3

Tornets defensiva kraft är mycket stor
men kommer bäst till sin rätt vid offensivt
bruk,

Effektivast

är det

vanligen,

det

tillfäller är, kan det svarta tornet
uträtta så mycket.
107, Ke3 Kd5 108, Th4 Kdé6 109. Lc4

inte

en

några

vändningar,

som

kan

motivera

art vi går in i spelet något tidigare än som

svarar

mot

vårt

egentliga

77. —

Te2

78. Le8

följde närmast:

syfte,

—

Det

Naturligtvis inte Td3 för Le5, Nu är de
svarta bönderna illa ute, Men svart har en
i god tid preparerad uvväg.

78, — TXe3T
81. Td7T

79. g2 LXf4! 80. gXf4 Ted

Der gick nämligen inte att gardera f-bonden: 81. Kf3 Te3t 82. Ke2 Tc4 83. Ke?
Te4t, och löparen går förlorad,

81, — Ke8 82. Te7 TXf4 83. Kg3

Motigheterna fortsätter för vit. 83, Kh3
TI3T gör ingen skillnad. Och efter nästa
drag kan han inte slå 26 ens med löparen,
83, —

Tg4t

84, Kh3

Kd8

85. Lec6 f4 586.

Td7t Ke8 87. Td4t Ke? 88. Ld7 Tg3Tt 89.

Kh2 g5 90, hXg5 TXg5 91. Lh3 Kf6 92.

TXf4T Bes
O m svart från början har en bonde emellan, bör han inte okritiskt ställa in sig på
art hålla bonden. Det kan han ändå blott i
rena undantagsfall, Halsstarrigt försvar av
bonden kan leda till att denna går förlorad
under ogynnsammare

omständigheter, Bon-

den skall i stället användas för avt tvinga
in vit i sämsta möjliga utgångsläge, när
50-dragsräkningen sätter in.
93, Tf7 Ked4 94, Ld7 Kd5 95, Kh3 Ked 96.
Kh4 Ta5 97, Le8 TIS 98. Ta7 Kf4 99. LIXh5

Lundqvist

110.

Te4t

Ke

Vi

ser

här

ett

annat

sätt

art

spränga Rokhlins försvarsposition. Svart
kän ändå vara nöjd än så länge. Hans kung
opererar givetvis helst i brädets mitt (dt,
e4, e5, d53, men där har den ingen möjlighet att bita sig fast, eftersom det egna
tornet i sådan situation inte är som verksammast, Man kan inte få alla ställningsfavörer på en gång!
111. Le6t Kg5

112, Tg4t

Kf6

B ra fält för svarts kung i förbidan är f6
och c3 (vid motsatt löparfärg c6 och f3),
enär detta håller två vägar öppna till Cochrane 1, allteftersom vit låter sin offensiv
svänga ät ena eller andra hållet.
113. Kd4 Tg5
116, Te? Kf4

114. Te4

Ta5

115. Led

KS

Och här har vi ett motstycke till Laskers
försvarsposition, fastän ett steg längre inåt
brädet. Svarts kung har här större rörelsefriher, hans torn mindre. Vit gör nu ett
tempodrag.
117.

Te8

Ta4

S ämre vore Tf5 för Ld5, och svart är på

nytt i Rolkhlins ställning, vilken, som

vi

redan sett, är långtifrån orubblig. Svart
etablerar i stället en Cochrane 1 med ett
stegs förskjutning inåt brädet.
118. TEST Kg4

119. Kd3

Kg5

120. Ld5 Tf4

121. TeB Ta4
E frter att ha delat ut ett litet tjuvny
återvänder tornet förnöjt. Svarts kung och
torn samverkar vanligen bäst på större inbördes avstånd.
122. Ke3
125, Tb8

Kf5
Keå

123, Lc6 Tal

124. Le4t

Kf

WVisserligen bara för ögonblicket, men ändå en fjäder i hatten...
126. Tb5t Ke6 127, Kf4 Tf1T
Liksom

kungen

på fé

var

tornet

129. Td5t

Ke6

130, Te5 Kd7

berett att ingripa år två håll
128. Lf3 Kdé
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—

Nyman

på

131,

Te3

Lundqvist

Kdé

WVit, som just garderat löparen med tornet, hotade med Ke5. Den ledande tanken
i svarts försvar har hela tiden varit att
inte släppa fram vits kung över brädets
mitt, relativt till den egna kungens position.
Å tt hålla löparen angripen är ett mycket
användbart knep, Däremot får man här
inte se så mycket schackar från svarts sida.
Ett planlöst schackande är eljest det vanliga sättet art få riden atr gå... och att
hjälpa fram angriparens kung.
133. Td3T Ke5 134, Ke5 Kod

Kf5

F rån utgångsställningen räknat tog det
alltså 11 drag för vit att mobilisera sina
styrkor.

att kunna besvara Tc6 med TX£31.

132. Kf5 Tf2

när

opererar på längre distans och särskilt i
den vita kungens rygg. Som ställningen för
Nyman
P artiets tidigare fas länder ingendera parren till någon berömmelse och kan här
förbigås, Däremot ligger i diagramställning-

För

al

Nyman

135. Te3 Td2

136, Lg4 Td5t 137. Ke6 Kd4 138. Tel Ta5
139, Td1t Ke3 140. Kf6
Det var inte så lätt för vit att sätta fart
igen på sitt angrepp, men redan i 136:e
draget och ännu mera här förefaller der
som om han direkt tappat tråden.
140, — Ke4 141, Tbl TaGT 142. Le6 Ta5
143, Tb4T Kd3 144. Ld7 Ke3 145, Tb8 Kd4
146. Th8 Ke4 147. Le6t Kd4

TV- partiet
Tigran Petrosjan och Zandor Nilsson gav
god schackunderhållning i sitt i november
i svensk TV utsända parti. D.v.s. god underhållning för schackspelare, som ej hade
behov av vägledande kommentarer. Ty några kommentarer av schackligt värde före-

kom ej medan kampen pågick. Efter dess

slut gav de bägge spelarna några kortfattade
synpunkter på partiets slutskede,
Svenskt schack har anledning att uppskatta att vårt f. n. viktigaste massmedium
lämnar utrymme för spelet, Bo Teddy Ladbergs charmanta framförande av enkla
kombinationspartier har varit ett utmärkt
inslag, som stimulerat intresset bland de
många som har en hum om spelet men aldrig fördjunat sig i det. Lika värdefullt, men
för en mera försigkommen publik, är fram-

förandet av elitschack, Men det måste sägas

Den svarta kungen har oavlåtligt lyckats
hålla sig undan från brädets kant och för
rentav sedan någon tid en behaglig tillvaro
mitt ute i der fria. AR drag är nu gångna,
sedan den sista bonden försvann. Nyman
på sig att inkassera vinshar således 2 drag
ten. När detta skrives, pågår partiet fortfarande. En sådan självtillit och spelglädje
kan inte förfela att göra intryck.
ifrån: Populärschack bör ges enkla och populära kommentarer så som skett; elitschack bör kommenteras av framstående
specialister, vilket inte skett. Kommentarerna skall i det senare faller ha schacklig
tyngd och lämna uppgifter om partiets
strategiska och taktiska innehåll. Kommentatorn får inte väja för personliga åsikter
om ställningen eller för utförande av bivarianter av nigra drags längd. Däremot är
det fullkomligt onödigt art berärta art en
pjäs hotas o.d, när världsmästaren spelar
mot en av vårt lands främsta mästare.
Härmed är sagt, att ramen kring partiet
mellan Petrosjan och Z. Nilsson inte var
den bästa möjliga. I Stockholm bor dock
en

internationell

stormästare,

två

interna-

tionella mästare och ytterligare en stor del
av den svenska eliten, Släpp fram någon ur
denna elit till demonstrationsbrädet nästa
gång kvalitetsschack visas i TV.
Ernst Åhman

Rikslotteriet 1965
Landsförbundet ansökte i oktober om tillstånd att anordna ett kvicklotteri om
100.000 lotter å 2 kr, Tryckningen av lotterna och förhandsdragningen beräknas
ta c:a tre veckor. Omkring nyår bör det nya lotteriet vara klart att släpps ut till
distriktsförbundens och föreningarnas lottförsäljare. Distriktsförbunden uppmanas
att i god tid från lotteriexpeditionen i Örebro beställa ett större antal lotter än
tidigare, Kvicklotter är en begärlig vara!
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Klassiska kommentarer
En julpristävling
Åtta partikommentarer, en del med ställningsdiagram, framlägges till granskning och
identifiering, Det gäller att ange namnet på
kommentatorn och en av spelarna, alltså två

namn per uppgift. De lösare som lyckas bäst,
belönas med bokpris i proportion till deltagarantalet. Tävlingssvar märkta ”Klassiska
kommentarer”

före den 20 januari

1965

till

Tidskrift för Schack, Box 7123, Göteborg 7.
1851.

”Det kan knappast undgå den mest ouppmärksamme läsare, att kombinationer så gott

som helt saknas i denna match. Mr. Williams
nöjer

sig

som

vanligt

att

hålla

sitt

parti,

byta av pjäser vid lämpliga tillfällen och
vänta på de chanser, som kan dyka upp i
partier som varar 12-14 timmar. Ungraren,
som förgäves söke elda upp sin fantasilöse
motståndare, sjunker ner i samma oföretagsamhet och beslutar även han att vänta
och se. Det ammärkningsvärda är att fastän

partierna är långtråkiga och utan liv, med
timslånga funderingar kring de enklaste planer, så är de fyllda med feldrag.”

”Svart

torde

ou

men

b6

7. Ld3

Lb7

8. oXd

exd. Han började stoppa pipan. Jag drog
allt snabbare, 9. LXf6 LXf6 10. h4, Något
att fundera på — och inget drag ännu. 10.
— g& 11. h5 Te8 12. hg hXg. Nu sökte
han efter tändstickor. 13. De2 Lg?7 14. LXg6
fXg, Han tände en och verkade nervös, Den
brann ner och slocknade, 15, DX g6 5d7. En
ny sticka. 16. 5g5 Df6. Äntligen ett gott
drag —

i pipan

—

men

denna

stilla

likafullt

1921.

kom i förlustställning. Nej, nej, att få remi
kan vara kolossalt svårt — lika svårt som att
spela schack över huvud taget. Man måste
genomskåda alla motståndarens hot, inte

bara de synliga utan de djupt fördolda.
Man måste för varje hor i rätt tid och ofta
på lång sikt förbereda lämpliga parader;
man måste sluthgen, då ett angrepp ofra är
den enda försvarsmöjligheten, i rätta ögonblicket och eventuellt med stora materiella
offer iscensätta motangreppet.”

”Vit nedlade nu sina vapen. Jag hade i
detta parti — och det måste understrykas —
att kämpa

& PST
Läser i nr 8, om korrigering av SM-resultat. Jag kan inte annat än komma med
motstridande mening beträffande Krenzisky
och Bengt Andersson.
.
Jag stöder mig därvid på förbundets tävlingsregler $ 14, mom. 3. (Bilaga till kongressprotokollet den 18 juli 1964, För övrigt

lyckas det ej svart att uppnå

1907.

”Britten tyckte om ert rejält, långt defensivparti. Han rökte alltid pipa medan han
funderade. Vid mitt andra drag började han
gräva i fickorna efter pipa och tobak. 1. d4
d5 2. c4 e6 3, Sc Sf6 4, Lg5 Le7. Inte
mycket att fundera på men han hade fått
fram pipan och sökte efter en piprensare.
6. SFI

förr

remi, och märkvärdigt nog är det alluid fallet, då man bäst behöver remi. Så gick det
för svartspelaren tidigare detta år, då han
med en remi mot Delmar hade kommit bland
pristagarna. Detsamma hände mig själv i
den nu aktuella torneringen mot Söchting
att jag trots krampaktig uppmärksamhet

1900.

5. e3 0—0

ha

monolog: "Jag har b- och f-linjen för mina
torn, möjligheten att rycka fram med e5
eller €5 och slutligen utsikt att behålla
springare mot löpare, Det blir lätt remi, om
inte rentav vinst. En seger vore särskilt angenäm och skulle föra upp mig bland de
främsta pristagarna?” En riktig reflexion,

med

skuggan

av den en gång

så

väldige ryssen. Att jag skulle bli hans sista
tuneringsmotståndare — han avled strax
därefter — anade jag dock inte när jag
tackade honom för partiet, Jag upplevde ett
avsked, som blivit ett oförglömligt minne.”

lika lydande med ”Bruna Boken” 1955.) Där
nämnes: avses endast sådan andraplacering

”Lasker
verv,

även

hade hittills kämpat
om

han

hållits

med

tillbaka

stor
av sin

med beundransvärd kallblodigher kämpande
motståndare,

men

nu

råkade

han

—

för-

modligen av trötthet — ut för en krass felberäkning: 45. — Kf8? i stället för art
ännu ha goda remichanser efter 45. — Kf6.
Från detta feldrag daterar sig egentligen
den hypermoderna schackhistorien, 1 det den
gammalvetenskapliga, enbart på logik grundade

skolan

tillfogades ett oomtvistligt

ne-

derlag och den dittills något underskattade
schackfantastiker fick sina första rättigheter. Ett historiskt fel!
1934,
1. då Sfö6 2. c4 e6 3, 5Sc3 Lb4 4, Db3.
”Denna fortsättning var mycket omtyckt
på 1920-talet, och i Karlsbad 1929 användes

den med stor framgång av Spielmann, Följande år vann emellertid min motståndare
som svart ett elegant parti mot Bogoljubov,
och de flesta mästarna övergick till 4, Dc2varianten, Jag hade före matchen ingående
studerat hans behandlingssätt av Db3-varianten och spelade den i samtliga fyra
matchpartier, där jag förde de vita pjäserna.

enl. mom. 1, vilken erhållits med samma
poängsumma som segraren, eller med högre
poängsumma än närmast efterföljande spelare, (Som synes två alternativ.)
Krenzisky, I Göteborg hade han och tre
man till 5/2 poäng och delade 1:a till 3:e
pris. Fördelningen av platserna sker icke
efter SB-poäng, som åberopas i artikeln, då
deras inbördes resultat ger ett klart och tydligt utslag: Lundahl 3, Krenzisky 19/2, Hasselborn 1, och Gustavsson 2/2 poäng.

Krenzisky uppfyller fordringarna enligt
det första alternativet. Hur det är med hans
tidigare andraplacering känner jag inte till.
Men att resultatet i Göteborg, uppfyller alla
fordringar enligt tävlingsreglerna, råder inte
minsta tvivel om.
Bengt Andersson, Falköping, Här påstås
att hans tidigare andraplacering ligger mera
än 4 år tillbaka i tiden. Rätta förhållandet
är att den ligger 3 år tillbaka, närmare be-

stämt I Avesta 1961. Klass I grupp 4 därstädes wvisar delat första och andra pris
mellan Fred Johannesson och Andersson på
&/2 poäng. Tredje, Bogeström hade 5 poäng.
Så nog är Bengt Andersson i mästarklassen
vid detta laget.
Hur är det egentligen med Förbundets
bokföring av tävlingsresulktaten?

Inom CS diskuterades tolkningen av odelad andraplacering mycket ingående för ett

par år sedan. Då enades ledamöterna om ätt

odelad andraplats skulle tilldelas alla spelare
som uppnår lika poäng med segraren. Vid
denna tillämpning skulle hela diskussionen
om Göteborgs klass I grupp 7, bortfalla, och
andra plats för uppflyttning tillgodoräknas
även Hasselbborn och Gustavsson, Denna
tolkning uppfattar jag fortfarande som den

ingen tid kvar. 17.

Th&t. Bara pipan hade blivit klar, så kunde
det gått bättre, Han tog nederlaget med gott
humör och skakade hand. Då slocknade pipan.”

mest rättvisa.

”Jag räknar detta bondeoffer
absolut svåraste kombinationer,

till mina
eftersom

det

i huwud-

”Detta parti erhöll andra skönhetspris,
medan första priset tillerkändes patiet Ca-

det var oerhört vanskligt att fastställa, att

pabanca-Bernstein. Jag yttrar i denna bok
inte ett ord av kritik härom utan nöjer mig

varianten, skulle räcka till att öka trycket
på ett avgörande sätt. Och en vinst var
nödvändig, för både min motståndare och
jag hade Z12 av 8, och detta var sista ron-

med

lämna

att till samtiden
namnen

Burn, Pollner
296

Dine Sandin

23, Sdic3!

Slutställning

på

och

och eftervärlden

prisdomarna:

ut-

herrarna

Snosko-Borovskij.”

en

lilla material,

som

blev

kvar

Bengt Andersson är enligt SSF:s kansli
berättigad till uppflyttning, Den tidigare
lämnade uppgiften är således oriktig och
beror på felanteckning, Bengt Anderssons
resultat i Avesta hade införts på ett kort
som avsåg annan spelare med samma namn.
Frågan om hur Krenziskys resultat skall
räknas för uppflyttning behandlas vid CS
sammanträde i december.
Red,
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ETT

SCHACKPARTI

MED

LIVET SOM

inte sammanfaller med dem ni företräder.

INSATS

Paris mest kända schackkafé är Café de
la Regence, som uppfördes någon gång i
början

av

1680-talet

nära

Place

de Palais

Royal. Det blev inte blott ett forum
schaokvärldens

förnämsta

koryföer,

för

utan

också en mötesplats för de största andar
Frankrike någonsin ägt. I kaféet sågs ofta
män som Dalembert, Diderot, Rousseau och

Voltaire, med tänkarens alla ansiktsuttryck
fördjupande sig i det outgrundliga spelet.
Revolutionären — och
diktatorn
under
”skräckväldets” dagar, den dystre Robespierre, och Napoleon Bonaparte tillhörde
också kaféets trogna gäster, Den store diktaren Musset, som fö. fått monument i
marmor vid teatern mitt emot kaféet, satt
här inbegripen i ett parti schack när budet
om andra franska revolutionen kom den 24
februari 1848, Musset ville lugnt fortsätta
partiet, men 'hans motspelare vägrade och
beväpnad med ett gevär sprang denne fram
mot barrikaden. Som andra berömda platser har också Café de la Regence begåvats
med en rad anekdoter och en av dem är
följande,
på

Place

de la

Concorde,

sedermera

omdöpt till ”Försonlighetens torg” — satt
diktatorn Maximilian Robespierre sin vana
trogen vid ett bord på kaféet, Han hade
inte suttit

främling,

sidenmask,

där länge förrän

som dolde

sitt

en ung

ansikte

trädde in i lokalen,

smärt

bakom

Främlingen

gick raka vägen fram till diktatorns bord,
svängde med en elegant bugning sin hatt
och sade:
— Medborgare, det har berättats mig om
Eder skicklighet

i set

ädla

spelet

schack,

och min högsta önskan är att få spela ett
parti mot Eder.
Robespierre, som misstrodde
lingar, mönstrade den inkomne

alla främmed skarp

blick och sade:
— Unge man, Eder djärvhet förvånar
mig och bakom Eder utmaning döljer sig
säkerligen något.
— Rätt gissat, svarade främlingen, jag
vill spela med Eder om ett människoliv!
—

Om

ett människoliv,

det var en hög

insats. Vem gäller det? sporde Robespierre.
— Man har sagt mig att hertigen av
Lignys huvud skall falla för bilan i morgon,
är detta sant?
— Ja, hertigen av Ligny är en av republikens argaste fiender och rättvisan måste därför ha sin gång.
— Hertigen av Ligny, svarade främlingen, är lika svor vän till Frankrike, även om

hans åsikter om landets lycka och välstånd
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och lovar

att om

ni vinner

Schack

och

spionage

skall hertigen

få fri lejd över gränsen.
Spelet började och Robespierre som dragit
vit vid lottningen försökte redan från början överraska sin motspelare med en snabb
attack, Men alla angreppsförsök låstes av
den unge främlingens fantasifulla spel, En
lång stund förflöt under växlande lycka för
de kämpande, men rätt som det var såg
det ut som om hertigens huvud inte skulle
kunna räddas.
:

:

En februaridag år 1793 — några veckor
efter det Ludvig XVI:s huvud fallit för bilan

— Ni talar dristigt men klokt, sade Robespierre och hans dystra ansikte lyste upp
för några ögonblick, Jag antar utmaningen

Ett överraskande offer sprängde emellertid de vita linjerna, ty svart besvarade vits
drag Lfl—c4 med Tc8—c6, Det gick ett
sor! bland de talrika åskådarna som fylkats
kring bordet. Sorlet övergick snart till ett
formligt oväsen, när främlingen amed ett
torn satte Robespierres kung matt. Le4X
eb, LgSXe6, Df2—e1, Te6—a6T, Le3a5,
Th3—b4t, KaZ—al, Ta6Xa5i,
Robespierre, den annars klare logikern,
hade försummar att I tid frigöra sin kung,
Han satt förstummad en ling stund och
begrundade

sin fallne

monarks

öde,

ent 007
med

men

avslöjade inte med en min vad han innerst
inne tänkte. Så reste han sig från stolen
och vänd mot sin besegrare sade han.
— Unge man, jag ger hertigen av Ligny
fri, men. först begär jag en sak av Eder.
Visa mig Edert ansikte och säg mig vem
ni är.
Främlingen tog av sig masken och Robespierre såg in i ett underbart vackert och
intelligent ansikte,
— Medborgare, jag är hertiginnan av
Ligny och jag spelade med Eder om min
älskade makes huvud!
Att sedan diktatorn Robesrierre själv fick
beträda schavotten tidigt en morgon i slutet
av juli 1794 hör väl strängt taget inte till
denna historia, ty det var slutet på en fejd
som utspelars på ett betydligt större fält än
det vid det lilla bordet på det berömda
kaféet vid Place de Palais Royal.
Bertil Pettersson

1957

blev

fäl s ut och
I filmen

der

är

”

od

i Venedig.
Under

och

film finns
och man

"

Venedigbukten går
skall vi

han

den sovjei filmen
en

nternatio-

avs öja!
A.B
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Bär SANDER

ANDRÉ

BJERKE:

När schackteorin

tar miste

André Bjerke är född 1918 och debuterade som författare år 1940 med en diktsamling, Han har därefter utgivit ett stort antal böcker: dikter, noveller, romaner,
essäsamlingar och monografier, Fyra av hans kriminalromaner under pseudonymen
Bernhard Borge har översatts till svenska liksom monografin ”Nya bidrag till Goethes
färglära” (1961). Sedan år 1950 är Bjerke redaktör för tidskriften ”Ordet” och för
närvarande ordförande i Forfatterforeningen av 1952,
Sedan år 1953 tillhör Bjerke mästarklassen i det norska schackförbundet. Han har
ända sedan är 1942 jobbat med Evansgambiten och räknar med att kunna ge ut en
bok om

den rätt snart.

S chackteorin är en mycket seriös forskningsgren, som sysselsätter tusentals lärda
hjärnor i alla världens hörn, Liksom naturvetenskaperna har den som mål wppställt
att kartlägga och förklara ett universum,
in casu bräders 64 rutor. Där de 32 elementen, pjäserna, utvecklar sina inneboende
möjligheter.
F ysikens och kemins bräde är ju åtskilligt
större, Och pjäsernas nyckfulla lek har också där visat sig trotsa teorin, Dessa wetenskaper har förlorat det sken av ofelbarhet,

som de åtnjöt under tidigare århundraden;
hypotesernas livslängd blir ständigt kortare: måndagens sanning är fredagens irrlära,
Det är trösterikt att vetenskapen inte är
ofelbar, Det-skulle vara för trist i världen,
om laboratorierna kunde uttömma dess
möjligheter.
Lika trösterikt är att schackspelet inte
låter sig genomanalyseras — det skalle i så
fall avgå med remidöden. Redan 64 rutor
och 32 pjäser har visat sig vara ett för stort
amiversum för det analytiska intellektet.
Caissa,

schackspelets

musa,

ler

över
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en khybbturnering i ”Stjernen” 1954

Och så här inleddes det för svart så problemfria partiet: 1. e4 25 2. d4 eXd4 3.
DXd4 Scé 4, De3 Sf6 5. Sc3 Lb4 6, Ld2
0—0

7, 000

Te8

B. f3

te: ”Gustav,

Gustav,

väl har du skrivit en

lärobok, men teorin den kan du inte”. Den
kunde emellertid jag, och jag sträckte
triumferande ut en hand mot min centrumbande för att plantera den på d5.
Men den handen drog jag fort tillbaka,
Ty i detsamma förnam jag Caissas leende.
S vart kan

helt enkelt

inte spela 8. —

d5.

Vit har ett raffinerat morgift: 9. 5Xd5
SXd5 10. Df2! Avlägsnas nu springaren
från d5, följer naturligtvis avdragaren 11.
LXb4 och vit har vunnit centrumbonden.
Även andra förtsättningar ger vit fördel,
Svart kan försöka 10. — LXd2t 11, TXd2
Scb4 med planen: 12. a3 Sa21 13, Kb1 Sde3T
14. bXc3 SKc3t 45. Kb2 Df6, Men vit spelar bättre 12, Led! och har klar fördel”)
Jag miste således ignorera läroböckernas
råd och nöja mig med det passiva 8. — dé.
Först sex drag senare fick jag tillfälle att
göra det ”befriande” d5, men då hade draget mist sin kraft och jag förlorade för
övrigt partiet med glans, Kanhända berodde det på den psykiska chock jag blivit utsatt för, då jag upptäckte vetenskapens
opålitlighet vid komfrontarionen med det
praktiska livet!
Men upptäckten var värd ett förlorat
parti. Efter detta måste hela 8. f3-varianten
omvärderas, och en spelöppning som sedan

dänge skrinlagts av forskarna uppstår med
förnyad livskraft.

pd
Till min

skam

själv fuskat

måste

jag tillstå, att jag

litet med

schackteori

av denna

misskända

—

och

således ådragit mig Calssas straffande leende, Ären 1956 och 1957 spelade Carl Keilhau (1920-1957, Författare och tidningsman, Var amder ett antal år norsk medarbetare i BLM) och jag 60 partier Exvansambit i syfte att frambringa nytt material

våra

arroganta strävanden, hon låter sig aldrig
fångas 1 vårt nät av lärdom.
Ett av amatörens största glädjeämnen är
att finna en ”nyhet”, d.vs. ett drag som
forskarna inte räknat med och som kullkastar alla deras beräkningar. Ett fynd som
slår en bräsch i den gällande teori, vilken
ordentligt katalogiserats i Jläroböckernas
variantöversikter. Envar som gjort ett sådant fynd känner sig som en Caissas trogne
tjänare, ty varje ny reva i teorins nät bekräftar spelets odödlighet.
Några gånger under mitt schackliv har det
förunnats mig att uppdaga sådana nyheter
i spelöppningsvarianterna, och jag får härmed förära tre av dem till nya, reviderade
upplagor av läroböckerna, Tre kapitel måste nämligen skrivas om,

Under

spelade jag ett parti mot Gustav Marchinsen (nordisk mästare 1939, författare till en
utmärkt lärobok för nybörjare) Jag hade
svart och gladde mig åt att min farlige
motståndare valde en såpass ”slapp” variant
som centrumgambit. All teori hävdar, att
svart snabbt kan 4å utjämning eller rent
av fördel; det vållar inga problem att genomföra tefrielsedraget d7-—d5.

Det gick en stöt av glädje genom mig, då
jag såg detta miserabla drag, och jag tänk-

ör

Intill vits senaste drag hade vi följt lärobokens huvudvariant, men nu skulle den
föreskrivna fortsättningen vara: Led, varef-

ter svart utan risk kan genomföra d5: 8,
— 535 9, Ld3 d5 (enligt Keres). Marthinsens
8. £3 har för länge sedan fastslagits vara ett
itionellt feldrag. Redan 1895 påvisade dr
Tarrasch (CDrehundert Schachpartien”, parti nr 142), att svart rycker till sig iniviativet med 8, — dä, Detta bekräftas i Collins
berömda ”Lärobok” 1922, Och det spikas
än en gång fast av Keres i ”Theori der
Schacheröffnungen” 1955. En uppfattning
som håller stånd i sextio år borde man väl
kunna bedöma

som

ganska solid?

analyser

spelöpp-

ning. Det blev en fascinerande upptäcktsresa,

Vi

kunde

fastslå,

att det

mesta

av

teoriböckernas berättelser om denna romantiska gambit är milt sagt otillfredsställande, Ryssen Sokoloskij gjorde för inte så
många år sedan ett lovvärt försök att rehabilitera den (med kompletterande analyser
av landsmannen Romanovskij och tjecken
7) Kanske kan svart försöka 10. — LX d2t

Pachman), Våra undersökningar visade dessvärre, att just detta försök
var ett för
schackteoretiker typiskt bomskott.
Så här återges Sokoloskijvarlanten i de
moderna läroböckerna: 1. e4 e5 2. Sf3 5Sc6
3, Led Le5 4. b4 LIXb4 5, c3 La5 6. d4 dé
7. Lg5 (Sokoloskijs nyhet, I den gamla huvudvarianten spelades 7, Db3) f6 8 Db3

FXg5 9, LXg8 Df6 10. dXe5 dXe5 11.

0)

Här avslutar Pachman sin genomgång av
varianten (Moderne Schachtheori, 1956) med
följande kommentar: ”Vit har tillräckliga
angreppschanser för bonden. Det hotar närmast 12. SXg5 jämte DET och Tdit”,
I andra upplagan (1956) av det ansedda
ståndardverket ”Theorie der Schaakopeningen” ansluter sig Euwe till Pachmans
uppfattning; han förser Sokoloskijs 7. Lg5
med ett utropstecken och råder svart att
undvika denna variant genom att spela 6,
— eXd4 7. 0—0 Sge7!
I ett av våra temamarchpartier drog Keilhau i diagramställningen 11. — hé. Redan
devta enkla försvarsdrag reducerar vits angreppsförhovpningar, Pi 12. Td1 följer ra
12. — gå. Visserligen kan vit då erbjuda
ett chansrikt springaroffer genom 13. Td3.
Men det kan svart lugnt avböja: efter 13.
=— Ld7! måste vit gå tillbaka till e1 med
sin springare”) och efter 14. — Lb6 miste
tornet retirera, varigenom 13. Td3 visar sig
vara en tempoförlust, Men vad skall vit
annars hitta på 1 stället för 12, Tdi? Drager 12. Sa kostar en bonde efter 12. —
LXe3,

och 12, h3 är för passivt, Dessutom

utgör h-bonden här ett angreppsmål (Tarrasch), som svart kan beskjuta med h5 och
gå. Vit måste väl besluta sig för 12. ad, 12,
Ld5 eller 12, Le4. Men inte heller på dessa
vägar får vit något angrepp som uppväger
bondeförlusten.

FL TXd2 Dg5 13. exd5 Sb4 14. Lc4 (14,
£4 Df6) 15 15, f4 Df6 16. 5e2 Te4 17, Lb3

TaeB 18. Sc3 Te3 19. a3 Sa6 jämte 5c5 och
ev. Se4,
Red

”) 14, Sh4 Lbel

KX

15. Df7t DG7

16. LX fr

17. TXd7t Kfé med fördel för svart.
Red,
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Keilhau hade alltså funnit en effektiv parad mot Pachman-angreppet, och jag lycka-

des finna en annan, Försvarsdraget h6 är
sSrängt taget onödigt, ty vits springarutföll
över 5 är ofarligt. Svart kan spela 11. —
Ld7 och därmed erbjuda tre bönder efter
fritt val: b- g eller h-bonden, Alla tre är

yppersta

upslagsverk

wes)

sätter

korrekthetsstämpel

SXd8,

ty på 13. SXh?7

följer

13, —

För ett år sedan tittade jag åter på diagramställningen och fann att svart har ett
änn starkare drag än 11. — hé6 eller 11. —
Ld?7, nämligen det mycket närliggande 11.
so gt Om vit nu retirerar till el eller d2,
är det uppenbart att svart övertagit initiativet. Alltså 12. Sg5 Lbé! 13. SXh7 Dg6

14. Sg5 Kf8 och

a) 15. DET DXf7 16. Lf? Ke7 17. Lb3
Kfe 18. Sf7 (18, ht TXh4 49, Sf7 g3)

'Tf8 och svart får avgörande materiell
fördel,

b) 15. Se6t KXg8

16. SKIP Kf8 17.

Sas TXh2!! och svart vinner. T.ex.
18. KXh22? gåt 19. Kgl Dh5 eller
18. SXb6 Dhö6 19. f4 (19. få 23 o.s.v.)
Thit 20. Kf2 DXf4t 21. Ke2 DX
fiT osv.

P achmans (av Euwe godkända) angrepp
är således en ren förlustvariant för vit, Fråan är om vits spel kan förbättras i tionde
iraget, 10. 0—0 i stället för 40. dXe5 är
till ingen nytta. Svart spelar 10. — g4 och
efter 11, dXe5 dXe5 är vi med dragomkastning tillbaka i den nyss analyserade varianten. Den enda återstående möjligheten
är 10. d5, Men efter 10. — Se7 11. Db5T
(11 Le6 Ib6)

c6 12. dXc6

bock

13. DX

a5 TXg8 har vit inte någon kompensation
för den offrade bonden.
:
Vints anläggning
är därför påvisbart felaktig, i varje fall fr.o.m. det åttonde draget.
I stället för att spela & I? måste vit
retirera med löparen till d2 eller e3, Först
sedan dessa möjligheter granskats, kan en
slutlig dom fällas över Sokoloskiidraget7.
Lg5. Förmodligen är det spelbart, dock ev.
med en helt annan idé än Sokoloskijs.
Det exempel
som här granskats är: intres:

sant,
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Vi

kan

konstatera,

att

två

av

de

mo-

(rent

av

&

a) 12. DXb7?? Tb8 13. Da6 TXg8,

Dh6,
c) 12. LXh7? 0—0-—0 med fördel för
svart,
Om vit gör ett passivt volfte drag, rockerar svart långt och tycks då stå förträffligt. Vits enda möjlighet blir i så fall ett
angrepp på b-linjen.

avhandlar

med utropstecken!) på en reguljär förlustvariant, Sensationellt är att svart kan vederlägga den icke blovt på ett sätt utan
på tre!

förgiftade! Lär oss försöka:

b) 12. SKg5? 0-0—0 och vit har inte
något bättre än 13. SE7 ThXg8 14.

som

dern spelöppningsteori (Pachmans och Eu-,

som

alltjämt

har

aktualitet och som i osedvanligt hög grad
blivit föremål för analyser under de sistförflutna hundra åren. Det är fråga om
preussiskt parti, som fått sitt namn efter
dem som med tysk grundlighet inledde
utforskningen av dess variantnät (Bilguer,
Bledow, von der Lasa mflj Den speciella
variant, vari jag fann en nyhet, är väl för

övrigt ingen lämning från förra åärhundradet utan förhållandevis nyligen lanserad av
den ryske

stormästaren Evfiem

Geller,

P artiet spelades i den norska radion den
28 auggusti 1963 och utsändes — med spelarnas fortlöpande kommentarer till dragen (vi satt i var sin studio och kunde
inte höra varandra) — i ett 40-mirutersprogram den 14 oktober. Sändningen utgjorde upprakten till en serie månatliga
program med namnet ”Sjakkpartiet”, vilka
alla leddes av Olaf Barda. Min motståndare
var den nykorade norske juniormästaren
Dan Fosse jr. Partiet återges här med mina
kommentarer.
Nr

142,

PREUSSISKT

André Bjerke

Dan Fosse jr

1. ed e5 2, SÉ3 Sc6 3. Le4 Sf6 4, Sg5
En mycket omstridd variant. Tarrasch
skriver i sin lärobok ”Das Schachspiel”
1934: ”Ett typiskt klåpardrag. Viv har utvecklat två pjäser och angriper med dem
i stället för att sunt fortsätta sin utveckling. Naturligtvis övergår angreppet snart
till svart, ett bevis för att draget måste
vara oriktigt.” Mieses förser springardraget
med utropstecken (Dufresne/Mieses: ”Lehrbuch des Schachspiels”, 18 uppl, 1950) och
hävdar: ”Med orätt har man länge varit
böjd

att värdera detta spelsätt som

serligen

chansrik men

punkt mindervärdig

,

jag mig till sistnämnda

väriant som populärt

De luckor vi avslöjat I gällande teori kan
kanske skyllas på att de förekommer i antilverade spelöppningar, vilka ytterst sällan
förekommer i modern tävlingspraxis och
som därför endast påkallar perifert intresse
bland schackforskarna. Men så sent som
hösten 1963 lyckades jag finna ert Iyknande
teorifel i en spelöppning

Själv ansluter

uppfattning, och det här redovisade partiet
utgör ytterligare en bekräftelse. Svart måste
praktiskt taget forcerat offra en bonde och
välja en gambitfortsättning.
4, — d5 5, exXd5 Sa5
Med 5, — SXd5 fommer vi ån i den

en vis-

ur positionell syn-

variant, Den är, vilket

numera synes vara klarlagr, alltigenom sund,
och den bereder svart stora svårigheter,”

as nattåget, Sedan

flera hundra år har det varit känt att derta
är ett feldrag, Det bästa svaret, 6. d4!, angavs av Lol omkring år 1760; det är ännu
starkare

än

Grecas

drag,

6, SXf7.

Teori-

fortsättningen är 6. d4! eXd4 (6, — 5Xd4
kostar en pjäs efter 7. c3 och om 6, — Le7
så slår det vita angreppet snabbt igenom:

7. SKI7! KX? 8 DIS Keb 9, Sc3 Sch4
10. De4 c6 11, 23 5a6 12. T44 osv)

7. 0—0

Le6 (7, — Le7? 8. SXf/1 osv) 8. Tel Dd7

(8. — Le?? 9, TXe6t! 0.5.v.) 9. SIAT! KX
f7 10. Df3F Kg8 (10. — Kg&? 11, TXe6f!)

11. TXe6! Td8 12. Lg5! och vit har en
överlägsen ställning (Euwe),
6. Lb5t

c6 7. dXc6

bXc6

8. Le2

hö 9. Sf3

e4 10. 5e5 Dd4

Den vanliga fortsättningen är 10. —
Ldé6. Det kan följa 11. f4 eXf3 ep. 12.
SME Sed 13. 0—0 De7 14, h3 LR2t 15.
Kh1 h5 16, då Lg3 47. Ld3 Le6 18. De?

0—0-—0 19, b4
Sb7. Keres hävdar i sin
”Theorie der Schacheröffnungen” att svart
kommer i fördel efter 20. Le3 Tde8 (Leonhardt — von Holtzhausen 1899), Men Pachman anger i ”Moderne Schachtheorie” en
förstärkning

av

ryssen

Estrin:

20.

c4l

—

och det visar sig att vit har fördel! Så
nyckfull är Caissa.
Der bästa för svart är antagligen 10. —
Le5 11. e3 De7 med lika chanser. Om 10,
— Dad skriver Euwe i en ny upplaga av
sitt spelöppningsverk: ”Denna gammalmodiga fortsättning gällde länge för att vara
mindre bra. Den ryske stormästaren Geller
har emellertid gjort ett betydelsefullt försök att rehabilitera textdraget.”
, Det var Gellers variant som Fosse siktade
in sig på I fortsättningen skulle jag alltså
komma att spela mot icke blott Norges juniormästare utan även en rysk stormästare.

Lyckligtvis svävade jag i okunnighet därom!
11. f4 Le

12. TAL Dd8

Gellervariantens poäng. Springardraget
ger plats för danvutfall till h4, Svart erbjuder pjäsoffer genom att ignorera gaffeln på
b4; erdligt Gellers analys ger kungsangreppet
mer än tillräcklig kompensation,
Hittills hade vi, som Shakespeare säger,
"fäktat enligt boken”, För mitt vidkommande utan att veta det — till lycka för mig
själv och för partiet, Om jag känt till bokvarianten, hade jag med all säkerhet gjort
ett dåligt drag. Ibland är det nyttigt att
inte vara teorikunnig!
14, Da4!

Detta drag krävde en halvtimma av den
knappt tillmätta tiden (90 min. på 35 drag),
men det var det värt. Teorfortsättningen
är: 14, b4 (enligt Euwe ”den konsekventa
fortsättningen”)

Dh4t

45,

bXc5 Dg3t 17. Tf2 SXÉ4,
fastslår,

avt

”det

svarta

g3

DXh2

16.

varefter Euwe

angreppet

säkert

uppväger det offrade materialet”, Textdraget anses mindre gott; Euwe anger varian-

ten 14. Da4 0—0 15. b4 Dh4t 16, Kd1i Td3!

”med stora komplikationer, som dock visar
sig vara till svarts fördel”. 'Teoretikerna
har förblindats av möjligheten till omedelbar pjäsvinst. Varför skall wit göra det tråkiga — och dåliga — gaffeldraget b4?
En undersökning visar, att damdraget
fyller fyra väsentliga funktioner: 1) Det
ger kungen ett flykvfält på d1 och förtar
därmed udden i Dh4t, 2) och 3) Det innehåller ett dubbelangrepp mot bönderna på
c6 och e4; i all synnerhet är angreppet på
centrumbonden viktigt, 4) Det bevarar ga

felhotet b4, I schack gäller liksom många
ånger

i livet:

Det

kan

vara

bättre

Ia ett hot svävande än att utföra det!

att

14, — D—0

Mina tidigare erfarenheter inskränkte sig
till 12. — IDbé6, som leder till bra spel för
vit: 13. c3 Ddé6 14, b4 Sb7 15. Da4 Sd8 16.
Sa3 (Keres). Euwe förser textdraget med
utropstecken och kommenterar: ”En Steinitzidé som införts i glömskans bok men
återupptagits av Geller. Andra foörtsättningar är otillräckliga ,..”

Fosse var väl inställd på 15. b4 (se föreg.
anm), men det följer något annat.
15. DXe4
, Dödsstöten mot Gellervarianten! Egentligen är draget lika närliggande som avgörande, Också detta damdrag har fyra syf-

13, c3 Sd5

bonde,

ten:

1) Det

som

avlägsnar

en

viktig

dittills varit den

centrum-

tapp

kring
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vilken svarts tryck- och angreppsspel
sig. 2) Det förbereder framstöten d4,
oskadliggör den svarta angreppslöparen
befäster stödjepunkten e5, 3) Genom
centrala position kan damen deltaga 1
svaret av kungsflygeln, samtidigt som
håller motståndarens damflygel under
skjutning, 4) Hotet b4 bevaras.
15, —
Efter
DX gt

rört
som
och
sin
förden
be-

Sb7
15. — Dh4t 16. g3 DXh2 17. bt
18. Kdi kan man inte finna någon

kompensation för pjäsförlusten. Och på 15.
— Lb6 följer b4, Tikaledes med avgörande
fördel för vit.
16. d4 Sf6 17. DXc6
Därmed har vit
Vinsten är säkrad,
17. —

Lb6

tre

sunda

merbönder.

18. Le3 Tb8

Fosse medgav efter partiet att manövern
Dd1i-—a4-—e4 hade givit honom en chock.
Det märks här och i fortsättningen. Mer

energiskt var 18, — Sd5 19. Lel, trots att
inte heller det kunde rädda ställningen.
19, DE3 Lf5?

av Arne

Här var 19, — De7 nödvändigt.
Jag underlär

att spela 20. 5Sc6 på grund

av svaret 20. — Le4, Men så snart springardraget gjorts insåg jag, att en avvecklingschans gått ifrån mig: 20. Sc6 Le4 21. 5X
d8

LXf3

ses som
som

ofta

Berggren

I cc hörn av min bokhylla står en liten,

20. Sd2?

22.

LXf3

ett uttryck
inträder,

osv.

Textdrager

för den

då man

får

avslappning

tycker

sig

ha

vinsten i hamn. Här är blundern ofarlig,
såtillvida som den endast medför en onödig
förlängning av partiet, Resten är virkeskörning.

20, — De7 21. gå Le6 22. 85 hXg5 23. FX

g5 Sd5 24, Lg1 f6? 25. Sg6 Te8 26. Dh5 Sdé
27. Dh8t Kf? 28, Se5t Ke? 29. DXg?t

Kd8

30. DXxXct KXc7 31. pXxXfé La5 32. O—
0—0 L>0e3 33. bXc3 SKc3 34, Tel SKazrt
35. Ke2 Sbat 36. Kd1 uppg.
Anm. för TfS av André Bjerke

JULPRISTÄVLING
Liksom föregående
år bjuder TfS på sex
julnötter, som skall granskas och rubriceras. Kortaste vägen till vinst eller remi skall
anges, och vit är som vanligt vid draget.
Senast (och även 1962) förekom s.k. dubbelnötter i julpåsen, vilket föranledde filippinspel mellan red, och lösarna, Förra julen
vann hrr Bruce och Larsson i Ankarsrum
1.

På strövtågi bokhyllan

en sådan — även internationellt uppmärksammad — tvekamp, Skall det bli filippin
för tredje gårgen i rad? Det är ovisst, men
flitiga lösare har dock fortfarande samma
prisutsikter: 50:—, 25:— och 10:— samt
fera bokpriser. Lösningar senast den 20 januari 1965 till studieredaktionen. Skriv
”Talstudier” på kuvertet,

till det yttre oansenlig volym, bunden i sli-

tet skinnband, Men det är ett av schacklitteraturens mera väsentliga verk, förstaupplagan av Philippe Stammas ”Essai sur le
Jeu des Echecs”, tryckt i Paris 1737. Utöver

en kort resumé av schackspelets regler innehåller

boken

ett hundratal

partiexempel

avhuvudsakligen slutspelskaraktär, de flesta
hämtade ur äldre arabisk litteravur. I ett
avseende var boken epokgörande, det är
den första bok i vilken brädets fält är betecknade mot bokstäver och siffror enligt
systemet 1—8 och a——h. Pjäserna betecknas
dock annorlunda än som numera
nämligen med versalerna A—H,

är faller,
och Sgl

kallades alltså G, medan det slumpade sig
så att damen även i ursystemet hette D.
Detta system, det algebraiska, fullkomnades av tysken Hirschel 1784 och fick sin
nuvarande utformning. Men 1700-talets ledande schackmästare var icke Stamma utan
Philidor, som alltid använde der så kallade
beskrivande systemet, vilket fortfarande do-

minerar anglosachsisk och spansk schacklitteratur. Det är märkligt, att Philidor icke
insåg det algebraiska systemets överlägsenhet, möjligen kan han ha varit av den
uppfattningen, att den beskrivande notationen var enklare att förstå för nybörjaren. Ännu i min tidigaste Philidorupplaga,
London 1825, är partierna återgivna i komplett text, t.ex, ”W. Queen takes the bishop
— B. King's rook gives check” etc, en
utrymmeskrävande

metod.

Hur

som

helst,

notationsförbistringen blev tidigt ett faktum och består den dag som i dag är, även
om tom, den ärevördiga British Chess
Magazine numera nyttjar algebraisk notation i vissa teoriartiklar och på problemavdelningen.

Ivar

Carlsson

Ordföranden
bund,

Ivar

i
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Nordskånes

Carlsson,

på nyårsdagen 60 år.

60 år

Sörby,

Schackför-

Vinslöv

fyller

R cformatorer har inte saknats. En är den
från ett tidigare julnummer av TfS kände
H. F. L. Meyer. Denne, till England emigrerade tysk, utgav 1882 i London en egenartad bok

med

titeln:

”A

complete

Guide

to the Game of Chess, from the Alphabet
to the Solution and Construction of Problems”.
Meyer gjorde därvid ett behjärtat försök
att övertyga den brittiska läsekretsen om
det algebraiska systemets fördelar, men
drevs av reformnit till införandet av ett
slags gemensam

internationell code för be-

teckningen av pjäserna, Kungen

fick fort-

farande heta K, men sedan följde L, M, N,
O och P för respektive Dam, Torn, Löpare,

Springare och Bonde! Detta underlättade
knappast läsningen av den nära 300 sidor
långa boken, trots att Meyer mycket optimistiskt föreslog sina läsare att även döpa
om pjäserna till Lady Queen, Monument,
Neighbor och Over-leaper! Meyer är dock
inte den ursprunglige förslagsställaren; metoden med pjäsbeteckningen K—P emanerar
från februarinumret av professor O. A.
Brownsons ”Chess Journal” utgiven 1875 i
Dubuque,

Iowa,

USA.

För att avrunda denna Blla artikel om
notationsfunderingar vid bokhyllan kan
tilläggas art flera andra system sett dagens
ljus. Koch och Kieseritzky arbetade båda
med tvåsiffriga beteckningar för respektive
rutor, varvid Koch satte linjen först och
raden därefter, medan Kieseritzky gjorde
tvärtom. Enligt Koch är alltså bé = 26,
enligt Kieseriteky 62. Kieseritzkys metod
har även använts i en bok i min samling:
C. Vielles ”Methode pour apprendre seul la
Marche des Echecs” utgiven
i Paris ”au Café
de la Regence” 1845. Metoden har fortfarande full livskraft på korrespondensspelets
speciella område.
”Ingenting hämnar sig mer i schack än
underskattning av motståndaren.” (Albin).
”Blicken för det mikroskopiska kännetecknar mästaren.”
(Marco).
”Aldrig måste man spela mer noggrant
än då man uppnått vinstställning.”
(farrasch).
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+

vinna med 26-24, Resultat vid de tio första

borden:
Leif Isaksson, Hallsberg—L. O. Hedlund,
Ind.

3

:

den

7—38
med

Svensson, Katrineholm-—Dick Allberg, Faxs-

deltagarsom spe-

blom, Hägersten t/e—1/2, Per Lindberg, Katrinebolm-—Jan Gran, Hägersten 0—1, Åke
Bendz, Västerås-——-Mats Wahlstedt, Hägersten

Kalmar

t

Farsta 0—1, Bertram Andersson, Kumla—
Staffan Rodhe, Hägersten
1-—0,
Gustav
ta 0—1, B, O, Lind, Nyköping—Nils Thörn-

1—0, C. Brundin, Orebro—Rob.

Danielsson,

Kristallen !/2—2/2, Bo Hjort, Urebro-—Stefan

Bodin, Kristallen 7/s-—A/2, Ulf Andersson, Ar-

boga—Ove
Gustafsson,

Hartzell, Farsta 2/e—t/2,
Södertälje—Gunnar Järs,

gersten O-—1,

Ulf
Hä-

LL. B-m

Ungdomsledarkurser
Värmland: På en ungdomsledarträff (endagskurs) på ungdomsgården i Karlstad den

0

13

Växjö

oktober

informerades

om

organisations-

skola, som har rätt att anmäla flera lag.
Deltagarna i finalen skall år 1965 ha fyllt
högst 16 år. Det segrande laget blir ”allsvensk skolmästare” och representerar Sverige i den nordiska skolvurneringen sommaren 1965. Vidare upplysningar lämnas av
ungdomskonsulenterna i resp. distrikt.
L Bm
Skåne

Under verksamhetsåret 1963/64 har Sven
Klerstam varit förbundets ungdomskonsulent och ledamöter av ungdömskommittén
har varit Kurt Bladh, Agne Hammartång,
Jan-Olof Bennborn och Gunnar Backström.

244 juniorer bar varit anslutna till förbundet, varav enbart genom Limhamns SK 111.
Förbundet har under året vunnit juniormatcher mot Köpenhamn med 19/2—8/z
och mot Göteborg med 7/2—4t/2, Ett kombinerat lag från de tre skåneförbunden besegrade Stockholms juniorer med 742412,

former och anslagsgivning inom fritidssektorn i distriktet, föreningsarbetet, föräldrakampanjen m.m. Bland de medverkande var
konsulent Åke Jonsson, Karlstad, riksinstruktör Lars Bäckström, Stockholm, och ungdomskonsulent Hjalmar Sandberg, Skoghall.
Blekinge och Södra Småland: 26 representanter för föreningarna i de två distrikren samlades till en ungdomsledarkurs på
Karlsnäsgården utanför Ronneby den 24—25

div. II vann Limhamns SK 1V.
I junior-DM deltog 17 spelare. Mats
Martsson, MAS, vann före Torkel Glad och

oktober. Rektor Olof Fahlén, Ronneby, och
1:e socialassistent Eric Karlsson, Ronneby,

FRIMÄRKSHÖRNET

höll uppmärksammade föredrag om resp.
ungdomspsykologi och förebyggande ungdomsvård. Om samspelet i gruppen, metodikfrågor, hjälpmedel och programval, föräldrakampanjen m.m. talade riksinstruktör
Bäckström.
Ungdomskonsulenterna Birger
Elm, Lessebo, och Franz

Juniorseriens div. I vanns av Limhamns
SK före MSS, MAS, Ystads 5$, Lunds SK,
Limhamns SK II och Ul samt MAS IL I

Jarl Almström, MSS, Per-Inge Helmertz och

Jim Nielsen, MAS, samt Christer Landgren,
Ystads $$.

Fagerudd

Bilden

kameran

"

och

Närmast

Göran

Juniormatch Mälardalen-—-Stockholm
2426

I en av de största juniormatcher som hittills spelats i landet mötte 50 ungdomar
från Mälardalen en kombination från Södra
Stockholm
på Brunnsängs ungdomsgård i
Södertälje
den 8 november. Matchen var
ytterst jämn och först mot slutet av speltiden lyckades gästerna få överhanden och
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den

28-—29

novenrber

den

centrala

verksamheten:

20.000, instruktörsbidrag 15,800, rörligt bidrag 11.850 — sammanlagt kronor 47.650,
Lagschack för skolor
Den pågående lagturneringen för skolor
skall inom distrikten ha avslutats den 15
april 1965, varefter finalomgångarna genomföres under våren och försommaren. Varje
lag skall bestå av sex spelare från samma

fjolårets

segrare,

Schackkamraterna

Solna,

hamnade på jumboplats och flyttades ned
till div. I. Slutställning: 1y Södra 4 matchp.
59 ind., 2) Schack-27 3/50/2,
3) Wasa
3/49P/2, 4) Kristallen 3/49, 5) Vällingby
1/47, 6) S.K. Solna 1/45.

av Charles Berglund,

re medan

Olofsson,

som

gått

från klarhet

till klarhet, gör sin debut. Tävlingarna hade
samlat 47 deltagare.
Mästarklassen: 1) K. G. Pettersson, Bergvik 51/2, 2) S. E. Palmkvist, Bollnäs 5, 3)
Tore Larsson, Iggesund 4/2,
:

på

Grundbidrag

Lag-DM: Stockholms Södra Schacksällskap segrade i mästerskapet för 20-mannalag. Kedan efter näst sista ronden hade
Södra samlat tillräckligt många matchpoäng för att ej kunna hotas, Schack-27 gjorde
en fin spurt och blev tvåa genom att besegra
Södra i sista ronden, Överraskande var att

Alfta, och Claes Olofsson, Delsbo, som därmed nästa år får pröva på mästarklassen.
Berglund har tidigare varit mästarklasspela-

samman-

trädde Sveriges Schackförbunds ungdomskommitté. Riksinstruktören deltog i Skolöverstyrelsens konferens i Rättvik den 23—
27 november,
Statsbidrag: Ungdomskommittén erhåller
budgetåret 1964—65 följande statsbidrag för

2) Staffan Eriksson 10, 31 Bo Malmström
fe, B-gruppen: 1) T. Larsson 12 av 14, 2)
L. Jansson 81/3, 3) A. Tocklin 8.

väntar, Klass I vanns

Steinbrecher, Ron-

Ungdomskommittén
med konsulentkonferensen

Stockholm

Mästare B: 1) Lars Hedlund, Farsta 5,
2—3) N. Strömgren, Hägersten och B. Ärman, Vällingby 4/2. Klass II: 1) B. Lundgren, Sass, 2) T. Utterman, Pjäsen,
Korpschack, div. 1: 1) Kommunal 6, 2)
Målarna 6 (Kommunal vann särspelet mor
Målarna), 2 Betongarbetarna 41/2. Div. II:
1) Betongarber. II 5, 2) Kommunal 11 4/9,
3) Standard Badio 4/2, Korpmästerskapet i
blixt; individuellt: 1) A. Werle 1042 av 14,

Hälsingland
Söndagen den 18 oktober spelades traditionellt DM i halvtimmas-schack för Hälsingland i Iggesunds Folkets Hus med Iggesunds Schack lubb som arrangör. Inte oväntat lade K. G. Pettersson, Bergvik, beslag på
DM-titeln men han hade detta år svårare än

neby, belyste fritidsgruppsverksamhet, föreningsliv och tävlingar inom distrikten. Föredrag och grupparbeten följdes av livliga
diskussioner,
I samband

Distriktsnytt

Till schackolympiaden utgav Israels postverk två frimärken med schackmotiv i valörerna 0.12, brunt, och 0.70, grönt, Ett nytt
inslag är de olympiska ”ringarna”, här i
kvadratform, Den lägre valören återger en
springare, den högre ett torn. Till märkena
är fogad en talong med olympiadens officiella
vapen, en jordglob med romerska siffran
AVI omgiven av texten Schackolympiaden
= Israel 1964 dels på landets språk dels
på franska. Därunder valspråket Gens Una
Sumus.
AB.

Klass I, Grupp A: 1) Charles Berglund,
Alfta 6, 2) Bernt Nordin, Iggesund 4, 3)
Helmer

Blank, Alliance

Bollnäs 35/2. Grupp

B:

och Georg

1)

Croona,

Claes Olofsson,

Delsbo 5/2, 2) Lennart Rohman, Söderhamn

4/2, 3) Olle Nygren, Bollnäs 4/2.
Klass II, Grupp AA: 1) Martin

Persson,

Delsbo 51/2, 21 joma Caummesson, Näsviken
5, 3) Lars Snäll, Näsviken 4/2, Grupp B:

1) Erik Strandberg,

Alliance 6, 2) Rudolf

Lantz, Alliance 6, 3) Eina Lindström, Näs-

viken 5.

Juniorklass: 1) Lasse Magnusson, Alliance
4, 2) Gösta Frisk, Iggesund 4, 3) Bernt Johansson, Dellen 3,
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Gotland
Årets tjugomannamatech mellan Visby och
Södra

Gotland

spelades

på Hemse

hotell

slutet av oktober. Två entimmarspartier och
ett halvtimmesparti spelades vid varje bord,
Södra Gotland vann överlägset med 40/2
mor

19/2 för Visby, Vid

de två första bor-

den slog K. E, Gannholm och Verner Larsson sina motståndare, Sven Söderberg och
Sture Bergqvist med vardera 3—0, Visbys
nyförvärv,

P, A, Lund

från Manhem

i Gö-

teborg spelade vid 8:e bordet och vann med
2W/et/2

mot

KE. G. Ronström.

Skånes SF avslutade den 30/9 sitt 58:e
verksamhetsår under vilket 17 föreningar
590

medlemmar,

varav

244

juniorer,

varit anslutna.
I allskänska serien vann MAS och Lunds

ASK. blev tvåa Skåneseriens div. I vanns
av MAS II och div. II av Lunds ASK II.
Eolf Martens, Lunds ASK, vann indivi-

duella DM före Jan Frise, Lunds ASK, Bör-

je Aulin,

Gert

Erik Persson,

Larsson,

Limhamns

SK

samtliga
och

Stellan Persson

MAS,

Gustav

Två

spelare

vann

över

Larsen,

Ernst

Hulchin i Varberg och Kjell Andreasson
Halmstad,

Skåne

med

i

stod på programmet och matcherna spelades 22—24 november, Den första gick i
Falkenberg mot 26 spelare med resultat 23
vinst och 3 remier. I Varberg vann Larsen
24, remiserade 4 och förlorade 1 parti och i
Halmstad blev remrltatet 30—1.
Larsen visade en fenomenal säkerhet och
gjorde genom sitt chosefria uppträdande
stor succé, I Falkenberg höll han ett mycket uppskattat föredrag, I vilket han gick
igenom sitt spännande parti mot Bronstein
i interzonturneringen i Amsterdam.

och

Arne

Bjuhr,

Laneryd,

MAS.

16 spelare deltog.
Tigran Petrosjan och André Lilienthal har
under året gjort simultanbesök i Malmö och
Ystad,
I en match mellan Skånes SF och Industriforeningen Skak- och Kampklub från
Köpenhamn segrade Skåne med 7—5,
Halland
Stormästaren Bent Larsen bar gjort en
simultanturné i Halland. Tre uppvisningar

Nordskåne
Vid förbundets årsmöte som hölls i Hässleholm omvaldes ordf. Ivar Carlsson, Sörby, sekr. Inge Vilhelmsson, Hörja, kassören
Arne Andersson, Kristianstad samt ung-

domsledaren Sven Jönsson, Vinslöv. Ny

ordf.

efter

Erik

Franzén,

som

ämnar

v.

KOMBINATIONSÖ

i

ur
Matt
drar.

eler

Ag UD

|
damvinst.

Vit

av-

flytta, blev Ove Håkansson, Finja, Beslöts
att förutom de sedvanliga sen- och junserierna en pojklagsserie skulle arrangeras,
Minnet

två medlemmar,

som under

Vits bägge lätta pjäser står
i slag. Är det starkast art
flytta någon av dem eller att
göra något annat?

Vit gör två drag med samma pjäs, varpå svart ger upp.
Vilka drag?
rv

iz

5,

året

avlidit, hedersordföranden Willie Svhåäl,
Osby, och Gösta Jonazon, Vanneberga, ägnades en tyst minut.
Göteborg
Eriksbergs Mek. Verkstads Schackklubb
blev segrare i Göteborgs Schackförbunds sedvanliga tävlingar för korporationslag. Aven
klass II vanns av Eriksberg
genom dess
reservlag,

medan

klass

II

hemfördes

av

L. M, Ericsson och klass IV av norska kolonins lag Norröna.

Vit
Hur?

sätter

snabbr

matt,

I denna ställning drog
svart Thb8, Det borde han
inte ha gjort, Varför?

Vir hotar både att slå på
e3 och att schacka på h5.
Svart har verkligen bekymmer. Kan han klara upp
dem med ett gott drag i dia-

gramställningen?

RS
Per Olof Johnsson, Landskrona, deltog i jantorernas träningsläger på
Hindås | samras. Inspirerad av Dan Waerns besök producerade han teckningen: ”Löparna går i mål”.
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Får vi besvära om ett riktigt starkt drag av vit?

Med några kraftdrag avgör vit partier till sin fördel.
Vilka?

Svart

wid

draget

avgör

med en av schackhistoriens
vackraste kombinationer.

Lösningar på sid. 320.
309

Snapshots
allsvenska

från
serien

I matchen mellan Wasa och Mälardalen
uppkom mellan Ä. Tapper och A. Boman
följande ställning:

1. c4

Vit vid draget mäste här gardera 2, men
han drog i stället 26, Tbt? Det följde 26.

Uppg.

Parti nr 142 se sid. 302
»

Leonard Lindberg, Wasa, fick som vit
upp nedanstående ställning mot E, Larsson,
Östergötland,

effektivt:

och

avgjorde

elegant

RPpE:

3 167

5

os

Nr

Cornelis
Belgien
1. e4

2. Sc3

330

Från turneringen i Namur

och

3. då
5. $c3
7.e5

Tapper drog 23, 1d4 varpå följde 23, —
Ib4 24, Se2 De2 25. Ta3 Tab8? Det är inte
något fel vare sig på svarts angreppslust
eller vits listighet, 26. Te1 Dd2 27. Sf3

Med undantag för mötena med Botvinnik är detta Smyslovs vanliga drag på c4,
och han tillåter sålunda vit att spela sicilianskt med ett drag tillgodo,

— DI2T 27. Khi Sf 28. Det Dgå! 29.
+

1964

4, SKd4
6. SKc6l

Scé
Ssfå
bxcé

Der är allud farligt act spela öppningarna
mekaniskt, 5, — a& är ect bra drag i Najdorfvarianten, när svart i andra draget spelar d7—d6, medan det är ett fel efter 2.
— 5Sc6. Bättre hade också varit att i sjätte
draget byta med dXc6, trots att vit efter
23. TXe5t DeB (23. — dXe5 24. Se7t
TXe7 25, Td8f) 24. TXe6 EXe6 25, Sb6
Df8 26. DOXIST KXf8 27. SKÅ

7. DXd8t KXd8 8. I1f4 följt av 0—0—0

ernår en betydande utveckling. I textvarianten tvingas den svarta springaren tillbaka till utgångsfältet,
8, Led
10. LXd5

&
Mart Altmär, Mälardalen (vit) och Egon
Bergman, Dalarna, hade spelat ruffel och
svart hade inte fått så bra spel som han
hoppats efter det kända tornoffret på a8 I
franskt parti I den uppkomna ställningen
tryggar vir enklast sin fördel med 25, TH
jämte L£3,

Med

hoten

10, —

då
LXa8
Da5T

Om — 11. DXb4t

9, SKd5!
och

cKd5

— Ul, båt

Db5

12. Ld2 eller Kf1.

tredubbla

hotet:

Le6f,

LXa8

och D XT.

Så kan det gå för en dam som ger sig ut
på promenad utan eskort av någon ka-

12, —

14. KF
16. Dd5T

valjer.

Lb?

Da
Uppg.

13. LXb?
15. Lc6T

DM
Kd8

En rolig och lärorik miniatyr.
I partiet mellan Ulf Svensson, Ustergötland (vit) och E. Bergman, Dalarna, hade
striden böljat fram och åter. Vit hade försökt undvika pjäsbyten, vilket slutligen
ledde honom i fördärvet.

Anm, av V. Soultanbeieff
i Europe Echecs

25.

Sdé6? (Det är väl Db3t

och

inträng-

ning Över f7 som leker vit i hågen) Dg5 26.
Lf1? (26. Ldt klarar väl ställningen. T.ex.
26, — SXg2 27. Lb3t Eh7 28. Sf7) Sf3rt
27. Kf2 De3t 28. Kg3 fat.
”En framstående schackspelare är
stor människa, ty han lämnar världen
han fann den, En handling, som bara
rar i sig själv, har ingenting med
art göra.” (W. Hazlitt: Bordssamtal,
310

ingen
sådan
existestorhet
1821).

4, eå

Inbjuder ånyo svart att spela 4, —
som

leder

till en annan

Från turneringen i Havanna 1964
Nr 144, ENGELSKT
C. Bielicki
V. Smyslov
Den nu 24-årige Bielicki blev juniorvärldsmästare 1959. Han är en solid spelare,
som är svår att besegra då han sällan tar
några risker. Smyslov står därför inför ett
problem: att genombryta sköldpaddsskalet.
På ryska betyder namner Bielicki ”vit" och
genom en kuriös händelse får vi bevittna
en strid på de vita fälten, vilkas svaghet
blir ödesdiger för den argentinske mästaren.

sicHiansk

ds5,

variant,

som är angenäm för vit efter 5, cXd5 SSX
då 5. Lb5 etc.
4,

Lb4

Länkar in spelet i mera komplicerad
riktning med bibehållen möjlighet att spela
då sedan utvecklingen avslutats.
5 Dc2

Efter 5. d4 De7 uppnår svart ett fördelaktigt Nimzowitschförsvar.
0-0

Härigenom får vit
get är till fördel för
tempoförlust som 6,
bör man då löparen
den, eftersom

det

Scé

efter 4, €Xd5 SoKd5 5. g3 spela drakvarianten med goda utgångspunkter eftersom
Bielicki gärna nyttjar varianten som svart.

3 —

LXf/t!

12, DÅ

Med

—3,Sf3

fördelar, om man besätter centrum med 3.
d5, men i praktiken tillåter deta vir att

Wantz
Luxemburg
2 Sf

5

sf6

Från teoretisk synvinkel kan det ha sina

143. SICILIANSKT

cxd4
ag?
Sg8

eå

6 aå

löparparet, men drasvart på grund av den
a3 innebär. I princip
står på b4 ej angripa

den antingen blir avbytt

el-

ler drages tillbaka med tempoförlust. I betraktande kom 1 ställer 6 Le2 ev. & då,
GG,

LX

7. DXc3

TeB!

Aktivt spelat, Frigörelse av spelet planeras genom då,
.
8. d3
10. Le2

då
ed!

9 exds

— DXds

Vidgar rörelsefriheten och inleder besättandet av de vita fälten, något som blir
partiets tema.
1. de

Ske

12. Det

Dis

Det psykologiska elementet träder i förgrunden. Smyslov fruktar förenkling, då
han förnimmer remispökets närhet. I en
match om VM skulle han ha valt det objektivt bästa draget, som är 12, — DX ct
med fördelaktigt slutspel efter 13, LX cd
Sa5 14, La2 Le6 15, b4 LXa2

16, TXa2 Sb3

måhända följt av a5. Men i en varnering
där poängen är dyrbar betraktade han fördelen som alltför minimal

a

13, 0—0

Koncentrationen
14,

Utan tvekan spelar Smyslov på vinst och

Le6

De2

till vita

fält fortsätter,

15. b4

26. Tfet

Föga rekommendabelt vore 16, b5 Sa5
17, DXc7 på grund av 17, — Sb3 följt av
Tac8

och

16,

5c3,
a6

Siktar till att skinga alla ovisshetens dimmor.
1. —
19, Ld3

SXxd4
hé

18,

LX d4

25, —

hät!

P

28. hlXg3 Te6 29. Td4 Th6 30, Th4 TX

h4 31. gXh4 Dg4t följt av slag av löparen
med säker vinst,

Erövrar delinjen och förhindrar Tadt,
27, Lg3

ha

28, De2

Närvaron av fredliga
optimistisk, något som
pröva en provokation i
21. — LX g2 svart skal
vika remi,

Sf6

Vit gav upp, då han skulle förlora ett
helt torn efter 16. KXg3 h4ft 17. Kh2 gåt
O.8.V.

Anm.

för TfS av D. Andric

Nr 146. SICILIANSKT

Sch

aktivt.

9. i4

hä!

Det originella resultatet av en fördomsfri bedömning av situationen.

Flesh

1. e4 c5 2. SI3 eh 3, då cXKd4 4, SKd4 a6
5. Ld3 Sc6 6. Le3 Sge7 7. 0—90 e5 8. Sb3
dö 9, c4 Le6 10. Sc3 Tc8 11. Tel Sa5 12,

SKa5 DXa5 13. Db3 Dc7 14. 5d5 Db8 15.
f4 LXd5 16. eXd5 Td8 17. fXe5 dXes
18. c5

10, ad?
avsikt

10. —

att kombinera

den

aktion

han

Vit lever

i

uppfattningen

Dh4

12. hå

håll

önskan om

god fortsättning år lö-

Teal!

Från allsvenska serien
Nr

Å

30. Db2

DAMBONDESPEL

S. Isaksson

Wasa SK

Tg4!

Först nu, eftersom

147.

Erik Lundin

2

Usrergörland

1. d4

sf6

28

3. Lg2

86

4, cd

Ger

wir

tillfälle

art

spela

d5
La?
en

avart

av

Griänfeld, där svart ej får tillfälle att slå
SMc3

vit ej kan spela Tadt.

Mot hotet TXg3 följt av h2 finns ingen
parad, Löparen kan inte lämna sitt fält på
grund av Telt följt av Dg2 matt.
3. Uppg.
Ted!

i den

Svart gav upp, Slag på d5 skulle leda till
pjäsförlust på grund av den svaghet som
behäftar fältet f7.
D. Andric

Ett mycket vackert avlänkningsoffer, som
ej kan antagas på grund av Td2 följt av
matt.

Dg4t

tydligen

11. Di

ligt, och han har inte förutsett den överraskamde poäng som svart levererar två
drag senare. Den sista chansen att klara
ställningen var mu 11. De2.

29, Kf1

BOR

$g4

att motståndarens initiativ endast är tilliäl-

Med

312

DXgt

varit att föredraga.

löpare har gjort vit
kommer honom att
antagandet att efter
ha svårigheter und-

24, Kal

g31t osv.

Ivkov

1962, var för tillfället mer

gå!

påbörjat med det gängse 65. 10. De2 hade

21. DV?

22. KXg2

7. 0—0

15, —

14. Kh2

Överflödigt, eftersom svart inte visat nå-

paren!

LXg2!
Di3t

La?

Avsikten är uppenbar, men 8, Dg4, som
Ivkov spelade mot Polugaevskij i Havanna

gon

28, —

21, —
23, Kh1

Introducerat av Smyslov men poulariserat av Plugaevskij genom en serie av hans
partier.

ch

20, LXe4

2

eb
ab

Sf2t
15. De2

versa

LXet

2. Sf3
4, SXd4

Le

$, —

Tad8!

Vit nappar genast på möjligheten att ernå
olikfärgade löpare. Efter 20. £3 Sd6 skulle
en skarp strid uppstå, något som vit söker
yndvika i fruktan för motståndarens styrka.
20, —

5, Ld3

Eller

Ivkov
c5
cXx då

6. Sb3
8. KhI

Alternativet var 26. Tfd1 h4 27. Lg3 hX

26, —

17. Sd4

1. ed
3, då

Skyndar till kungens hjälp, då denne är
nära att gå under.
Trots sitt långsamma marschsätt kommer
bonden fram i rätt tid.

16. Lb2

145, SICILIANSKT

Zuidema

Äterigen undvikes det objektivt bästa
draget på grund av de avbyten som kan
följa: 14, — Tad8 15. Ld3 Ld5 16, Sd4 5X
då 17. eXd4 Dd7 18. Lf4 c6 med allvarliga
remirisker eftersom motståndaren knappast
gör några fel i den förenklade ställningen.
De6

Nr

25, Le5

LÄS

13. Ld2
15. Dg3

Från turneringen i Belgrad

bryr sig icke ens om att repetera draget
Dg4t och Df3t för att vinna betänketid,

Kormentarer

av AA. O'Kelly
i Europe Echecs

4, —

c6 utesluter det senare direkta

C7—c5, Bäst är därför troligen 4, — dXc4.
12

Enda
Bonden

gå!

sätter att hålla angreppet i gång.
kan inte tagas: 12. fXg5 Sce5 13,

DfA (eller 14, De2) Sf2t 13. Kh2 Seg4t.

5. SI3
7..0—0

0—0 =
ce6

& cXd5
8 et

SKd5
Sté

Med 8, — Sb6 ev, åtföljt av Lg4 bevarar
svart något tryck mot centrum.
313

9,
11,
13,
15.

Sc3
Db3!
h3
Tadi

Lg4
Db6
Lf
Des

10. Le3
12, Daå!
14, LXf3

Sbd7
DdÅd8
eå

Här måste svart, det må bära eller brista,

spela 15. — Dc7 för att efter 16. Lg2 med
16. — Tfe8 förbereda befrielseförsöket Sh5,
16. Lp2

Te8

17. Db3

ab

Skapar ytterligare hål i svarts ställning,
men det är svårt att finna något tillfredsställande, På 17. — 5Sh5 är 18. d5 mycket
starkt och efter 17. — eXxXd4 18, LXd4
Sh5 kommer vit i fördel genom 19, Le3
jämte g4 och f4. Lägg märke till hvar Des
hämmar svarts spel.
18. des
20. eå

SKe5
19, f4
Sh5 — 21. 5e4

Sed7

3, dö

5. cxXd5

e6

4, 5c3

Efter 5. $SXd5 SKd5

6. DXd5

exd5
5c6 7. Sf3

d6 8, e4 Le6 anses svart genom sitt bättre
figurspel ha full ersättning för den efterbiivna bonden på d6,
5,

7. eå
Eller 8. Ld3
med lika spel
g,

dé

Lg7
0—0

6. Sf3

£6

8 Le2
9, 0—0

a6

10. a4 Lg4

I, 0-0

Te8

10, Dc2

Ilivitskij—-Arzukjevitj

följde

10. Sd2 a6 11. a4 b6 12. f4 Ta? 13.
Tae? 14. Sc4 SKe4l! 15. SKet TXe4

L3
16.

LXe4 TXe4 17. Db3 Lg4 18. Le3 Le2 19.
De2 TXcH 20. DXe2 Te4 med gott spel
för svart för den offrade kvalitén. Men vit
kan i 14:e draget spela det bättre Tel, varefter svart om han så vill kan komplicera
spelet med 14, — b5. Petrosjan går med
textdraget ur vägen för dessa utforskade
varianter.

10, —

till aktivisering av vits spel i centrum,

ta kan inte avvärjas
grund av 31. Lg5.

21. Lel

29. Sci

Syftar troligen till att med Ta4 fördriva
svarts dam för att därefter med Le2 och
144 förstärka trycket, Men fortsättningen

han

visar, att svart kan uppnå fullgott moötspel,

Lg4

11. Lg5

12. 24

21, —

Uppg.

TV-partiet
Nr 148, BENONI
Tigran Petrosjan
Zandor Nilsson
1. d4

Sf

2. cd

c5

Pachman tillskriver den tjeckiske mästaren Hromådka en stor del av förtjänsten
atv detta
spelsätt kunnat återupptagas och
med framgång användas i modern mästarpraxis. Om vit väljer den bästa förtsättningen 3, d5, så blir den frilagda diagonalen
al-—h8

ett styrkebälte för svart, som

där-

jämte har möjlighet att med e6 och b5 angripa vits centrumblockad, Pachman uttalar

också att vit ej genom fianchettering
I41 kan uppnå någon fördel,
314

av

a6

13, —
15. Ta2
17,

hå

19, g3

b5
Ta7
LXf3

18. LXf3

Sfd7 — 20. Kg2

Tb?

Db4!

Förhindrar Le2, som hade besvärar svart
dels på grund av det ökade trycker mot a6
men framför allt genom att löparen efter

1LI8.

Z. Nilsson,

att

detta

då

drag,

:

Ännu ett dåligt drag. Den bästa återstående praktiska chansen var 29. — Sd3.

c4t

På 22. Ta4 skulle nu kunna följa 22. —
Db3 23. DXb3 cXb3 (med hotet Lc3
jämte b3-—b2) 24, Ld2 505 med mycket bra
spel för svart.
22. Lf4

5e5

23, Le?

Sbd7!?

Ett intressant bordeoffer, som Z. Nilsson

dock på grund
på bästa sätt,
24, TXa6
26. TXd6

av tidsnöd

DXb2

inte fullföljer

25 DXb2

TXh2

30. Ta8

Ld4?

Tbb8?

Fel nr tre, Svarts enda motspel ligger i
trycket på andra

raden, även

om

detta är

otillräckligt för att hålla partiet, 30, —
TXa8 31, TXa8t Ke7 är därför något
bättre,

31. TXb8
TXb8 32. Ta2
Kg7
33. LXc4
4
33. — SXcd? 34, LXb8 SXbB 35. Tad.
34, Lf1
$c5 35, Se2
Scd7
36. SXd4 — TXd4 37. f3
hé
38, Ld2

Här överskred svart betänketiden. Någon
parad mot de bägge hoten Le2 jämte 1e3
och Le3 jämte f4 finns ej.
Från olympiaden
Här nedan redovisas ett koippe partier
från olympiaden, Flertalet är okommenterade eler försedda med endast korta an-

Z

forte

märkningar,

Antalet partier är så oerhört,

att en grundlig genomgång tar avsevärd tid
i anspråk. TfS kommer under nästa år att
återge ytterligare en del partier, då med
grundligare kommentarer,

13. a5

14. aXbéep DXbé
16, Tfal
SbB

han spelade 26. —

förbisett

Sf6 på

29, —

Se5 22. Le2).

Sbd7

Det skulle vara intressant att få ett uttalande om detta drag av världsmästaren.
Båda spelarna får nu såväl svagheter som
aktivt spel på damflygeln, medan kungssidan inte blir föremål för ens den minsta
skärmytsling, Vit kan visserligen inte med
fördel undvika byte på f3 (T.ex. 13, Sh4
LXe2 14, DXe2 SXe4 15, SKed £5), men
i ställningen före 13, a5 kan svart endast
genom bondeoffer komma till spel på damflygeln, medan wit efter 13, h3 LXf3 14,
LXf3 jämte ov. Le2, Led, Tael och f4 kunde försöka övermanna motståndaren i centrum och på kungsflygeln.

partiet förklarade

i tidsnöden

30. —

(21. —

Alla drag, varigenom svart förstärker
kontrollen över e5, är goda drag. Endast
om den kontrollen är betryggande, kan
svart hoppas på framgång med en aktion
på damflygeln. Om vit får tillfälle att
ostraffat genomföra f2-—£4 och e4—205, är
den svarta ställningen inte mycket värd.
Dessa synpunkter spelar för Benoniförsvaret i modern tappning en långt större roll
än löparparet.
Dubbelhotet g4 med pjäsvinst och Sdé
kan endast avvärjas med 21, — Ld8, varpå
emellertid följer 22. g4 Sg7 23. TXd7.

Efter

med

varför genast 21. Lf4 troligen varit bättre
2, —

0—0

I ett parti

art ha förts till d3 skulle kunna medverka

I sina kommentarer
förde båda spelarna

efter partiet fram-

åsikten,

att detta

var

ert avgörande fel. Svart borde i stället
(fortfarande enligt spelarna) med 26, — 5Sc5
ha dels bevarat trycket på diagonalen h8—
al och dels hotat act tränga in över d3.
En annan möjlighet var att genast spela

26, — Sd3, T.ex, 27, TXd7 SKIT 28. gX

Nr 149, ORGELBUNDET
Sköld
Aitken
Sverige
Skottland
1. cd
3, g3

Det blev inget
3, f4; den

3 —

27. Tda6

6. Sge2

28, Sa?

Le5

Efter 28. — TXe2 29, SXb4 TXe4 skul
le vit med 30. dé! etablera starkt, troligen
avgörande

spel genom

hotet

att efter Sd5,

Lhé6 och Sc7t med Ta8 avgöra partiet, Det-

2. Sc

SIG

”äkta” wienerparti

valda utvecklingen

svart några svårigheter.

f4 LXc3 29, LXc4 (29. 1f3 Ld4 30. Tf
e3) TXe4, Om vit väljer 27. LXd3, så 27.
— cXd3 28. TXd7 LXc3 med starka hot.
Lb4

ee

då = 4, eXd5

5. Lg2

5Xce3 6, bXc3
Le?

Bättre 7. Se6, Som

Le.

7.0—0
det nu utvecklar

får vit det betydligt friare spelet,
8. då
10, b3

exd4
Lf6

inte

SKd5

Sb6

Enklare 5, —

med

bereder

9, SKd4
11. Le3

0-—-0
sig,
ch
c5

315

Utvecklingsdrag var nödvändigt, 11. —
Sa6 och ev. Sc7. När svart beslöt sig för

42, Td8T!

SKA8

44, SKeS

Uppg.

bondedraget, förbisåg han vits 13:e drag,
12, Sde2

De7

Se6

13. Sed!

15. Del

Lg4

17, at

DÅ8

14. SKför

16. Sf4

= DXfö

Tabs

Le8

Nr 150. ENGELSKT
Ståhlberg
Sverige

Letelier

1. c4
3, eXd5
5. Db3

Sbé

Sovjetunionen
Stå
d5
Scé

7. e3

6
2 Sc3
SXd5 = 4, Sf3

d5
g6

6. Sg5

En

10. Sa4 och

fälla. Om

6. —
8. 23
10. Dd1

11. Lgå

Ske

13. Tel

Ki8

22, Dh2!

Sto

Svart befinner sig i en till outhärdlighet
svår och tråkig ställning; det märkliga är
att han håller ut så länge,
23,

g5

25. Tadi
27. Del

Hotar
TXd7.
27. —
29. Lf4

bland

Sdå7

24,

Tdé

Lf5

Sc7

26, Sh5

De5

allt annat
De?
fe

28,

28, Dd2

Lf4

jämte
Seå

Eller 29. — 5g6 30. De3; på 29. — Lg&
finns 30, Sfét gXf6 31. gXf6 åtföljt av
LXe5 och hotet Dh6.

Le?
Sd4

Ståhlberg var ute efter revansch efter
tidigare nederlag mot norrmannen och ville
ha i gång förvecklingar. I fråga kom även
11. 0—0 med lugnare spel,

HH.
13.
15.
17.
19.

—
Ld2
Se4
h5
Dd6

h6
c6
$d5
85
Db6

12.
14,
16,
18.

Sfå
SXd4
Det
Dc5

e5
— eXdd
Kh?
Le6

Detta drag är inte det bästa. Norrmannen sade efter partiet att han bort byta
dam och ansåg, att chanserna därefter var
likvärdiga.
20, Da3

e5

21. 5Sc5

Sb4

22. Tel
"Tfe8
På 22. — LXa2 hade följt 23, Sd? och
även 22. — SXa2 var dåligt för 233. SX eb
SXKel 24. SXg7 och vit vinner två pjäser
för ett torn.
23. SKe6

25, Db3

27, Dad

29, Df5

TXe6

De?

Dbé

Kgö

24, Le4T

26. aå

28, DXa5

Kh8

— Sa6
DXb2

Vit har fårt ett farligt angrepp och irriterar ideligen sin motståndare.

30, f4

gXf4

34, f5

Lg5

32. Tyl

Lf6

31. gXfå
33. Dg4

9. —

svarts dam

18. a5
20, Td1

e6
7. d3
Sc6 — 9, Lg2
0—0
11. hå

Dbé

DXb2,

he

14, b4

g5

12 hXg3

gå

16. Sad
18. Ld3

Ddåds

Lg

15. Sgl

aå

17. b5

Se?

Förvecklingarna efter
riskabla ut för vit.
18. —

e5t

20. $e2

e5 ser

21.

givetvis

LMes

Kf

inte

21 —
23, Td1t

genom

22.

Sb6

och SXe5,
hä
Lb?

Tb8

enär

23,

TXcBT

22. Db3
24. Sf4

bö
Thö!

Nu går inte 25. TXh5 för 25, — LXf4,
och på 25, SXh5 rar svart c-linjen i besittning.

25. Kgl

Te8

Det
hot.
34,

Tf7

går inte längre

36. DXc7
38. f4
40, SKMf6
316

gxf6

31. De3
33, DXecs

att räkna

oLg6

35. Sg3

TX
Sc6
Tee?

37, Ld5
39, Sed
41. LXe6

Tbhe8
5e6

vits alla
De?
Li?
Khå
THe6

35. LXg5t
37. Kf2
39. Df4

hg5
DXa3
SxKeft

Sc
Kia

41, Te5
Avgörande, Hotet Tbgl är oparerbart,
41. —

Te8

42. Dg4

Uppg.

Anm. av Bengt Hörberg
i Svenska Dagbladet

avgör 34, — g3,

Nr 152. ENGELSKT
Byrne
USA

Schmidt
Polen

1. cd

2&

3. Lg2
5, då

2.83

8
a6

Lg?

4, 503
6 at

$cé
dé

7. ed
överlåter vit till en del kontrol-

den av det viktiga fältet d4 till sin motståndare. En omständighet
7

som

svart dock

Sf

Här skulle man

kunna tänka sig en mera

elastisk uppställning med e7—e6 och Sge7
med avsikt att bryta på d5 eller £5,
8. Sge2
10. Le3

0—0
Sc7

9, 0—0

SeB

I och för sig är den svarta springarmanövern ingen dålig idé, men den kommer för
sent, vilket den unge amerikanen nu klart
demonstrerar.

Av

16.

På 34, —
Tf6

Tbi
DXe4t

Si

SSX

cc

då

12. SKd4

Seg

al?

tvivelaktigt värde, då svart nu också

släpper kontrollen över fälter b5.

Ke?

38.
40.

|

Vit gav upp, Der följer givetvis även här
gå. Ett parti som andas stort mästerskap.
Anm, av Kristian Sköld i Expressen

it. dd!

Kf8

36. DXg5T

MH. Lf

33, Th2

"Tf6T

13. Sde2

Td2

18. Sf4

'Te5 hade följt 35. LXh&6,

30. px fö

DXe3

inte förstår att begagna sig av.
i fråga,

LA

29. De3

Kf

Därmed

19. dXes

Dd6

kom

18. DXg4

svart då skulle ha kommir till angrepp
med
framstöten h6-—-h5-—h4, Letelier har hittills
spelat sunt och idérikt, Här t.ex, avsåg han
att på 21 — DXa3 vinna två pjäser för
torn

$g3

På 34. TXfl

1.

ett

Te2

32. Tel

14. b3

Den bästa praktiska chansen.
32. Lhé
34, De3

30. EX e3

har inga reträtt-

10. Lh4

27. exd4

Efter sitt mästerliga laborerande övergår
Botvinnik till slutspel, där han elegant foörcerar vinsten i några få drag.

så

Ert drag med djupa perspektiv, fritt från
all slags schablon, Även här var 13. —
Db förfelat på grund av 14. Sb5 jämte

jämte Sd7T

DXxfM

HH —

9,

Rockad

dåt

Xx f4

34,

välkänd

vägar.

LIS
Leé

c6
cKd5
eb

9, aå

En originell manöver, som har den fördelen att vara mindre känd,

19. h3
21. gå

2. c4
4, cKd5
6, Li4

Sh5 = 8. Lg5

Svart är praktiskt taget redan positionellt
förlorad, han har ett otal kritiska punkter
att bevaka så gott det går.
Sd?
De8

28.

Botvinnik

Chile
1. d4
3, Sc3
5, Sf3

Johannessen
Norge

26. Le?

Nr 151. SLAVISKT

Anm, av Erik Lundin i Dagens Nyheter

Enkelt och starkt, På 13. — LXal följer
narurligtvis 14. LX c5.
13. —

43, TXd8t

Er Z
2

ÅA

höra
|

fd
Te

Säkert

i

ne

;

55

15. Ta2

Tb8

Db6

17, Sb5

Ld?

Leé
inte

med

lätt

hjärra,

men

vits

Övertag i centrum blir starkare för varje
drag, Det hela verkar mest av allt tvångströja,
19. hd
21. hX 86
23, f4

Se5
hg6
SK

20. h5
22. SKe6

Dee
SKeb

Ett förtvivlans drag, men på 23. — Sd7
brakar svarts centrum samman

efter 24. 25.
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= DXcAA
Sc5

25. f5

gXfå

Ze

5 0—0

mm
om
AR
i

2

3

-

Le?

6, Tel

b5 7. Lb3

dö

8 c3 0—0

9, h3 Sa5 10. Le2 e5 11. d4 De? 12, Sbd2
Te8 (Lärobokens huvudvarlant, Men nu avviker Martin Johansson) 13. b4 cXb4 14.

i;

2

exb4

Sc6 15. Lb2 eXdå

(15. —

SXb4

Nr 163. GRUNFELD
Ståklberg
Conrady

Nr 160, DAMINDISKT
Ghitescu
Silva
Ramänien
Paraguay

1. ed e5 2, Sf3 Sc6 3, Lb5 aG 4. Lad Sf6

BAR ERE

3 i

Nr 156, SPANSKT
M, Johansson
Eraidman
Sverige
Israel

16.

Sverige

1. då Sf6 2. c4 e6 3, SI3 b6 4, 5c3 Lb7 5.
Lg5 Le? 6, eå 0—0 7. Ldå d5 8. LXf6é LX

f6 9. cXd5 eXKd5 10. De2 g6 11. hå c5 12.
h5 De7

13, 0—0

Td8

14, Tfd1i Sc6 15. Lf1

Tac8 16, Tacl De6 17. dXc5

2

Tei! Dbé6 17. a3 Sd7
då Lg5 20. Tbi Sc4

18. Sb3 Sde5 19, SEX
21. SXc6 DXc6 22.

SKa5

TXa6

42. Df6 TXXd4

27,

LXf6

29. Td4

Uppg.
Anm,

säckar det

svarta

Nr

28. TXf6
av Zandor

Nilsson

d2t 15. Uppg.
Nr

1. då

Papadopoulos
Cypern

SE6 2. c4 g6 3. Sc3å Le?

SKe5 12. 0—0—0 Ld7 13, g3 Le8 14. Lg2

4. e4 då

5.

få 0—0 6, Le3 e5 7, Sge2 c6 8, Dd2 a5 9.
000

De?

10,

Kbi

Sbd?

11,

d5

c5

12.

Sbä Db6 13. Sec3 5e8 14,

e4 Sdf6 15, hä h5

19, Th3 SXe2 20. DXe2
22, Tdhi
5Se8 23. Th8t

Sf6 21. Th4
LXh8
24.

16. Le2 hölg4 17. h5 SXhsS 18. fXg4 5Sg3

Lf7 15, Thel Dc7 16. $g5 Sch 17. SXÉ7
KO? 18. SKd5 eKd5 19. DdST Se6 20,
TXe6 TXe6 21. f5 De? 22. fXe6t Ke8 23.
DdÅ7 Dg5t 24, Dd2 Dg6 25. LXc6 bXch
26. DÅIST De8 27. 7 uppg.

Dis
Dh2

uppg.

Sliva

Nr 155. KUNGSINDISKT
Björnsson
Weiss
Island
Monaco
1. då Sfé 2. c4 g6 3, Sc3 Lg?7 4. e4 dé 5.
SI3 0—0

6. Le2 e5 7. 0—0

eXd4

8. SXd4

Ld7 9. Lg5 De8 10. DÅ2 5c6 11. SXc6 bX
06 12, Tadi Le6 13. Lh6 Te8 14. LXg?

15. b3 Sd7 16. f4 Sb6 17. f5 Ld7 18.

fört Kh8 19. Dh6 Tg8 20. e5& dXe5 21. Sc4
Df8 22. 5Sg5 uppg.

Aaron

Holland
Indien
1. e4 e6 2, d4 d5 3, Sc3 SIG 4. Lg5 Le? 5,
eå Sfd7 6. LXe7 DXe7 7, f4 0—0 8, SI3
f5 9, eXf6 ep, TXf6 10, Dd2 c5 11. des

154. KUNGSINDISKT

20. Tel Dg4 21, Te? TX

Nr 159. DAMGAMBIT
Bisguier

Polen

ex

d5 5, Lg5 Sbd7 6. 5Sc3 Lb4 7. e3 c5 8. Le2
10. bxle3 Se4
13. Dd2 cXd4

11. cd
14. ed

5Sc5 15. Ld3 Te8 16. Tfe1 SXd3

17. DXd3

Db5

20. SK d4

TXe4
LXc3
TXa7?

18. DXb5

SXKb5

19. a4 Sc3

21. Ld2 TXett 220 TXel Ld7
LXag 24. Te7 b5 25. Sc6 h6

23,
26.

Ta?

29.

27.

SKa?

dé Ke8 30. Sb8 uppg.

KIB

28.

Sc6

få

17. Le2

cXd5

18. cXd5

Se8

26. Dd? Dh4 27, Tc2 Th5 28. uppg.

Nr 161. ENGELSKT
Fridh
de Loughry
Sverige
dad

5, Da4t Ld7 6. DXc4 Le6 (Varianten på
modet i Tel Aviv. Just denna anläggning
förekommer i parti efter parti i bulletinerna) 7. 0—0 Sbd7 8. d3 Le? 9. De2 0—0 10, Sc3
Te8 11. a3 Ldée 12. b4 b5 13. Sd4 LX g2

14.

KK

Xg2 a6 15, 5c6 DcB 16. [3 Se5 17. Se4 Sd5 18,
Ld2

SKe6

19. DXc6

De6

28. Te2

Le5

20. Ta2

Ld4

21,

Da3

hö

Tei Lb6 22. a4 Le3 23. LXe3 SXb4 24.
De5 SKa2 25, Te2 f5 26. 5Sd2 e5 27. TXa2
31. DXat

f4

Dg6

29, Li2

bag

32. TXc7

30.

SXd6 Da4 32, Dg5 DaG 33, DXg5t Kp
34, Tf6 Dd3 35. Kh2 Dh7 36. De6T uppg.

Nr 165, ENGELSKT
Andersen
Unzicker
Danmark
Västtyskland
1. c4 SÉ6 2, gå eb 3, Lg2 d5 4, Si3 Xda
5, Da4t Ld? 6, DXcA Le6 7. 5Sc3 Sbd7 8,
d4

Sb6

9, Dd3

Lb4

10. 0—0

De? 12. Lg5 h6 13, LXf6
De? 15. Tact Tfd8

0—0

DXf6

Z
0 e
IH
| MN sUNa

TeG 33, Sfi hå

11. Td1

14. 5e4

34, g4 hår 35. KOCh3 Tb& 36. Kg2 Tb2 37.
Test Kh?7 38. Da3 TXe2 39, DÉS Dh6 40,

Dg8T uppg.

USA

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. SÉ3 d5 4. eXd5

Da5 9. 0—0 LKe3
0-—0 12. cXd5 5c3

22, De2 Dh4 23,

Te8t TXe8 24. DXe8T Ky? 25. h6T DXh6

1. c4 SÉ6 2. g3 e6 3. Lg2 d5 4. Sf3 dXc4

FRANSKT

Langeweg

23.

25, DX g4 Kh?7 26. h5 Ld3 27. TXf8 LXf8
28, Tf3 Le2 29. Se4 Kh& 30. Tf7 De8 31.

23. Lel LXet 24. TeXel Tf6 25. Dh5 Tfz6
26. Tf2 Dd6 27. bXe5s bes 28. Tbi Så
29, Dh4 Te3 30. Lf3 Th3 31. uppg.
158.

Kd?

25, Sch!

19. De2 Sg7 20. TE2 f5 21. exXf5 SES 22.
LYS LYS 23. Tafl Lg6 24. SXg4 hX gå

Rumänien

20. hXg5 LXg5 21. Le2 Tg7 22, Df3 Lhå

Nr

KX?

6, Le2 e5 7. då Sbd7 8. Lg5 h6 9.

16. Eh1i sic

a3 gå 10. b4 bé 11. Sci f5 12. få oxfa4 13,
LXf4 Lf6é 14, Tel 25 15. Ld2 f4 16. Dh5
Ta7 17. 53 Sd7 18, h4 Se5 19, SKe5 dXes

Sf6 5, $ec3 e5 6. SÄS då 7. Lg5å då 8. LXf6
gXfe 9, Sbi Db6 10. Del h3 11. Le2 LX f5
12. eXf5 Lhé6 13. Dd1 DXb2 14, 5d2 LX

22, Te6

Lh4 g5 10. Lg3 Sh5 11. h4 g4 12, Sh2 SK
g3 13, fxg3 h5 14. 0—0 Lhe 15, Ld3 c6

1. då c5 2. d5 e5 3, e4 dé 4. Ld3 Sfö 5.
c4 Le? 6, 5Sc3 0—0 7, Sf3 a6 8, 0—0 SeB 9,

Nr 153, SICILIANSKT
O'Hare
Z. Nilsson
Irland
Sverige
1, eA c5 6 20 Si oa6 3, d4 cXda 4. SKd4

Westerinen
Finland

Sf3 0—0

Ciocaltea

Tjeckoslovakien

ex fö

Lb4

24, TOP

1, då Sf6 2, c4 g6 3. Sc3 La? 4. e4 dé 5.

44, Db6

157. OREGELBUNDET

Hort

i Stockholms-Tidningen
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Lg?

Des 45, Dd6 Te8 46. e7 De3 47. Tle3 uppg.

Efter denna framstöt
spelet definitivt ihop.

KMg7

43, DXd4

21, Kd1

Nr 162. SICILIANSKT
Philippe
Szabé
Luxemburg
Ungern
1. ed c5 2 gå oh 3, Lg2 Lg? 4. d3 Sc6 5.

ske

Te7

27. föl

TX?

Nr 164, KUNGSINDISKT
Keres
Walter
Sovjetunionen
Schweiz

Dcé 36. Le4 DeB 37. f5 LXe4 38, TXed
De6 39, Tdel Tad8 40. e6 FXe6 41. FXe6

2

Last

uppg.

Ld3 d5 26, e5 Le& 27, Dh4 De7 28. f4 De7
29. DI2 g6 30, gå då 31. LXd4 Lb? 32. Les
Dd8 33. Tbdi De7 34. Lbé6 De3 35, Ld4

bo

11. SXf3 bxXa6 12, Tel Lb7 13.

Ke2 fö 14. Taci TfeB 15. Tc3 Kf7 16, Tgel
Ke8 17. Sd2 a5 18. a4 e6 19. Sbå LÉ8 20,

19, e5) 16,

Sa5 SXKa5 23. bXa5 Lb? 24. Dg4 Lhe 25.
AA

£3 0—0 6, eXd5 SKA 7, SKd5 DAdS 8.
LX<c7 Sa6 (Jfr Eigil Pedersens kommentar
i TiS or M64 till parti nr 136 mellan Hamann och Olafsson) 9. LXa6 DXg2 10.
Df3 DXf3

dXe5 dXe5 17, LXe5 kan ej besvaras med
17, — Ld6 för 18, LXd6 DXd6

Luxemburg

1. c4 g6 2. 5c3 SÅ6 3, d4 d5 4. Lf4 Lg7 5.

AES

2

SS

bxXaA

26. eXfå

Se2 d6 6. 5c3 Tb8 7, 0—0 Ld7 8, Khi h5
2, Lg5 h4 10. LXh4 fö 11. f4 Shé 12. Sg1

5g4 13. Del Sd4 14. Tel g5 15. h3 gXh4
16. bg4 höKg3t 17. Lh3å LXg4 18. D>Xg3
LXh3 19. DXs7 Kd? 20. SXh3 TXhår
21, Kg2 Th8 22, Kf2 Th2t 23, Ke3 Dh8

Dg4T f5 25, eXf5 TeB 26. uppg.

24.

16. TXc6

bXc6

17. 5Se5 DÉS

18. SKe6 TeS

19, a3 Ldé6 20. f4 Sd5 21, Sd2 f5 22, ed
fXe4 23, LXe4 Df6 24, SÅ Sbé 25. Le6
Teck
26. Sfe5 Kh8
27, Tf Tf8 28. Sg4

uppg.
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Nr 166. SPANSKT
Grager

Bidrag och lösningar till
ERIC UHLIN, Ivar Claessons
gata 7 ÅA, Kangälv.

Ett mindre antal unika schackbräden
i slipade svenska stenar har utförts av

Carvajal

Österrike
Bolivia
1, e4 e5 2, Sf3 5c6 3, Lb5 a6 4, La4 Sf6

konsthantverkaren

Ateljé

5. 0—0 b5 6. Lb3 Le7 7. Tel 0—0 8, e3 d5
9. eXd5 SKd5 10. 5SKe5 SKe5 11. TXe5
e6 12. d4 Ldé 13. Tel Dh4 14. g3 Dh3 15,
Le3 Lg4 16. Dd3 f5 17. f4 Tae8 18. Sd2

Stenlya

Rolf

Bengtsson

i Dalarö,

som

hos

speciali-

serat sig på slipning av svenska smyckestenar. Bland stensorterna märks: de för
världen unika hårda Xlvdalsporfyrerna

och Särnaiten samt flinta, blodröd järnkisel, järnmalmer och en del av våra
hårdare graniter. Stenarna är högglans-

Te6 19, Df1 Dh5 20. Dg2 Lh3 (Den teoriintresserade har säkert redan lagt märke till
att vit underlåtit art spela at, varigenom
svart ej får tillfälle att utnyttja de förstärkningar av Spasskij, som tidigare redovisats

polerade.

Schackbrädet

1217. F, Hynz, Västtyskland

Original,

1218. Chr. Jonsson,
'Tväråselet. Originalversion,

1219. 5. G. Bjelokonj,
Sovjet. Original.

&

är främst avsett

för infällning i bord.
Närmare upplysningar hos

i TiS)

ATELJÉ

STENLYA

tel. 0750/330 24

Långudden,

La

Dalarö

Lösningar till kombinationsövningarna
på sid. 309
-—

LI TXg7P LXg? 2. Dg4 och svart måste,
på grund av dubbelhotet DXg?
Shet, slå DXf5 (Keres—Gligoric,
grad 1959),

resp.
Bel-

I. Te6!! och svart måste slå på b2 och
överge sin dam, ty på 1. — DXe6 avgör
2. LXd4 (Najdorf--Kramer, Amsterdam

1220. M. N. Klinkov och A.
P. Kusnetsov,

Original

Sovjet.

12221. H. J. Beyer, Västtyskland.

Original.

1222. C. M, Bent, England.
Original.

&

1950).

1, Ta? Db6 2, Tb7!! (Mileika—Veitkeviti,

21. LXd5!

LXg2

22. LXe6t Kh8 23. KX

g2 Tf6 24, d5 Thé 25. h4 Dg4

26. Sf3 Tg6

Riga 1963).
1. TJSP exfö (1. — Kg4 2. Df3r Kha 3,

LÅS TXg5 31. hXg5 Dh5 32. gXh6 g5 33.

gåt Koh 4, Th57) 2. DX f5f (Neshmetdinov--Tjistjakov, Moskva 1964).

&

(Rellstab-—Fox, Bognor Regis 1964),
1 Lgtt De4 2, Dh4 (SvilagyiFerintos,
ungerska mästerskapet 1964).

27.

Sg5

hé6

28.

b4

Le?

29. dXc6

Ldée

30.

h71 Lf8 34. Ld4t Lg? 35, c7 uppg.

WEZKATA-MELINS SK
har högtidlighållit sitt 25-årsjubileum med
en inbjudningsturnering omfattande entimmaspartier. Sexton deltagare hade mött upp
och som Överlägsen segrare utgick Gunnar
Dahlin, Kamraterna, Göteborg med 14/2
poäng. Närmast följde Ned Hansson, Lundby 12, Helge Bergqvist, Wezäta 14!/2, Kurt
Ahlkvist, Göteborgs Schacksällskap och
Gunnar

Johansson,

Manhem

10.

Dahlin,

som med gott resultat deltog i senaste student-VM i Krakow, är ett namn att minnas. Hans spelstyrka är redan aktningsvärd
och han befinner sig i snabb utveckling.
Wezäta-Melins schackklubb, som förra året
svarade för Esseltekoncernens schack-SM,
åtnjuter gott företagsstöd och har förmånen
av goda ledare, Ordförande är Sture Peterson, I anslutning till jubileet tilldelades Liss
Karlsson Göteborgs Schackförbunds förtjänstmärke,
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1 TXa6f KXa6 2. SKOSF Kas 3, bat

IL Td8ll TXd8

2. Daft

Kf8

8+8=16

3, DXdet

Ka? 4. Dd4t Kf8 (4. — Kh6 5, Df6.

5+7=12

Vinst

4, — 16 5, h6t Kf7 6. Dd7+ K£8 7. Dg7t

KeB 8. LXc61. 4. — Kg8 5. h6) $. Dh
Ke7 6, DeSt jämte DXe2

(Wright-—Par-

ter, London League 1964).
1, Db6!! Td7 (1. — aXbb 2. aXb6t La?
3,

TXa7t

Kb8

2, Les! Tf?
3,

LXd6

Tf2t

4.

TXb?t

Kos

5.

(2, — Dec7 3, DX
4.

DA

(Rubinstein—Hromadka,
rau 1923).

SXf2

Mährisch

La6)

1223. C. M. Bent, England
och J. E, Peckover, USA.

Original.

1224. E. Granlund, Borlänge
Original,

1225, I. Tazberik, Tjeckoslovakien. Original,

oc.v)
3.

Le3!

Ost-

1
TX
2. ph
(2. LXe3 LXe4t
3. DXe4 DXh2f. 2. LXb7 TXg3 3. Tf3

TXf3 4, LXEf3 Sf2t 5. Kal Se4t 6. KA
Sd2t 7. Kg2 SKI 8. DXf3 Td2t eller
8. Kf3 Dh5t) Td2l 3, DXd2 3, DX
gå LXe4t

4. TEX Tf,

3, LXcA3

TXe2

3, LXb7 TXe2 4, Lg2 Th3l) LXeft 4,
Dg2 Thil! (BRotlewi-Rubinstein, Lodz

1907).

4” d

Z
Vinst
321

1226,

5, Clausén, Stockholm.

Original.

1227. R. Heiskanen, Finland
Original.

1228, B, V. Badaj, Sovjet.
Original

vanst, Vit måste därför söka efter en räddningsplanka.

6. Kh4—g51T

—

Inte

Men inte 6, Kg31? Lh7! och svart vinner,
ty 7. g>Xh7 strandar på Sh5 (Se4)t!
6. —

Sf6--—-h7t

7. Kg5—h6

DalXh8

8. g6—g71!

4+7=11

Remi
1229. A. Åkerblom,

Original,

3+5=8

Ibömnf4
Ävesta

Remi

Lösningsfrist: 28 februari 1965,
EN FANTASTISK
Av

G, Kusnetzov

Vinst

SKAPELSE

& B, A, Sacharov

”Schachmatnaja Moskva” 1961

8+3>=11
Vinst
A: enligt diagrammet
B: Svart bonde b5 flyttas
till d7

HAROLD M. LOMMER 60 ÅR
Den kände studiekomponisten och schackskriftställaren Harold Maurice Lommer
fyllde den 18 november 60 år, Han är internationell domare för studier i FIDE och
ofta anlitad domare i studieturneringar,
bla, i TIS 1962, där han för övrigt närmare presenterades (i nr 4). Med sina vidsträckta internationella kontakter och omfattande kunskaper har han kunnat göra
Tidskrift för Schack stora tjänster på olika
områden. TfS saluterar och önskar jubilaren
ännu många produktiva schackår!
I diagramställningen ligger vit två lästa
pjäser under, men har en viss kompensation i sina farliga fribönder, Inledningsdraet är fullt ”partimässigt” och därför lättunnet:
1. h5—h6

mm

Nu är goda råd dyra, Löparen g8 behöver hjälp om han skall klara den vita anstormningen,
1 —
2, hö—h7

Sb4—d5t
La7-f2T!!

Svart genomför en djupsinnig kombination som går ut på att göra sig av med
sin svartafältslöpare,
Remi

Är 1961 publicerades i den ryska schacktidningen ”Schachmatnaia Moskva” ovanstående studie av det för oss ännu ganska
okända författarparer Kusnetzov—Sacharov, Redan lösningsförloppet i studien verkar smått fantastiskt och ändå är den blott
en del av innehållet.
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3. Kh4—g5!

—

Går kungen till andra fält så slås den
vita löparen med schack och därefter faller
h7-bonden.

3 —
4. Kg5X hd
5, h7-—h8D

Li2—h4t!t!
Sd5Xf6
a2—a1D

Med två lätta pjäser över, står svarr på

—

remi.

även en av svarts lätta pjäser.

En grandios finalakt! Och ändå har studien ännu en finess act bjuda på, Kan ni
svara på frågan — varför måste svart göra
sig av med sin La7 genom att spela 2, —,
och

3, —,

detta pjäsoffer?

Lh4T,

Vad

är vitsen

med

Löparoffret i Kusnezov/Sacharovs studie
mäste ske på grund av följande variant: 1.
h6 5d5 2, h7 SX46?

3, h8D

alD 4. Ka3f!!

Lf2t och 3, —, Uh4t? Vad är vitsen med
detta pjäsoffer?
ÅA. Hildebrand
Förstapristagaren i Cesk, Sach 1963
av Kasparjan/Gorgiev, vars korrekthet ifrågasatts av Dr, Lafora, Valencia, senast I ar

8/1964,

har

framgångsrikt

försvarats

av

Gorgiev och nu även av Kasparjan, som
genom V. Pachman, Prag, levererar följande

genmäle på Laforas inlägg
Dennes vederliggningsförsök
Ke5?

Sf2 3. Ld6

Kd8

i TfS 8/1964,
1. c6, Kc7 2.

4. Ke4

Sc2t

5. Le

avvärjes med 3, — Sh3! t.ex. 6. Kd3 Sell 7.
Ke2 Sf4 eller 6, Lb6 Ke8 7. Kd5 Sf

Sg6 eller 6, Le7 Kc7 7. Kd3
9. Kf3 Saf4.
Laforas andra förslag 1.
bemötes med 2. — Sc21 3.
Sg3 5. Kd6 Sf5 6. Ke5 Sh4

än

11

stormästare,

5 inter-

8, KdG

bägge ”obetitlade” i god tid försäkrat sig
om det poängtal, som enligt FIDE:s regler
krävs för befordran,
Bland deltagarna märktes tre till nästa
kandidatturnering kvalificerade (Ivkov, Larsen, Spasskij) liksom ett större antal som vid

något tillfälle deltagit i kandidatturnering
(Benkö, Bronstem, Gligoric, Kortjnoj, Sza-

böj,

så den

dis

att låta

till cirka

ettusen

personer

per

med

del-

dag uppgående publiken bjöds verkligen på
skådespel i Belgrads konserthall.
Det engelska schackförbunder hade inbjusig representera

miniatyrer,

Dragoslav Andric

Poängställningen redovisades i TfS nr 9/
1964 under rubriken UTLANDET, De av
Andric

omnämnda

miniatyrerna

SVERIGES SCHACKFÖRBUND
Centralstyrelsen sammanträdde i Stockholm den & december. Södra Smålands SF
har motionerat till kongressen 1965 om att
centralstyrelsens numerär skall minskas från
elva till sju ledamöter samt att distriktsför-

bunden i fortsättningen skall benämnas
”schackdistrikt” i stället för ”schackförband”.
För deltagande i olympiaden erhöll landsförbundet ett statsanslag om 8.000 kronor.
Då arrangörerna i Israel betalade kostnaderna för en sjunde man, uttog arbetsutskot-

tet Bengt Hörberg att medfölja det svenska

återfinnes

på partiavdelningen i detta mummer,

Red.

&

c6& Ke7 2. Le5?
Lb6 KcoB 4. Ke
7. Kd6 Sg6 eller

Kd8 7. Kd6 Sf5 8. Kes Sh4 9. Kd6 Sg6.

en

tagare men nödgades avböja på grund av
samtidiga inländska arrangemang och förberedelser för olympiaden.
Boris Spasskijs utmärkta form gjorde tidigt frågan om vem som skulle bli slutsegrare ointressant, Ivkov var den ende som
någon gång kom i närheten, men utan att
vid något tillfälle ha varit allvarligt hotad
kunde Spasskij lägga beslag på första priset,
som hade ett värde av 1.000 dollars,
Partiurvalet har jag begränsat till två

Set 8, Ke2 5g2

3. Lei Sg3 4. Lh2 Sd4 5, Ke5 Se2 6, Kd5

laget som sekundant.

mindre

nationella och 2 nationella mästare ställde
upp i den turneringen som i Belgrad anordnats till tjugoårsminnet av stadens befrielse
under andra världskriget. Men när tävlingen
var slut, fanns det bara stormästare och mternationella mästare i tabellen, eftersom de

Med sitt sista drag hotar vit (som ligger
dam och två lätta pjäser under!) att rent
av vinna partiet. Svart är därför tvungen
till: 8. — DXg/t 9, KXg7 och nu faller

LÉ2T

ETT BETYDELSEFULLT EVENEMANG
I BELGRAD

Storviks Schackklubbs "/s-timmesturnering

Den nu traditionellt för stora delar av
mellansverige och södra norrland första tävlingen för säsongen samlade i år 136 deltagare. Olympiaspelarna Martin Johansson
och Börje Jansson sored glans över tävlingen. MJ startade också förtroendeingivande
med 5 vinst av 5 möjliga i förturneringen.
I semifinalgruppen förlorade han emellertid
mot

B.

Andersson,

Kristallen,

varigenom

Börje Jansson fick möta den andre gruppsegraren L. Abramsson, SASS, i finalen, som

han sedan efter två remier kunde avgöra till
sin fördel. Den hårdaste finalen i tävlingens
historia! Klass 1 vanns av E. Söderlund,
UASS, klass 2 av R. Bier, Pjäsen, Stockholm,
och juniorklassen av M. Olsson, Krylbo.
Rolf Larsson
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ST
11848, Gustav Johansson
Kolsva

Bidrag och lösningar till BROR LARSSON,
Kungstensgatan 63, 4 tr., Stockholm Va.

11849, Edvin Karlsson
Gräsmyr

11857. Artur Hemmingsson
Hammerdal

11858. Torsten Jönsson

Matti 3 drag

Matt i 4 drag

Matt « 4 drag

tillägnat Frans Andersson,
Göteborg

11861. Bernt Ahlgren
Domsjöverken

11862, Bror Larsson
Stockholm

Självmatt i 7 drag

Hjälpmatrt i 2 drag

Hjälpmatt i 2 drag
(Skenspel)

Matt i 2 drag

Matt i 2 drag

Matt i 2 drag

11851. Valentin Lider
Moskva

11852. J. C. Morra
Cordoba

11853, Tore Andersson
Tyringe

Lösningsfrist 31

BROR
AE

Matt i 2 drag

Matt i 3 drag

11854. C. M, Bent

11855. Ernst Boström
Fagersta

11856. Julius Buchwald
i New

jan,

3 lösningar

LARSSON:

York

Den

late

problemisten

Det påstås att i Amerika låter man ofta
den lataste som finns mom ett företag få
vara

den,

praktisk.

MAN
Mat i 3 drag

Larsson

1965,

som

först

prövar

nya

maskiner

eller sätter sig in 4 moderniseringar eller
ändrade arbetsmetoder. Med mycket gort
resultat. Ty den late finner snart rent intuitivt de enklaste handgreppen, de snabbaste
genvägarna, kort sagt lättaste sättet att utföra ett visst arbete, Alltså: Den late är

Matt i 3 drag

Lerum

E

Matt 4 2 drag

Newsbury

Lennart

11850. ÅA. P. Kusnetsov
Moskva

11860, Yngve Bladh, Nybro

AA

11859,

Hälsingborg

Mart i 3 drag

Om

A=B

så

är

B=A,

Således

kan man även vända på satsen ovan och
säga: Den praktiske är lat. Med utgång
från detta påstående är avsikten att visa
hur man, om man är tillräckligt praktisk
(d.v.s. lar), på ett enkelt sätt når flera mål

samtidigt

utan jäkt eller hets. Har

hört talas om

någon

en stressad problemist?

Förr i världen skrev man: ”Vit drar och
gör matt i två drag” = 8 ord, Senare blev
det: ”Matt i två drag” = 4 ord, 50 Y9 are
betsbesparing alltså och till sist blev der
”25”, Summa 2 tecken, Den late problemisten inskränker gärna dragantalet till ert
minimum och vi kan få fram följande ställning, i vilken det vore direkt fel att använda de tidigare skrivsätten, BL, TS

1940. Kc8 Td7 Bas b6ö — Ka Da?, I &,
Enligt äldre metoden ”vit drar os.v> är
lösningen 1. TXa7 men eftersom svart bevisligen är vid draget är den i stället 1, Db8,
325

11863. B. Larsson
Original

Svart hjälper vit att göra part i 7 drag.
Å) som maximummer

Bj som minimummer,

I förra fallet måste svart alltid dra sitt längsta drag i senare fallet sitt kortaste. Svart K
går till al resp, ht och vit B förvandlas i
sitt 6 drag

till D som går till b3 eller 23.

Två problem med endast två pjäser och
inget onödigt arbete med att låta pjäserna
byta plats eller vrida på brädet, Ett arbete
värdigt en datamaskins hjärna.
Ett ganska enkelt handgrepp är dock att
byta ut en pjäs mot en annan och det är

den rätta arbetsbesparande stressförhindrande vägen. Loyd visade redan 1857 ett prob-

lem med betingelsen ”vit eller svart gör matt
i 4 drag” och 1877 lyckades han med konstsycket

att visa hur vit eller svart gör matt

eller självmatt i 2 drag, Men det fordrade
22 pjäser varför vi valt ovanstående något
yngre problem som illustration.
Vit gör matt £. DXbS. Vit gör självmatt
1, Del b2 2. DXbB2 DXB2, Svart gör matt
1. DX. Svart gör självmant 1. b2 Kbl 2.

Först ett litet påpekande. När det
”original” ovanför ett diagram som här,
ser detta problemet. Inte författaren,
ningen är 1. Scd 2, Sb2 3. 5d3 4, Tb1.
är samma vita drag vare sig svart K

med nedanstående verk, där författaren hjälper honom med en stor del av det arbetet.

11870. W. Pauly

Dd3 DXd3.

just vad förf. låter lösaren göra i följande
problem, av många ansett som den bästa
existerande svenska hjälpmatten.

Matt i 4 drag

I drag 1. e8D. 2 drag 1. €8T. 3 drag 1, e8L
då 2. Ke6 dXed 3. Ld7, 4 drag 1. 85 dö
2. Sc7 (87) Kd? 3, 03 4. e6.
När man slutat sina problemstudier för
dagen är väl vanligtvis det sista man gör,
att man lägger tillbaka pjäserna i lådan och
den praktiske problemisten slutar, lämpligen

(Källa?)

11868, K. Hannemann
Skakbladet 1932

11866. H. Forsberg
i pris, Revista Romana de Sah

står
avLösDet
går

193435

till höger eller vänster, vilket gör att svarts

drag behöver
en tribut år
rande metod.
centrera ett

aldrig skrivas ut i lösningen —
lättjan. Tids- och arbetsbespaDet finns många sätt att konproblem.

Matt

11864. C.-P. Nilsson

Man kan nedbringa arbetet med att förändra en ställning till ett minimum om man
gör som Hannemann ovan. Lägg märke till,
att det är den lättaste pjäsen som flyttas

Hjälpmatt i 2 drag
A) = diagram Bj) sv Ta6
C) sv La6 D1 sv 526
Ej sv Ba6

Lösningar:
B)

1. Tb6

2. La2 Se2.
1. a Tb3
riktigt glad
man ser det
Hjälpmatt i 1 drag hur
brädet än vrides.
Diagramställningen

löses

med

1.

11865. H. Hultberg
Jul- och nyårshälsn, 1945—46,
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Kh8.

Ay

1. Dfjé Se5

Tbli 2. Tb3

Tal,

”

och att det bara är ett steg i taget, De fyra

lösningarna

2, Db2
C)

1. Led

Tad.
Sel

D) I. Sc5 ScI 2. Sad Tb3, Ej
2. Ka4 Sc5. Man blir faktiskt
och lätt till sinnes varje gång
där problemet.

b2

Matt i 2
Do utan
Do utan
Do utan

drag
ce och h2
c5 h2 då g7
c5 h2 d5 g7 d3 Le8

Nästan hälften av pjäserna försvann alltså
och det är ju en god hjälp för den praktiske.
Och lösningarna är 1, f8$, fe, fl och f8D.
Varför inte skriva om det gamla ordspråket
till ”Lärtjan är alla uppfinningars fader”!

är 1, b8S, 1, c8T. I. d8D och

1, e8L,
11869, K. Hannemann
Dagens Nyheder 1933

11867. W. A, Shinkman
Detroit Free Press 1883

OLYMPISKA PROBLEMTÄVLINGEN 1964
Resultatet av dessa tävlingar har nyligen
tillkännagivits och vad man i första hand
förvånas över är att så många av de stora
europeiska berömda kanonerna inte ställt
upp. Tvådragare: 1. A. Ellerman, Argentina, 2. L. Loshinsky, USSR, 3. A. Hirshenson, Israel, 4. M. Alkaff och Tan Hiem

Sfå

Yuvan, Indonesien, 5. F. Fleck, Ungern.
dragare: 1. 5. Iatrides, Grekland, 2. K.
yanov, Bulgarien, 3. do, Fljälpmarter:
Rudenko och V. Tchepijny som delade
sen med OC, P. King-Farlow, England,

och vrider vi brädet klockvis blir de andra
lösningarna I. fI8 Sc6 resp. I. Ka2 5c3 och
1, giL Ld5. I stället för att riskera överansträngning genom att teckna fyra diagram
har den praktiske förf. löst bla. problemet
att spara på papper. Försöket att förklara
problemet olösligt genom att vända brädet
upp och ned så att pjäserna faller i golvet
undvikes genom att begagna fickschack
eller magnetiska pjäser.
Men varför använda många pjäser när
man kan klara sig med bara några få?

Vit: BlQ, Svart:

I 2 drag.

Detsamma med Bb7 på £c7, d7, €7.

Original

A)
Bj
C)
D)

TreSto1. V.
plat2. O.

Faria, Brasilien delat med C. P. King-Farlow, 3. Anders Uddgren, Sverige, 4, S. Than,

Mart i 1, 2, 3 eller 4 drag.

Vit eller svart gör matt
eller självmart i 2 drag.
Kan

man

få fram ett eller flera problem

ur en och samma ställning är man inne på

Vi har inte många tiokampare nu för
tiden, Specialisering är tidens lösen. Av
problemisterna gör många endast tvådragare
eller kanske modellmattsuppgifter eller studier. En och annan intresserar sig dock för
flera områden och hur lätt är det inte att
övertyga omvärlden

om den saken. Se ovan.

Rumänien,

5. 5. Segenreich,

Israel.

Själv-

matter: I. och 2. G. F. Anderson, Storbritannien, 3. A. G. Ojanen, Finland, 4 G.
Montecidis, Grekland, 5. J. A. Rusek, Polen

Listan på hedersomn.

och omn,

är lång i

samtliga avd. men endast på en enda undan-

skymd plats kan vi finna något svenskt
namn, B. Larsson hj.matt 2. omn, (13 plats).
Så heder åt Anders Uddgren, Sösdala, Sverige, som gjorde att vi inte alldeles försvann.
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En

ganska

11871. J. Juchli
Akadem, Monatsheft 1891

svår

tävling

En

11872. Reino Heiskanen
(Original)

11873. I. Nielsen
Deutsche Sochaczg 1934

Självmatt i 6 drag

Självmatt i & drag

11875. D, Elekes och
GG, Neukomn

11876, Karl Fabel
Am Rande des Schachbretts 1947

mycket

11878, M. Cvetkovic
Bilten 1962

lätt tävling

11879, F. Abdurahmanovic

11880.

A.

Cheron

1 pris jugoslav. turn 1957

LL” Illustration 1936

Matt i 2 drag

Marr i 2 drag

11882, N. Maximov
Sachmatnyj zurnal 1896

11883, G. Latzel
2 hed.omn. 1950

&

Matt 1 3 drag

11874. Bernt Ahlgren
Domsjöverken

2 pris, Tijdschrifr 1927

11881,

H. V. Tuxen
Fredericia

Z

Matt i 2 drag
Hjälpmatt i & drag
WVit börjar och alla tre K

Hjälpmart i 3 dra

mattsärtas i sista draget

11877. Förf, och källa
obekanta

Även i år har lösarna två extra tävlingar
med mycket olika svårighetsgrad att ge sig
i kast med, I den lätta behöver endast inledningsdragen till problemen anges. Den
ganska svåra fordrar litet mer ingående
undersökningar, Glöm inte ange eget namn
och adress och skriv inga andra meddelan-

Ä

H
3

;

Hur många drag fordras minst för att få
vit K till al om den inte får schackas? Parterna turas inte om att dra varannan

gång,

utan vit eller svart får, när det är lämpligt
åra ensam flera drag efter varandra. Inga
slag.

den

på

lösningsarket,

vilket

inte

hindrar

att lösningar till flera tävlingar kan sändas i
samma kuvert, För bägge tävlingarna gälder:

Frist

10 jan,

Lösn.

till Bror

Larsson,

Kungstensgatan 63 IV, Stockholm Va. Och
tre bokpriser lovar vi, Mycket nöje,

PRENUMERERA

PÅ TfS

JAÄRNVÄGSSCHACK
24—25 oktober spelades på skilda platser
järnvägens
serietävlingar för 4-mannalag.
Division I spelades i Falköping, av anmälda
lag uteblev Bollnäs varför tävlingen spelades
med

tre lag enligt

det sk.

Gentersystemet.

Falköping vann med & partipoäng före Ludvika 4 och Stockholmslager Enesste 2 poäng.
Det sistnämnda jämte Bollnäs nedflyttas till
andra

divisionen. Nya

lag i högsta

divisio-

nen blir Göteborg, som vann en grupp i
Nässjö, och Långsele, som vann en grupp i
Stockholm. Tredje divisionen spelades i fyra

skilda grupper. A- och B-grupperna spelades
i Stockholm och bemfördes av Uppsala respektive Stockholmslaget JGIK:s B-lag, Cgruppen vanns i Falköping av denna klubbs
B-lag och D-gruppen slutligen av Katrincholms andra lag samt spelad i Nässjö.
31 oktober spelades i Stockholm en match
mellan Äbo järnvägsmäns schacksällskap och

SJ Enesste varvid svenskarna

segrade

med

Hd,

Paul Karlsson
328

avslutar

Omslagsstudie or 10
årets serietävling och resultatet

av

denna meddelas i TfS nr 3/1965. Lösningsfristen utgår den 25 januari 1965, För att
lösning skall bli godkänd krävs att alla
väsentliga varianter är redovisade.
Tre bokpriser utdelas för varje uppgift,
varjämte tio priser utlottas bland dem som
under året insänt flest godkända lösningar:
50, 25, 15 och 10 kronor samt sex bokpriser.
Lösningarna insändes I slutet kuvert till

Tidskrift för Schack, Box 7123, Göteborg 7.
Skriv ”Omslagsstudie 10” på kuvertet. Lösarna ombedes texta eller maskinskriva namn
och adress på samma blad som lösningen.

Omslagstävlingen 1965
kommer att avse bondeslutspel och bör därför intressera inte blott specialister utan
också tävlingsspelare, vilkas slutspelsrepertoar ofta behöver kompletteras. Liksom i år
utdelas dels tre bokpriser för varje studie
och dels tio priser till dem som under året
lyckats bäst: 50, 25, 15 och 10 kronor samt

sex bokpriser. Lycka till!
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Detta, der s.k. Möllerförsvaret,

Korr-schack

var en av

Aljechins favoritöppningar.

Axelson:

Ansett som der bästa, även om 6. €3 är

Ny turneringsledare i SSKK
E, Gärdéos

går, Magne

Malmberg

”E, Gärdéus, Mariestad” — en magisk
adress för 088 korrsehackspelare! I mer än
tio år har Gärdéus skött befattningen som
SSKE:s turneringsledare och kassör, och
skött den på ett särt som förtjänar de
högsta lovord, Är det egentligen någon som
förstår hur mycket arbete Gärdéus utfört
till der svenska korrespondensschackets
frommal?

När

han

mu beslutat

bra.
6 —

kommer

sig för att

SKet

Efter 6, —

5XMe5 7. d4 SKed

8 De2 Le?

9 DX ed står vit bättre.

8, DhI5T

g6 9. DÄ5ST

Kg7

10. DX

e4 d5 har svart fördel.
h—

dXch

8 Di

En organisatör spelar korrschack

Den åttonde upplagan av MCO som utkom 1952 (efter detta partis slut) anger
art vit här har fördel. (E.G)

myckna

organisattonsarberer

inom SSKEK har Gärdéus ibland funnit tid
till en del korrspel. Sålanda vann han
SSKE:s

andra

cupturnering

(1960—62)

där

han i den starkt besatta finalen tog 81/2
poäng av 9 möjliga. Han har även med
Åramgång deltagit i ICCE:s internationella
mästargrupper. Från en sådan är följande
prov & Gärdéus pjäsföring hämtar. Anmärkningarna äro av $. Vukovic i MAIL
CHESS 5/51 och Gärdéus kommenterar inledningsvis:

:

”I Möllervarianten I Spanskt parti tror
jag mig ha vederlagt en uppgift i Modern
Ohess Openings. Jag fick nämligen tillfälle
are i ICOCF:s Section

8/M

spela

riant i följande båda partier”:

denna

va-

USA
1, e4
3, Lb5
5, 00
330

2 Stå
4, Lad

c6

14,

b4

La7

15.

Tel

0—0

Dd4

9 $c3

11. DiXc6T

bc6

DÅ?

12, TelT
Om 12. DXc5 så 12. — Se2t 13, Khl
SXcl 14. Telt Ed8 och svart har pjäs mer,
Le”

0—0

13, DXa8

15.064 = =

18. KXe2

24, £3

26. gå

28. Kgå

Holland

.sosossisesss

182
VV

Belglett
Sverige

ccsseersessrra
ccscocssrrasers

13
10

Dg4!

Lg4t

3:

Td8
List

Tert
Ld?

LXb2

TXa8

en pjäs

21. LÉ4

La5

23,

Td7

Ke3

25. KÉ2

27, LX?

29. Tc2

...,.«

scsstcssrrsser

Finland > osssersersrrsa
Grekland ..scssecersr

19/2
16

16
12!/e
13/2
1/2

1:

242
23

Som läget är nu, synes Västtyskland, USA,
England och Tjeckoslovakien kunna gå vi-

Rumänien
>..sccsccsces
Kanada :...ssoce0s so
Frankrike ......s,ssss
Danmark .....s..sersa
Polen sossereserrsrrs

19/2
162
13
il!/2
9

och Sverige. Vem av Schweiz och Australien som går vidare från gr. 2 och vem av
Turkiet och Ungern ur gr. 3 är oklart.

kan här lämna

en förteckning

dare

till

över

Harald Malmgren I oscsssss foktaneraa
Åke Lundqvist ....sssssrreseserrserena
Sten Isaksson s,-recersrissrörseorarne sera
Zandor Nilsson ssscssrrserssrsrrrssörser

samtliga

Sovjet,

de

svenskar,

som

medaljer av olika valörer:

Östtyskland

Indiv.
silver

erövrat

Lagsilver

1
i
1
1
1
i

kfrruterneste

Erik G. Svensson
..ssserssa srersrrnra
Olle Smitli ssssorecastrsrasasunerssrra
Rune Strand «sosse rssers resans eesanr

Bertil "WWikströÖtt! ssssersssassrösserserrra
Olof Sterner . ....s«+ RrdAks
aker as er net
Gotthard Backlund > .sscsssecssssesrer

Lbé

LXd4t

Let

De
ella

förtjänar anmärkas, att de individuguld- resp, silvermedaljerna är det syn-

liga beviset för innehav
tare resp, internationell

av titeln stormäsmästare i korres-

pondensschack, Det senaste tillskottet till
listan över svenska titelinnehavare kom vid

ICCPLagbrons

1
i

Eric Arnlind
> ossssscsess>sör esse
s ere
Arne Ericson
s

.,.....s>s

med

Erik Larsson

Iadiv.
guld

Sven Kjellander

finalen

i
1

2
i

1
1

2
2

i
1

2
1
i
1

Sd5

17. Kf = DXe2
19. Kd3

15/2

Väst-Tyskland ........
USÅ
srosrrstasserres

Lb4

Påskyndar förlusten, korrekt var Td1.

16. —

SChWelZz srsseesrrerr «
Australien .,,..... scr

lngern scssessseseser
ÅrgentinA ...sicsesrssr

Internationellt korrsehack

SKe3

Modern Chess Openings ger här för svart
10, — K£f8 och efter 11. dXc3 har vit gi
vetvis fördel, Men svart antar pjäsoffret
och bevisar dess inkorrekthet,

16. Te2

24/2
24/2

Tjeckoslovakien

I de tre semifinalerna om lagvärldsmästerskapet i korrschack är ställningen:

TS

12, —

2:

Ustryskland ...sscsssse
England s..ssssserssr

Grupp

20. Lf4 Deg 21. Tael c5f 22. Kel

10. —

14. då

16.

TXe2 De7 17. d3 Lb8 18. g3 Lb7 19, DX

Svenska ICCF-medaljörer

22. Tel

Scé
Sf6

Kh1i

Detta är poängen med den plan som inleddes med 8. Df3 men kombinationen synes ej vara korrekt.

20. cxXd5

Mariestad
e5
26 =
Lc5

RB,
10. LX c6T

Spelet är avgjort, då svart har
mer,

Nr 167. SPANSKT
Bea Koppin
E, Gärdéas

13.

Grupp

Bättre är 8, De? De7 9. Tel ty nu skulle
9, — LXf21 vara dåligt på grund av 10.
DXf2 och vit vinner två pjäser för torn
och bonde,

det

Grupp

Turkiet

efter så lång tjänst träda tillbaka från organisationsarbetet — bla. för att få bärtre tid
till eget korrspel! — är det oss en kär plikt
att tacka honom för allt detta ocgennyttiga
arbete, och att önska honom många framgångar som fjärrspelare!
Under Gärdéus tid som turnermgsledare
har intresset för de inhemska turneringarna
stadigt ökat och den nye turneringsledaren
Magne Malmberg (Fleminggatan 9, Sollefteå) träder därför till i en tid av expansiv
utveckling för svenskt korrschack, Vi önska honom fycka till i hans ansvarsfulla
arbete!
Skiftet på kassör/turneringsledareposten
äger rum den 1/1 1965, SSEK har samma
postgiro som tidigare: 5 2052. SSKK-bulletinen kostar för 1965 kr, 4:—,
Trots

Lb5

I det andra partiet i samma turnering
hade ”Thor Store, Norge, vit, Det hade samma förlopp som ovanstående t.om. svarts
11:e drag, men sedan spelade Store 12. DX
a8 direkt, med fortsättningen 12. — Se2t
b8 DXb8

7. SXMf?7? skulle vara dåligt, ty ofter 7.
KXf7

31. Tb2

De6 23. f3 cXb4 och vit gav upp.

7, SXc6
—

= TXe5

32. Uppg.

6. SXe5
AA. Es

30, LMe5

ICCE-kongressen i Leningrad 1964, då mästartiteln tilldelades Arne Ericson, Stockholm, och Erik G. Svensson, Uddevalla.

TfS gratulerar alla ICCE-medaljörerna, som
på ett så hedersamt sätt representerat Sverige!

ÅA, E, Axelson

Prenumerationslistor för år 1965 har utsänts till föreningar anslutna till Sveriges
schackförbund. Om någon förening icke erhållit lista, ombedes vederbörande att
rekvirera sådan från Tidskrift för Schack, Box 7123, Göteborg

7. Prenumerations-

avgifter insättes på tidskriftens postgiro nr 6046 34,
Tidskriftskommitterade
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Individuellt Korr-VM

6/2 poäng (4 partier oavslutade) före R.
Arlauskas, Australien, 6 (3) och ryssarna G.

Borisenko och P. Dubinin båda med 5/2
(3). Sture Nyman (Ekeröj har 4 (4) och
Åke Lundqvist 4 (23.
Den 1 november gick slutsignalen för de
11 semifinalerna, där nära

avdömningen,

final.

Endast

tre

150 spelare från

är

klara

för

om

han

skall

gå

förbi,

I

grupp 8. torde vinnaren komma att heta
Folke Ekström (Enskede). Enda hindret är
dansken

alla världens hörn kämpat om 11 platser i
nästa

A.

J. Roos,

som

kan

komma

in

på samma poäng. I grupp 11 slutligen kan
Stig Lundholm, (Sverige), J. Estrin (Sovjet)

upp-

flyttning nämligen FH. Berliner (USA) från
grupp 1, EK. G. Messere (England) från
grupp 3 occ J. Richter (Tjeckoslovakien)
från grupp 4, I grupp5 ligger E. G. Svens-

och R. Llorens

(Spanien) komma

in på

värld

”
3

a
ämnad

världsgrupp

E. Larsson

i

tematurnering

i

europagrupp

i

i

sa

;
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ÅG
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47 och

Altmöe---Kinomark

Andersen--Pedersen

«

.

..

Anderser-—-Unzicker
Avurell—Lundin
=...
Batashov--Lepshkin
Bednarski-—-Tringov

s

en

Ben issor-Andersson
en

375

ednis

s.vesoera

275

issroosesert

"7

I8

2

Bogeström—Johunssöfl

241

273

Ti

Boleslavskip—NIlsson = siososaserrare"
"os eerenr
Bronstein=Korlno] «sscrestoerersserersrserara
Bronsteln——Larsen. Aörärraän artär a essens ärr E AA
ronsletn-—PortiscH = sosssesarsarssrrr
sas ene näe

a

”

6:50

Bjerke—POss0

.

(E, Larsson, Stidsvig).

slutspel

i

buckover-Ka

engut

Byrne-—Fischer

ns

ocssrrsersrar
ror oro rra

,.......-

srrreea Arteksettaaa torsd

urehöäll--Söderbörg

Ericsson

Axel
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1
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a ETT

2 fereärenetenr
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rer räntan
End=-Werle ...stsas sarvarr Läkstässa
rd era rea
Enevoldsen-—Kelvig
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Evans--Barnsleln
—cvsseserrrr
Fischer-—-Benkö = ,.ssrerrevs
Fischer-—-Bisguier = .....
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.

;

i

Vinst

1. e4! Ej 1. Ke, då kungen blockerar för sin bonde,
eller 1. e32, då bonden bloc-

KMd8

kerar
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18 — Jokobsen-—-Brinck-Claussen

114 — Johonsson-—Kreidmon

a

BONDESLUTSPELSTEMAN

för kungen.
<

Ke?

2.

Kg2!

Ke3!

winner

2.

;

På

Kf4

1. —
h5
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och
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HI

areärra fekeseer rss re rest tta

1, Bd5 Kb7 2. dt Den
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Bjlörnsson-—-Weiss = ssierrrarsrrane
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218
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— Hortb-Ciecaltea

21
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2? — Hörberg--Ékenbera
175 — Hörberg—Nilsson
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278 — Hörberg-Ståhlberg
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«äl88
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ar rerna
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81

25
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Skriv önskad spelklass på kupongen.
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sid.

Partier
Addison-—Fischer

«

1964

Bielicki--Smyslöv = sissresserresrersärnrretront

a

s

i

er öraenen

.........« föras ernar area sur

Sänd avgifterna till postgiro 509495

I

Register

10 poäng samtliga.

Spela schack internationellt pr korrespondens, Lättare än man tror
med rätta hjälpmedlen:
jip
:
ij,
Fernschach Ji-åt osossssersörarsssserersr fester rasarrs Er. 20:—
Ifa

Tidskrift för

son (Uddevalla) i jämbredd med M. Abramson (Sovjet) och M, Jovcic (Jugoslavien). Samtliga kan komma på 11 p. Största
utsikter att vinna grupp 6 har L. Endzelins
(Australien). Från grupp 7 ser det ut som
Arne Henriksen (Danmark) har stora ut
sikter att gå vidare. Ryssen R. Altschuler
måste vinna sina båda återstående partier i

I finalen om individuella VM i korrschack, som skall avdömas i början av 1965,
har ryssen V. Zagorovsky ledningen med

mot

vit ett slutspel
+

KD.
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