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Gideon Ståhlberg död

I Sverige Kr. 2:50

Gideon Ståhlberg avled den 26 maj i Leningrad, dit han inbjudits att deltaga i en
starkt besatt stormästarturnering, Han var född den 26 januari 1908. Sedan över ett år
hade hans hälsa varit vacklande.

INNEHÅLL
sid.

sid.

Gideon Ståhlberg död ..ssssssvassr2>
Sveriges Schackförbund = ...ssesseses
Väl mött i Stockholm ...sses-eesssa

129
Nordiskt nytt ssssererarsörres
roses
133 = Jubileumsskriften Schack 67 cicssers
134 — Matchen Veteraner-—Ungdomar -....

144
144
145

Ivkov

134

145

Stein

Vicdlsdkeeiflödiar

Fil dr Eric Uhlig, rel. 0303/102 51

Ekonomichel

och

Bcklaid fackla GK

dåre

FICIHJATdK

Tidskriftskommitié:
Änsvarig stgivare

1967

främst

i Sarajewo

..

— Schackunderbarnen

Sverige runt ...c.>->> srdreerasrrrer

135 — Skolornas

Distriktsnytt

oossseseseesrrerer
retas

136

Schackvåren i Monte Carlo ....ssss
Utlandet ooossserrrsrrresrsessrreere
Broström segrare I Öppna Mästerskaper
Korr-schack > isssarerosatisors
ass
Brev från Bognor Regis ..isssssess>

138
141]
142
143
143

Kommentarer

=
—
—
—

..cc:sssss rear es

lagmästerskap

o.cssssess0s

till kommentarer

.....

«

Ståhlberg var vid sin bortgång Sveriges ende stormästare i schack och vår i särklass
främste spelare under decennier med lysande internationella resultat. Han har vunnit
mot världsmästarna Lasker, Euwe, Smyslow och Petrosjan, spelat ett flertal remipartier
mot samtliga världsmästare efter Steinitz och besegrat utmanarna Bogoljubov och Bronstein liksom flertalet övriga spelare inom världseliten.
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FIDE hade utnämnt Ståhlberg till internationell domare och i denna egenskap fungerade han bla. som överledare vid flera VM-finaler.
Som journalist, föredragshållare och simultangivare (med förkärlek för klocksimultan)
var han betydande och bedrev en omfattande och fruktbärande propaganda för spelet.
Fans verksamhet kom att sträcka sig till alla världsdelar utom Australien. I Argentina
var han bosatt under nio år,
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Den för framtiden mest betydelsefulla insatsen är dock Ståhlbergs
är hans

SCHACKKLOCKOR

TYP

förtjänst och

författarskap, Det

endast hans, att vi i dag i detta land har en schacklitteratur

värd

namnet. Bäst var Ståhlberg som berättare och personskildrare och det var främst för
sina insatser på dessa områden som han år 1965 tilldelades stipendium ur Boklorreriets

N

stipendiefond, en för en schackmästare

78:—

helt unik

utmärkelse.

Men också som läroboksförfattare och kommentator i turneringsböcker saknar Ståhlberg motsvarighet i Sverige, Han har utgivit sex (6) läroböcker, tre (3) teoretiska uppslagsverk och tio (10) turneringsböcker,
Ståhlbergs insatser för variantutvecklingen inom spelöppningsteorin är omfattande och
man kan inte slå upp något mera betydande spelöppningsverk utan att på ärskilliga
ställen finna hans namn.

Junghans
urverk!

3 års
garanti!

Sveriges schackförbunds kongress i Malmö 1966 beslöt enhälligt att hos Kungl. Maj:t
göra framställning om att Ståhlberg för sina insatser som författare och schackjournalist
skulle tilldelas statlig konstnärsbelöning.
E. Ä,
Gideon Ståblbergs lysande schackbana började i unga år, då han efter en studentexamen av bögsta dignitet under loppet av
tre år avancerade till den svenska mästarklassen. Han intog snart därefter och under
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Snabba leveranser!

decennier

framöver

den

av de

främsta

obestritt

främsta

platsen bland svenska schackspelare och ef-
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Bör AB ANANAS TEA NNE

Skånes

terband

en

platserna

i den

internationella schackliga hierarkin. Hög
intelligens och djup bildning färgade hans
rikt fasetterade personlighet.
Hans minne är minnet av vårt lands
störste och ur personlig synpunkt

taste aktör på det 64-rutade
lingsbana.

intressan-

brädets täv-

Folke Rogard
129

Den dubbelrondiga turneringen i Göteborg i juni 1928 blev mitt allra första möte
vid schackbrädet med Gideon Ståblberg, Vår
sista schackfejd kom att inträffa under
pingsten 1967, då Ståhlberg war gäst och
åskådare vid triangelmatcherna hos Stockholms Schacksällskap. När jag hade ledigt
föreslog han att vi skulle spela några tiominuters. Några dagar senare for han på
sin ödesbestämda resa till Leningrad.
Vi hade en lång gemensam schackbana:
lagkamrater vid tio schackolympiader, alla
andra landskamper och matcher oräknade.
Vi var väl ofta motspelare i klubbmatcher.
En översikt utvisar vidare att vi ”konkurrerade” i minst tjugotvå internationella, nordiska och svenska turneringar. Jag är det
sista ögonvittnet till hela det sedan så legendariska 1930-talet. Jag kan intyga den
ovärderliga stimulans som Ståhlberg med
sin auktoritet och självkänsla utövade på
sina lagkamrater i de olympiska matcherna,
där hans plats vid första bordet var ett
axiom och förutsättningen för de svenska
framgångarna.
Redan 1931 kände sig Ståhlberg mogen
för ett efter svenska

förhållanden

tämligen

unikt beslut: att helt ägna sig åt schackspelet som mästare och schackjiournalist, I
stort sett ett lyckligt val för honom själv
— i särskilt hög grad för Sverige och
svenskt schackliv. Den reklam som han under decennier gjort sit land kom dock
knappast att uppskattas efter förtjänst under hans levnad. När epoken Ståblberg nu
är tillända i svenskt schack, kommer han i
mångt och mycket att framstå som ojämförlig och ouppnåelig.
Erik Lundin

Den intellektuella hederligheten tog sig
uttryck i irritation över att yttre framgång
inte alltid motsvarades av inre egenskaper,
Den anspråksfulla medelmåttan var hans
fasa.

Han

blev

också

upprörd,

Ståhlbergs minne hedras i Moskva
Ståhlbergs stoft kremerades den 1 juni i
Moskva och vid en enkel ceremoni hölls
minnestal av bl.a. Sveriges ambassadör Gunnar Jarring och den ryske stormästaren
Michail Thal, Samma dag hölls en sammankomst på schackklubben i Moskva med
minnesord

av

Boris

Radionov,

begåvning,

bla.

framgår

av

kombina-

hans

Han

130

står

gav många

ingenting

bevis

Ungerns

Schackfederation,

(D.D.R)

och

stor

skattad sällskapsmänniska, kvick och spirituell och minst av allt någon översittare.
Gideon Ståhlberg var en schackkämpe av
den gamla aristokratiska stammen.

Dagspressen
Gideon

Ståhlbergs

bortgång

är

en

förlust för schackvärlden, Ståhlberg var inte
blott en stor man inom schackvärlden utan
även stor som människa.
Tigran Petrosjan

Det räcker med att säga, att detta land
acke äger en idrottsman

eller konstnär

som

upplevt likartade internationella triumfer,
och detta under 40 år av aktivt tävlande!
I schack har aldrig funnits hans like i Sverige, och när det gäller tävlingsprestationer
kommer det kanske aldrig att finnas hans
jämbördige.
Gideon Ståhlberg var ett geni, men han
var också intelligent, vilket inte alltid är
fallet med schackgenier.
I

Sverige

blir

det

ingen

hans bortgång, Men
den
schackvärlden kommer att
kommer

att salutera

landssorg

vid

internationella
hedra honom,

en av schackhistoriens

stora och mycket individuella mästare,
Allan Fagerström i ARB
5å

länge

schack

spelas

på denna

jord

kommer
dock hans verk att leva och hans
minne skall alltid bevaras tacksamt av inte
bara oss, hans schackkamrater,

Bengt Hörberg i SoD

Ståhlberg representerade inte bara

Surtegrabben var inte bara en stor schacken

av

de

främsta

i

världseliten,

utan även en utomordentligt skicklig stilist.
vilket framför allt återspeglas i en rad
schackutgåvor, där läroböckerna intar en
stor plats.
Ragnar Forsman i GT

fina

och

från

spelare,

för detta,

i böcker

va,

Deutscher Schachverband
Norges Sjakkforbund m.fl.

Gideon

förallt kände han med dem som var annorlunda men wvilkas egenskaper inte kunde
komma till sin rätt i dagens väl inrutade
men därom
tidningar.

från

ner en personlighet inom svenskt schackliv.
Han kunde vara sträng, många gånger nästan hänsynslös i sin kritik av sina närmaste.

eliten som schackspelare utan var också en
stor schackpedagog, journalist och författare.
Nils Kellgren i DN

porträtt av de främsta mästarna. Men fram-

samhälle.

an-

har med

ledning av stormästare Gideon Ståhlbergs
bortgång ingått kondoleanser från Sovjetambassaden
i Stockholm,
från Sovjets
Schackfederation och deltagarna i den internationella stormästarturneringen i Mosk-

vara bilden av en säregen person och en
stor schackspelare.
Lennart Blomgren i DN

för andra människor. Intet kan vara felak-

vilket

Pet-

Till Sveriges Schackförbund

spelet visat sig vara väl förtjänt av hedersnamnet ”Den starkaste svenske schackspelaren genom tiderna”.
Simon Krenzisky i SydsoD

Intill slutet blev en stor skara vänner
honom trogen och kommer liksom en hel
schackvärld
att sakna och i sitt minne be-

tionsförmåga och snabbtänkthet, som utgjorde det särpräglade. Men oviljan att underordna sig, intellektuell redbarhet in absurdum och ett känsligt sinne för ovanliga
människor med anpassningssvårigheter blev
till lika delar skäl för starka motsättningar
och orubblig vänfasthet,
Många trodde att Ståblberg var likgiltig
tigare,

Tigran

rösjan och Ludek Pachman.
För att hedra den framlidne stormästarens minne kommer till segraren i den internationella stormästarturneringen i Leningrad att utdelas ett särskilt ”Ståhlbergs-

Gideon Ståhlberg var en särpräglad person och han wisste om det. Det var inte
hans överlägsna intellektuella egenskaper:
matematisk

någon

Ernst Åhman

pris”.

minne,

när

”grättvist” vann ett parti Jag minns ett
mellan Ek och Kust. Den förre hade spelat
charmant och utan några stora fel från
motståndaren nått en omedelbart vunnen
ställning. Ek giorde ett sk. fingerfel och
gav genast upp. Gideon var inte sig själv
å hela kvällen. För honom var det omoraiskt av ödet att tillåta, att den som gjort
en sämre insats vann mot den som gjort
en bättre.
Vi minns Gideon Ståhlberg som wvärldsmannen, den gode berättaren och slagfärdiga sällskapsmänniskan. Hans vänner vet,
att det dessutom hos bonom fanns en ovanlig konsekvens, ett förakt för småaktigbet
behov av
och intriger och ett omättligt
vänskap.

KONDOLEANSER

Gideon Ståblberg

Stormästaren Gideon Ståhlberg har genöm sina glänsande framgångar inom schack-

Med

I der

Gideon

Ståhlbergs bortgång försvin-

privata

umgänget

var

han

en

upp-

Kristian Sköld i Expressen

Stählbergs rastlösa liv ändades under tragiska omständigheter i främmande land.
Trots att han länge varit sjuk och vid två
tillfällen under senaste året i kritiskt tillstånd vårdats på sjukhus, beslöt han sig
för

att

ningrad

anta en

och

där

inbjudan

delta

att resa

till Le-

i den starka

jubi-

leumsturneringen. Han stod inte att avråda.
Så anträdde han resan, den resa som

skulle bli hans sista. Schackspelet var han
trogen ända till slutet.
Zandor Nilsson i GHT

Viktigare tävlingsresultat m. m.
1926: Mästartitel genom seger i landsförbundets första klass.
1927: Delat första pris i landsförbundets
mästarklass.
1928; Fjärde bordet vid olympiaden i Haag.
1929: Seger i nordiska mästarturn. i Göteborg. Sverigemästare genom seger över

Allan Nilsson med 3—0.
1930: Första border vid olympiaden i Hamburg. Andra pris i nordenmästerskapet.
Fjärde pris i Stockholm efter Kashdan,
Bogoljubov och Stoltz.
1931; Försvarade med 3—3 SM mot Stoltz.
1932:

Delat

första

pris

i landsförbundets

mästarklass.
1933; Seger mot Spielmann med 5-—3. Första bordet vid olympiaden i Folkestone.
1934: Seger mot Nimzowitsch med 5—3.
Delat femte pris i Budapest. Första pris i
Bad Niendorf. Ättonde pris i Ziärich med
seger mot bl.a. Lasker.
1935: Två turnerings- och tre matchsegrar
i Finland. Första bordet vid olympiaden i
Warszawa (Sverige blev tvåa).
1936: Tredje pris i Margate efter Elokr och
Capablanca. Delat tredje pris i Ostende
pch i Dresden. Delat fjärde pris i Poderady.
1937: Första bordet vid olympiaden i Stockholm. Andra pris i Zoppot och i Jurata.
Delat andra pris i Pärnau.
1938: Delat tredje pris i Lodz, 4—4 mot
Keres, Seger i nord. turn. i Örebro.
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1939:
efter
pris
turn.
den

Delat andra pris i Kemeri och Riga
Flohr. Seger i tävl. om SM. Andra
i Bad Harzburg. Delad seger i nord.
i Oslo. Första bordet vid olympiai Buenos Aires, Delat tredje pris i

Buenos Aires.

1940: Delat andra pris i fyramästarturn. i.
Rosario. Första pris 4 Rosario (13 v, 1
remi, 0 f).

.

1941: Seger i Panama, seger i Mar del
Plata, seger i Rosario (23 v, 11 r, 9 f).
Andra pris resp, delat första pris i två
turn. i Buenos Aires.
1942:

Seger

i Buenos

Aires.

Delat

första

pris i Cordoba. Andra pris i Buenos Aires.
Delat andra pris i Mar del Plata.
1943; Andra pris i Mar del Plata. Seger i
Buenos Aires.
1944; Segrar i Bahia Placa och i Buenos
Aires

(16 v, 6 r, O fj, Andra

pris i La

Plata. Femte pris i Mar del Plata.
1943: Seger i Quilmer, Delat andra pris i
såväl Mar del Plata som Buenos Aires.
1946: Segrar i Panama och Santiago (15 v,
3 r, O f). Andra pris i Mar del Plata.
1947: Segrar i La Plata och Buenos Aires.
Andra pris i Mar del Plata.
1948: Andra pris i Mar del Plata, Andra
pris i Buenos Aires. Delad sjätte plats i
interzonalturneringen i Saltsjöbaden.
1949: Seger i Göteborg. 5/2—6"/2 mot Gligoric. Seger i Trencianske Teplice.
1950: Sjunde plats i kandidatturneringen i
Budapest, vilket innebar åttonde plats på
listan över världens främsta spelare. Första bordet vid olvmpiaden i Dubrovnik.
1951: Utnämnd till internationell domare.
Bitr. domare i VM-matchen. Delat andra
pris i Staunton-turneringen i England
(första skönhetspris).
19352: Delad tredje plats i Budapest med
Botvinnik

och

Smyslov

efter

Keres

och

Geller men före bl.a. Petrosjan och Szabo

(seger mot bl.a. Petrosjan). Första bordet

vid olympiaden i Helsingfors. Delad femte plats i interzonalturneringen i Stockholm-Salksjöbaden.
1953: 8 poäng men oplacerad i kandidatturneringen i Zärich.
1954; Nionde pris i Bukarest. Delat fjärde
pris i zonturneringen i Tjeckoslovakien,
Första bordet vid olympiaden i Amsterdam.
1955: Första pris i Stockholm, Delat fjärde
pris i Hamburg. Fjärde pris i Ljubjana.
8 poäng

neringen

men oplacerad i interzonala tur-

i Göteborg.

1956: Seger i Beverwijk, Första bordet vid
olympiaden i Moskva. Femte pris 1 Stei-

nitz-minnesturneringen i Tjeckoslovaktet.
Nionde pris i Aljechin-minnesturneringen
i Moska.
1957: Andra pris i Beverwijk. Sjätte pris i
zonturneringen I Wageningen.
132

Seger i Gö-

teborg före bla. Flobr och Ragosin.
1958: Delat tredje pris i Beverwijk, Domare i VM-matchen, Första bordet vid olympiaden i Munchen.
1960: Femte pris i Stockholm. Första bordet
vid olympiaden i Leipzig. Tredje pris i
Köpenhamn efter Petrosjan och Geller.
1961: Delat fjärde pris i Zevennaar.
1963: Åttonde pris i Beverwijk. Domare i
VM-matchen.
1964: Första bordet vid olympiaden i Tel
Aviv. Andra pris I The Wilderness, Tredje pris i Tel Aviv. Delat sjätte pris i
Havanna.

1965: Deltog i turnering dels i Marienbad
och dels i Erevan med placering i mittfältet.
Förestående förteckning är ej komplett.
Ståhlberg har härutöver deltagit 1 ett stort
antal

mindre

turneringar,

i

fandsmatcher

och individuella matcher.
Nämnas
må
världsrekordet i simultanspel i Argentina
med 400 partier på 36 timmar.
E.Å,

UR STÄHLBERGS

VERK

Schackkonstnärernas skapandekraft börjar
avta, då de nått medelåldern, och deras
spel mister i skärpa och säkerhet; de typiska spelarbegåvningarna fastnar lätt i en

schablonartad stil, och de vetenskapligt lag-

da naturerna övervärderar gärna det gamla
på det nyas bekostnad. Lasker ensam, med
sin

skarpa

sin stolta

självkritik,

kampfilo-

sofi och sin lyhördhet för nya visdomsförkunnare, undgick lyckligt alla lurande farör.
för

ÖR

Från fulländning till förfall är det ofta
ett kort steg. Mod slår lätt över i övermod,
djärvhet i dumdristighet, skaparkraft
i osund
experimentlusta.
mm

(rn

Vid sidan av den fackföreningsrörelse,
som schackverksamheten under de senaste
åren utvecklats till, framstår Spielmann som
en lyckoriddare, men i en bättre bemärkelse än man plägar inlägga i detta ord.
Han var inte på jakt efter timliga ägodelar
utan efter skönhetens skyggt flyende gestalt.
Hans partier var en lång kedja av muntra
äventyr och oförvägen

kamp. Väl har hans

liv varit en ensam människas, en schackfanatikers, men det har varit ett stoft och
ädelt liv, väl värt att leva,
Schack och schackmästare 1937
Schackspelet har åtminstone en sak gemensamt med boxningen — världsmästarkulten.
— [3

Med Aljechin gick en ensam och olycklig
människa ur tiden, Han hade kämpat med

gudar och människor, han hade två gånger
nått sitt livs mål, han hade hyllats som den
störste av alla schackmästare men han hade
till sist förlorat. De nedbrytande krafterna
hade blivit för starka även för hans järnvilja och obegränsade självtillit,
a

(Yr

Schackblindhet är en egendomlig åkomma
som förr eller senare drabbar alla spelare,
stora mästare och enkla tredjeklassare. Den
är av snabbt övergående art men medför ofta
partiers

förlust.
oe

”Vad Faust var säll i sina prövningsstunder, Ett skådat under var för honom
under”,

skriver

Viktor

Rydberg

i en

av

sina dikter. Detsamma kan sägas om många
av de gamla schackmästarna. De trodde på
Gud, djävulen och mycket annat.
on

Uppfattningen

främsta

av

tystlåtet

mästarna

Memoarverk
I kamp med wvärldseliten och Strövtåg i
schackvärlden.

Diverse
Medarbetare i Boken om schack, Schack”
spelarens läsebok, Schack 67 m.fl. Redigerat
svenska avsnittet av Stora schackboken.
Dessutom ett omfattande medarbetarskap
i fack- och dagspress världen över.
é

Sveriges Schackförbund

OJ

Den bästa formen av schackpropaganda
anser jag s.k, klockmatcher vara. Om en
mästare spelar 8 eller 10 partier med tidsbegränsning
mot starka motståndare, kan
matchen bli av hög kvalitet och av stort
intresse för såväl spelare som publik.
Strövtråg i schackvärlden 1965
lugnt och

i Argentina på spanska, Huvudmedarbetare
i Bobby Fischer — den unge stormästaren.

schackspelarna

släkte

har

är

är felaktig.

visserligen

ett

De

stor kon-

centrationsförmåga men är i allmänhet ner-

vösa och temperamentsfulla.

Schackspelarens läsebok 1966

STAHLBERG SOM FÖRFATTARE
Läroböcker
Schack från början, Schack för alla, Lär
Dig spela schack, Lär Dig schack, Grundkurs i schack (Brevskolan). Omarbetning av
Fritz Wigforss: Har Man spelar schack. En
lärobok på spanska utgiven i Argentina.

Vid centralstyrelsens sammanträde den 20
maj beslöts
att

Slutspel i schack i we delar, Modern
spelöppningsteori i schack (1955), Modern
spelöppningsteori i schack i två delar (1964).

Turneringsböcker
Ensam författare till Saltsjöbaden 1948
Budapest 1950, Moskva 19351 och Stockholm-Saltsjöbaden 1952, Medarbetare (i flertalet fall huvudmedarbetarey) i Collijnturneringen 1938, Nenhansen-Ziärich 1954, Göteborg 1955, Internationella turneringen i

Reedik

första

av december

under

End,

Stock-

hälften

1967,

att till kongressen gå fram med ett förslag om inrävtandet av en förbundskaptenspost, vars innehavare skall ombesörja rankinglistan och laguttagningar,
att föreslå kongressen 1 princip anta ett
förslag om ett allsvenskt seriesystem uppbygge på klubblag i två divisioner omfattande alla distriktsserier i hela landet,
att rekommendera kongressen oförändrad
medlemsavgift

för seniorer med

en att medel
1968

Uppslagsverk

sdeltidsanställa

holm, som internationell korrespondent,
att föreslå Polen en returkamp i Ystad
den 2—3 september omfattande både senior och juniorlag,
att preliminärt acceptera ett bud från
Tjeckoslovakien om att deltaga i arrangemanget av Europacupen i Tjeckoslovakien

till evt

behövs

motivering-

för att kunna

rekryteringsår,

samt

att

göra
eko-

nomin måste uppbyggas för att kunna genomföra allsvenska serien,
att utlysa en internationell tvådragsturnering för att manifestera femtioårsjubileet,
att till student-VM i Harrachov utta följande lag: Rolf Martens, Lund, Kjell Krantz,
Lund, Göran Broström, Luleå, Rune ILitsberger, Stockholm, Reedik End, Stockholm,
Gunnar Pihlgren, Lund. Reserver: K. G.

Dahl, Uppsala, 5. G. Malmgren, Göteborg.
Rättelse

Personskildringar

Herr Wicklund-Hansen meddelar, att
hans bok Skolesjakk I och 1 ej kostar
norska kronor 9:50, som genom något beklagligt missförstånd uppgavs i vår anmä-

Schack och schackmästare (av Golombek
översatt till engelska), Svenska schackmästare, en monografi om Capablanca utgiven

vilket för svenska köpare betyder en avrundning nedåt till Sv. kronor 4:— plus
porto.

lönköping — 1958-—359,
Botvinnik—Tal.

Världsmästarschack

lan

av

boken,

utan

norska

kronor

55:e,
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VÄL MOTT

I STOCKHOLM!

Der tycks ha blivit något av kutym att
Stockholms Schackförbund skall vara värd
för kongress och SM-tävlingar var
gång
som Sveriges Schackförbund fyller någon
form av jämna år. Det är klart att vi i
Stockholm är mycket stolta över detta privilegium, men det skall heller inte döljas
att vi har ett litet helvete, Hur egendomligt det än kan låta, så är det faktiskt svårare att ordna ent schack-SM i Stockholm
än i andra städer. Den lokalkänsla som
förekommer där är som bortblåst i huvudstaden när det kommer till sådana här kritor: både stadens myndigheter och företagare har betydligt mindre lust och möjligheter att ställa upp som generösa donatorer — beroende på den mängd av evenemang som drabbar Stockholm — och jag
har den sista tiden varit mycket

avundsiu

på kollegerna Engholm i Malmö, Berggren
i Göteborg och Börje Persson i Falköping,
som hade det betydligt lättare att linda
stadens fäder och firmor kring sina fingrar.
Ännu i skrivande stund river vi våra hårtestar i ekonomisk förvvwivlan för hur vi
skall kunna ta emot våra gäster
på ett
värdigt sätt, men det får bli vår huvudvärk.

till lokalerna,

får vi förhandla
ningen om det.

med

och

middan

avläsa

S:t Eriksmässans
Väl

insatser

ännu

sällsyntare än ett damoffer i Sverige-

mästargruppen,
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18,

mört

i Stockholm!

Bo Teddy Ladberg
Ordf.

i Stockholms

Schackförbund

Ivkov och Stein främst

i Sarajewo

Djurgårdsförvalt-

på sina

lokaler, Storängsvägen

öppet alla dagar från kl. 8.30, tel. 61 9055.

Den traditionella turneringen i Sarajewo
fick en ganska stark sammansättning med
deltagande bla. av Stein och Savon från
Sovjetunionen

och

Benkö

nom

att

segern

och

Savon,

och

Byrne

från

USÅ. Av Jugoslaviens egna spelare saknades flera av de bärtre, men Ivkov var med
i fältet och han visade sin höga klass genärmaste

detta, helst som facila priser har

reaktionerna

utan stannar kvar i en som vi hop-

der mer

sina hemmatidningar. En liten sensation kan
vi bjuda på i och med att Svenska Handelshanken är med i vårt allmänna hålligång och t.o.m. kommer att hålla öppet
på lördagar och söndagar, vilket är något

välkände

Arvid Sundin, och

pas trevlig samvaro sista kvällen — då
naturligtvis allt schackspelande är absolut
förbjudet.
Från och med den 30 juni och ull och
med den 16 juli är kongressens kansli i

utlovats. Post och pressbyrå finns i lokalerna, och vi skall anstränga oss att få hit
all landsortspress, så att våra SM-kämpar
kan

över Rid-

blir

vi ligger i underhandling med en del andra
musikanter och artister för att göra kvällen
så trivsam som möjligt. Tänk alltså på det,
när ni bokar rum så att ni inte tar kappsäcken och flyr iväg redan på lördagsefter-

på S:t Eriksden yttre ranågot fel på.
alldeles i an-

behövs

Kapellmästare

piano- och schackliraren

Vad har vi mer att bjuda på? Jo, vi har
övertalar S:t Eriksmässans källarmästare att
hålla en restaurang Öppen, så att publik
och deltagare inte skall behöva springa runt
på stan och leta efter näringsställen mellan
ronderna: vi hoppas att våra gäster skall
uppskatta

Vi har hyrt Blå hallen i Stadshuset för
en avslutningsfest den 15 juli på lördagskvällen med tillhörande
prisutdelning, och
det vore roligt om så många som möjligt
kunde vara med på den, så av vi får en
stor allmän gemenskapssamvaro som en värdig avslutning på årets SM, Inte minst med
tanke på alla under året dörsummade
schaokfästmör och -hustrur tänker vi ställa
darfiärden.

dare som ordf. i Stockholms Schackförbund,

slutning

gärna.

till med dans, tills solen går upp

Härmed slut på gnölet. Det är självfallet
att ni alla är gränslöst välkomna till huvudstaden under jubileumsåret och vi skall
öra allt för att ni skall trivas. En sak
an vi redan nu lova — det kommer att
bli gott svängrum för deltagarna, Genom
energiska förhandlingar från min företräErik Karlmark, kan vi bjuda
mässans rymliga lokaler, och
men bör der alltså inte vara
400 parkeringsplatser har vi

Egen kongressläkare håller vi oss också
med. Docent Erik Karlmark blev så glad
över att slippa ordförandeskapet i Stockholms Schackförbund att han på stående fot
erbjöd sig att stå till förfogande — gratis(!)
— för SM-deltagarna. Han står alltså redo
med spruta och pillerburk, men det innebär
nu inte avt alla skall gå och spara på
gamla krämpor för att få dem omsedda:
Erik Karlmark vill gärna spela schack också i SM nämligen, och det unnar vi honom

i

dela

platserna

med

delades

och därefter

Stein.

De

två

Byrne

och

mellan

följde

hamn och T. Hultquist, Timrå, samtliga
Bie poäng.
Klass ett spelades i tre grupper. Segrare

och i klass B gruppsegrarna,

Ivkov blev den ende obesegrade i samlingen och gjorde resultatet 6 vinst och 9

remi, Stein förlorade bara ett parti — mot
Byrne — och gjorde i övrigt 7 vinst och
(Forts. på sid. 160)

lund,

Förutom

Sve-

riges Schackförbunds jubileumsplaketter till
de främsta utdelades till segraren i klassA
och tvåan samt B-vinnaren penningpriser.
Resultat:
Gruppvinnare i försöken, klass 'A: E.
Marklund,

Växjö

44/2 p, A.

Fridh,

Malmö

5 p, Göran Törnered, Kalmar 5 p och Karl
Nilsson, Rödeby 4/2 p.
Klass B: BÄ. Ljungkvist, Karlskrona 4 p,
Sven Johansson, Gamleby 4 p, Sven Johansson,

Lund

3

p,

B.

Elgån,

grupper och nya

4 mästarklas-

sen blevo 5. Persson, Halmstad, B. Björk-

Kalmar Snabbschack, som avgjordes Kristi
Himmelfärds dag, blev en klar triumf för
Anton Fridh, Malmö. Idel segrar både
i försök och final blev hans fina facit. Även
B-klassens final gick till Skåne genom Sven
Johansson, LASK. I juniorernas final blev
det hemmaseger genom Stefan Björklund.
Tävlingarna hade samlat ett sjuttiotal deltagare, vilket är nytt rekord, Försöken spelades med 30 min. betänketid per spelare
och parti och finalerna med fem. I klassA
gick de två främsta i varje grupp till final

Karlskrona

3 PR Rolf Axelsson, Oskarshamn 3 p, Nils
Erlandsson, Hultsfred 4/2 p. och R. Ljung-

Kiruna

och

G. Persson,

Krylbo.

De två klass 2-grupperna vanns av IL
Äslund, Hallsberg och B. Svensson, Göteborg. I damklassen segrade Gertrud Karlsson, Malmö.
I ett inofficiellt blixemästerskap med 40
deltagare segrade G. Berg, Stockholm.
Paul Karlsson

Schackmatch för blinda
Tyskland slog Sverige
I en landskamp i pingsthelgen mellan en
nordtysk klubb för synskadade och ett förstärkt västsvenskt lag vann tyskarna med
97. Matchen spelades i Göteborg och
arrangörer var Sveriges Synskadades Schack-

klubb och Sällskapet Schackamatörerna.
Resultat:

A. Blom—G.

G. Linghede—M.
stam—P. Dössel
Krause Ye—1/2,

Mertens

Ye—1/2,

Granz /2—14/8, T. Hyll2—0, B. Bengtsson-—ER.
BR. Svensson-—L. Wirzig

20, E. Johansson-—H Brusberg "/2—1"/2,
Ä. Södergren—L Molzahn 1—1, B. Skog-

lund—G, Lessentin 0—1, B. Skoglund-—-W,
Martens 0—1.

kvist, Västervik 3 p, Juniorer: Anders Lidén,

Oskarshamn.
Finaler: Klass A, finalgruppen: 1) AA.
Fridh, Malmö 7 p, 2) E. Marklund, Växjö
5 p, 3) H. Wernbro, Lund 4/2 p, 4) Göran
Törnered, Kalmar 4 p, 5) G. Holmberg,
Nässjö 2!/2 p, Klass Å, gr. 2 resp. 3 vanns
av Bengt Eskilsson, Värnamo och B. Askander, Växjö, båda på maximala 7 p.
Klass B, finalgruppen: 1) Sen Johansson,
Lund 41/2 p, 2) BR, Ljungkvist, Västervik
4 p, 3—5) B. ÄÅ. Ljungkvist, Karlskrona,
Rolf Axelsson, Oskarshamn och
landsson, Hultsfred, alla 3 p.

Nils

Er-

Juniorer: 1) Stefan Björklund, Kalmar 4
p, 2) Anders Håkansson, Västerik 3/2 p,
3) Anders Lidén, Oskarshamn YA p.

Betikö

jugoslaven Ciric på lika poäng. Art det var
hård konkurrens framgår av att östrysken
Pietzsch inte nådde bättre än 13:de plats
med 5 poäng av 15 möjliga.

i respektive

Anton Fridh vann
Kalmar Snabbschack

Järnvägsmännens

mästerskap

Järnvägsmännens individuella schackmästerskap spelades under tiden 23—29 april
på semesterhersnet Fjällgården i Äre. Sammanlagt 71 spelare deltog, fördelade på
mästarklass, första, andra och tredje klass
samt en damklass med fyra deltagare, 1

mästarklassen

försvarade

Svensson,

Falköping,

Johansson,

Långsele,

poäng

fjolårssegraren

lätt sm titel med

av nio möjliga.

H.

Närmast

A

71/2

följde A.

Rönnquist,

Söder-

Jönköpings Schacksällskap
Jönköpings — Schacksällskap
«avslutade
schacksäsongen med den sedvanliga blixtturneringen, och som vanligt vanns den

av

Lennart Ljungquist. Han tog däremd sin
andra inteckning i det vandringspris som
inköptes föregående år. Det är annars
Hasse Ek som har dominerat årets turneringar inom Sällskapet. Han blev således
Jönköpingsmästare av årgång 1967. Av 14
spelade partier förlorade £k inte något
men fick nöja sig med remi i två. Ek var
också bäst i den Monrads-turnering med
pjäsförgåva som Sällskapet startade verksamheten med.
Sammanlagt har ett 50-tal spelare deltagit I årets turneringar som har uppdelats
i olika klasser. Två ungdomsturneringar har
också genomförts, Sällskapet har ev 25-tal
juniorer och skolungdom i sin verksamhet.
Från den sist spelade av dessa två ungdomsturneringar vann den allra yngste deltagaren,

Lennarr

Roxendal,

10

år,

medan

hans något år äldre broder, Bengt-Åke vann
den först spelade, Bengt-Åke blev tvåa i
den sist spelade.
Algot Strandberg
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Sundsvalls

Distriktsnytt

Gymnasium

i A-gruppen,

medan

Äkersviksskolan,

Sund-

Göteborg

Usterängsskolan i B-gruppen kom på tredje
plats, närmast

efter

svall och Sörböle skola, Skellefteå.

Segrare
gren

Individuella distriktsmästerska
pet, som no-

jämten, med 2—29.
Klass 1, som omfattade fyra grupper med

finalspel mellan gruppsegrarna, vanns övertygande av SE Drott-junioren Mats Nordgren, som i finalen vann samtliga partier.
(I egenskap av distriktets bäste junior fick
Mats

Nordgren

sedan

rfepresentera

Jämt-

land vid norrlandsmästerskapet för juniorer.
Han motsvarade till fullo förväntningarna
och vann på 7 poäng av 9 möjliga.)
Junior-DM:
Den endast 13-årige

för-

handsfavoriten Ulf Persson, SK Drott, infriade favoritskaper och vann på 51/2 poäng, Närmast segraren placerade sig klubbkamraterna Christer Nilsson 5, och Christer

Åkerlind 4 poäng, Genom segern uppflyttades Ulf Persson till klass 1 i distriktsförbunder.
Lag-DM, samlade denna gång 5 klubblag,
och som segrare utgick anrika Ustersunds
Schacksällskap, som med

sitt rutinerade lag

samlade 7 matchpoäng och 17/2 partipoäng.
Det ordinarie laget bestod av: Rickard Nyström,

Sven

Karlsson,

Gösta

Berg,

Gustav

Pettersson, Arne Åkerblom och Carl Gundt.
Närmast placerade sig Frösö SK 6 (13)
och SK Ostjämten 5 (15).
Individuella blixtmästerskapet, som spelades i tre omgångar, gav följande resultat
för de främsta:
1) Lennart Burman,

Frösö

SK

40 poäng,

Jin, SK Drott 31/2, 5) Per-Ove Lindström,
Frösö SK 3012,
Junior-DM i blixt: 1) Ulf Persson, SK

Drott 10/2 poäng, 2) Per-Olov Larsson, SK
Drott M/2, 3) Christer Nilsson, SK Drott 7,
Drott 9/2, 3) Christer Nilsson, SK Drott 9,
4) Roger Jonsson, SK Drott 7, 5) Leif Nyman, SK Drott 7.

Lag-DM i blixt: 1) Frösö SK 482 poäng, 2) SK Drott 2322.
I den traditionella höstturneringen ”Jämtlandscupen” hemfördes vandringspriset för

skolan från Hallsberg, som vid årets DM

alluid av Henry Blomkvist, Frösö
genom finalseger över John-Eric

SK, som
Ericsson,

Mattmars SK, erövrade den erforderliga
tredje inteckningen.
I Skollag-DM vanns A-gruppen av Ostersunds

Gymnasium,

medan

Österängssko-

på Frösön,

belade Öster-

lan, Ustersund, triumferade i B-gruppen.
I den därpå följande skollag-SM-semifinalen, som

sunds
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spelades

Gymnasium

en

andraplats

efter

i

Hallstahammar direktkvalificerade sig. De
vann en överlägsen seger.
I klass B representerar i år Scheeleskolan
från Köping som också vann en överlägsen
seger i Hallstahammar, En speciell kvalificeringsomgång fordrades emellertid för köpingslaget, p.g.a. det stora antalet lag som
ställt upp i klass B. Aven denna kvalomgång vann Köpingslaget överlägset och är
därmed väl kvalificerade för SM-semifinal
Individuella juniormästerskapen för Mälardalen avgjordes i är i Lindesberg. Fjörron deltagare hade ställt upp i en sexronders Monradstävling med vanlig betänketid,
50 drag på 2,5 tim. Segrare blev Hans
Hellberg från Arboga genom fyra vinster
och två remier.
Även ett individuellt Skol-DM har avverkats, det första i Mälardalens historia.
Nyköping arrangerade och tävlingen
som en sexronders Monradstävling med

Göran Malmsten
Mälardalen

Påskturneringen i Lindesberg gav följande resultat:
Mästarklassen: Segrare Göte Pettersson,
Kumla, 4 poäng (årets mälardalsmästare),
Leif Isaksson, Hallsberg 4, Hans Wiberg,
Kolbäck 3!/2, Bertil Johansson, Arboga 31/2,
3, Pettersson er-

övrade vandringspriset för alltid.
I klass

I blev

BR. Rantalainen,

Västerås,

och Åke Bendz, Västerås, gruppsegrare.
I Juniorklassen segrade H. Hellberg, Arboga, med 5 poäng före R. Persson, Nyköping, B. Ä. Haag, Lindesberg, och I. Blank-

svärd, Köping, samtliga 4/2.
Lagtävlingen vanns av Västerås ASK med
13!/2 poäng före Arboga SK 13 och 5K
Rockaden-62 med 11/2.
I lagserien div. I segrade Orebro 5S med
14 poäng före Västerås ASK

tuna SK 10.

Sven-Göran

Malm-

8 möjliga.

Närmast

stannar i DM-gruppen. I B-gruppen segrade
Kåre Gilstring med 7/2 poäng före L. G.

Ribeck 7 och dessa båda överflyttas till
DM-gruppen. Nya mästare blev Arne Berggren, Håkan Olsén, Kent Jägerflod och €C.
G. Nilsson,

Lag-DM i blixt: fsmästare SS Manhem
med 30 poäng (alla matcherna vunna) och
80 ind. poäng, Närmast placerade sig SK
Kamraterna 26 (68/2), Manhem II 24
(61/2),

2 (57).

5S Lundby

12 och Eskils-

22

(59/23,

5S

|

Majorna

varje

Schackförbund

år arrangeras

och

som

av

även

Små-

i år

leddes utmärkt av dess ordf, Edvin Gillström med hjälp av Gidde Claesson, var

slutspelade, hade Hasse Ek, Jönköping, för
sjätte gången

tagit hem en Smålandsmästar-

titel. Han vann den första redan 1957 sar
åren 60, 61, 62 och 63.
Han plockade till sig 5 poäng av 6 möjliga i den Monrads-turnering som spelades,
förlorade inget, men fick släppa till en
halva mot SG. Holmberg, Nässjö, samt mot
H. Äkvisr, Eksjö. Tvåa i mästarklassen en
halv poäng efter Ek blev O. Almqvist,
Västervik, medan

G. Robért och H, Äkvist,

båda Eksjö, blev trea resp, fyra i samma
klass. Sammanlagt deltog inte mindre än
144 spelare i dessa tävlingar, som hade
uppdelats i klasser och grupper, där gruppsegrarna kvalificerade sig till en högre klass
nästkommande år. Särskilda junior- och
ungdomsklasser arrangerades och i dessa
deltog ett 40-tal spelare. Här kan framhållas

Värnamo

och

Sävsjös

1/2,

A,

Wallemberg,

Vaggeryd

2,

Grupp II: 1) A. Lider, Oskarshamn 4 poäng, 2) U. Sandberg, Värnamo 4, 3) P. E.
Lundgren, Hultsfred

2/2,

Ungdomsklassen, grupp I: 1) Jörgen Jo-

hansson, Värnamo 4/2 poäng, 2) Anders
Elink, Sävsjö 4, 3) Ulf Vennerström, Vär-

namo 3/2, 4) Conny Tagesson, Värnamo 3,
5) Bengt-Åke Roxendal, Jönköping 2.
Grupp II: 1) Christer Tagesson, Värnamo 4 poäng, 2) Anders Vendblom, Värnamo
4, 3) Kennet Karlsson, Sävsjö 3, 4) Bo

Sävsjö

3, 5)

Krister

Jörgensen,

Norrahammar 3.

Ålgor Strandberg
Nordskåne

Vid Nordskånes Schackförbunds årsmöte
by, som

När de individuella distriktsmästerskapen
lands

köping

Kj. Karlsson, Nässjö 2.
Juniorklassen, grupp I: 1) A. Håkansson, Västervik 4 poäng, 2) T. Wallin, Värnamo 3, 3) R. Svensson, Sävsjö 3.

i Hässleholm valdes Ove Håkansson, Finja,
till ny ordförande efter Ivar Carlsson, 5ör-

Småland
i schack, som

Nässjö 2 poäng, L. Schneider, Jönköping 3,
R. Funck, Vetlanda 2/2, R. Iwansson, fön-

Karlsson,

Ind. blixt-DM: Segern i finalen delades
mellan Ove Kinnmark och Gunnar Dahlin,
som båda tog 7 poäng (av 10). Närmast
Äke Werner 5 och 5. G. Malmgren 4. I
särspelet om aiteln mellan Kinnmark och
Dahlin segrare Kinnmark med 14/2-—3/2,

gick
30

+30 minuters betänketid, Klassindelningen
var densamma som i skollag-DM.
I klass A segrade Lennart Fransson från
Hallsberg med fem vinster och en remi. 20
deltagare hade ställt upp i gruppen.
I klas B vann Jonny Blanksvärd med
samma resultat. 32 deltagare hade ställt upp
i klass B,

Västerås

av

Alfredsson, som spelade på vakansplatser,
tog den kvalificerande procenten och kvar-

Mälardalens representanter i årets Skollag-SM blir i klass A fjolårets segrare Allt-

Martin Berglund,

blev

ner, båda 5, Äke Carlsson och K. Johannesson 41/2, Ove Alfredsson 4. Dahlin och

Mälardalen

2) Henry Blomkvist, Frösö SK 36, 3) SvenÖlof Andersson, SK Drott 35, 4) Bror Scha-

i DM
6 poäng

placerade sig Gunnar Dahlin och Ake Wer-

Jämtland
terade rekordsiffran 56 deltagare, hemfördes av Otto Asphem, Frösö SK, som vann
finalspelet mot Julius Hellgren, SK Ust-

med

G. Robért, Eksjö 4, 4) H. Äkvist, Eksjö 4,
5) G. Holmberg, Nässjö 3,
Gruppsegrare i klass I: R. Strålman,

Schackklubbar

som har många lovande ungdomar inom
sina led.
Här följer de främsta från miästarklassen samt gruppsegrarna i de olika klasserna,
samt en del resultat från ungdomsklassen:
Mästarklassen: 1) Hans Ek, Jönköping
5 poäng, 2) O. Almqvist, Västervik 41/2, 33

avsagt sig. Till vice ordf. valdes

Heldur Alwer, Hässleholm, vars plats som
sekreterare intogs av nyvalde Folke Thy-

nell,

Hässleholm.

Till

kassör

valdes

Inge

Vilhelmsson, Hörja, sedan Arne Andersson,
Kristianstad, avsagt sig. Till ungdomsledare
och turneringsledare omvaldes Sven Jönsson, Vinslöv, och Werner Nilsson, Fjälke-

stad. Revisorerna Bengt Wrighed, Osby, och
Arvid

Johansson,

ledamöterna

Osby,

omvaldes

i ungdomskommittén,

Iiksom

Sven

Jönsson, Vinslöv, Arvid: Johanssoon, Osby,
Äke Nordström, Hässleholm och Per Gö-

ransson, Markaryd.
Efter mötet avgjordes förbundets individuella blixtmästerskap med följande resultar:
Klass M: 1) Oscar Gladh, SImhbult, 51/2
p, 2) Olle Jönsson, Lönsboda 5/2 p, 3) Bo
Hansson, Näsum 5 p, 4) Göran Olsson,
Markaryd 5 p.
Klass I: 1) Albin Nilsson, Näsum

6 p, 2)

Berne Lundberg, Vanneberga 6 p, 3) Ulf
Modéer, Vanneberga 51/2 p, 4) Karl Svensson, Vanneberga 51/2 p,
Vid årets nordskånemästerskap,

som

spe-

Hässleholm

5 p,

lades i Hässleholm, segrade Mats Lindholm,
Hässleholm, med MA p på de sju ronderna.
Resultat: 1) Mats Lindbkolm, Hässleholm
5/2 p, 2) Knut

Arostam,

3) Bo Plato, Hässleholm 3 p, 4) Arne Andersson, Vanneberga 4 p, 5) Oscar Gladh,
Älmhult

3 p, 6)

Fred

Johannesson,

Alm-

(Forts. på sid. 160)
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Dragoslav Andre:

Schackvåren
Just hemkomna från Monte Carlo har
stormästarna Gligorie och Matanovie haft
en livlig konferens i Belgrad. Eftersom
Fischers deltagande var det speciella inslaget i denna turnering, så uppstod frågan
om det extra honorar på 2.000 dollars, som
han fick av arrangörerna, Det är inte att
undra över, ty så snart som Monte Carlo

nämnes, så kan man ju inte låta bli att
föreställa sig ett grönt spelbord med en
väldig massa pengar på.
I själva verket har de båda stormästarna
redan deklarerat sina åsikter i de två största tidningarna i Belgrad. Medan Gligoric
anser Fischers krav vara berättigat, sett
från den professionelle spelarens synpunkt,
så är båda

rädda

för

ningen skall komma

att saken i förtsätt-

att lägga hinder i vä-

gen för organisatörernas

ordna

traditionellt

ansträngningar act

ringar.

Så

Maranovic

t.ex,

årerkommande

skriver

turne-

i Poli-

tika: ”Arrangörernas tanke, att här erbjuda
en turnering på högsta nivå och av den
mest

intressanta

sammansättning,

har

inte

kunnat förverkligas till fullo. Världsmästaren Petrosians återbud i sista stund och
sannolikheten för att deltagande av sovjetspelare blir högst osäkert nästa år, är konsekvenserna av den olika behandling som
spelarna fått. Det faktum, att Fischer be-

gärt och erhållit ett extra honorar bara
för att komma till tävlingen, medan t.ex

exvärldsmästaren Smyslov inte fick annan
ersättning än de övriga spelarna i huvudruppen, avslöjar en absurditer, som kunde
ha blivit än mer markant, om Petrosian

hade ställt upp. Det är mycket troligt, att
även anordnandet

av andra storturneringar

med deltagande av Fischer kommer att försvåras, därest hans ekonomiska anspråk godtagas, Det är inte något tvivel om att
Fischer är en av de allra starkaste spelarna
i dag,

såsom

Botvinnik,

Keres

och

Bron-

sten var det på sin tid, eller som Stein,
Spassky och Kortjnoj är det nu, men den
gängse principen, att endast prissummorna
skall markera värdeskillnaden mellan spelarnas insatser, bör man inte rucka på. Det

är helt begripligt, att man

är särskilt intresserad

i en del länder

av Fischer, eftersom

det nu äntligen — efter ett par årtionden
av total sovjetdominans — har kommit
fram en spelare som allvarligt kan hota
denna suveränitet, men de elementära principerna skall därför inte frångås.”
Som jämförelse kan nämnas, att första
pris var 1.000 dollars. Men låt oss återvända till konferensrummet, När det nämn138

i Monte

Carlo

des, att Petrosian

på

grund av dessa 2.000

dollars till Fischer hade avböjt att deltaga,
framkastade Dr Trifunovic, en gammal räv
när det gäller sådana ting, att Perrosian
med all sannolikhet inte hade begärt något
extra honorar alls och att han därför inte
ärna kunde klandra någon spelare, som
egärt ett sådant honorar och fått der. En
Naiv Röst (vår egen) tillade, att en sådan
idé kanske aldrig hade dykt upp hos Petrosian — samt att idén i fråga tydligen
var värd precis 2.000 dollars. Men Matanovic menade, att den ryska federationen
under alla omständigheter ej skulle ha tilllåtit Petrosian att ställa ett sådant krav.
Därefter bordlades frågan.
Till detta stormästaren Ivkovs kommenrar: ”Om Fischer redan för fem år sedan

—

vid schackolympiaden

gärde

fem

dollar

av

i Varna

stormästaren

—

be-

Najdorf

eftersom den ryske stormästaren hade en
tand som måste dragas ut, Det var en stor
dag för tidningsfotografer och fotoamatörer: äntligen kunde de ta så många bilder
de önskade, Ty — när det gällde Fischer —
anlitades till och med överdomaren OKelly

för att schasa undan folk som kunde tänkas stå i vägen för kamerorna.
Emellertid — i sitt nästa parti remiserade Fischer med Matanovic, och därmed
var

chansen

borta

för honom

att besegra

alla sina motståndare. Det verkar
som om han därefter spelade mindre
centrerat. Möjligen kan man på det
förklara hans senare svaghetsmoment
goric

säger

att

han

hade

klar

också
konsättet
(Gli-

vinst

mot

honom före avbrottet, och det sägs också
att Fischer var förlorad mor Smyslav), och
i varje fell spelade Fischer utan skärpa och
förlorade

också

i sista ronden

mot

Geller,

lare. Det

blev ett kort parti, teoretiskt av

då han före partiets början ledde med en
och en halv poäng före närmaste medtävhögt värde men också intressant I psykologiskt avseende.

för att sätta sin signatur på ett av dennes

illustrerade

postkort,

så

är

det

nisatörerna

för sin närvaro...”

inte

att

Gellers final

undra på att han nu kräver 2.000 av orga-

Geller

Uppningsceremonin fick en del ovanliga
vändningar — allt enligt Fischers mönster,
förstås, Trots att arrangörerna gjorde allt
för att tillfredsställa hans önskemål, så kom
i alla fall det ögonblick, då han hotade att
resa hem, Han krävde — och det blev
godtaget — att hans parti i första ronden
skulle börja klockan tolv, att spelet på löri den stilen.

Men sedan begärde han också, art de övriga partierna i första ronden skulle börja
klockan tolv. Detta föranledde en del nervösa kommentarer från de andra spelarnas
sida, Det var bara Smyslov som behöll
fattningen: ”Så eller så — vad spelar der
för roll...” Vidare hade Fischer fått igesöm ett krav, att sjätte ronden skulle spelas genast efter första ronden i stället för
rond 2, men sedan första ronden spelats,
ändrade sig Fischer plötsligt och krävde nu
att andra ronden skulle spelas nästa dag
som vanligt! Tävlingsledningen hade under
tiden ändrat programmet så att lördagarna
blev

spellediga,

detta

för

att

Fischer

av

religiösa skäl avböjer att arbeta på lördagar.
Men alla dessa procedursvårigheter över-

skuggades av Fischers glänsande start. Efter

fem ronder — i detta kvalificerade sällskap
— stod han på fem poäng! Hans parti mot
Smyslov

i sjätte

ronden

måste

de

svarta

pjäserna,

och

det

är väl känt, att Fischer är särskilt farlig
som vit — även mot de allra starkaste
öpponenter. Just därför blev Gellers första

Fischers öppning

dagar skulle börja kl. 18 m.m.

hade

uppskjutas,

rag

en stor

överraskning

och ett

tecken

Nr

60. SICILIANSKT

Fischer

Geller

1. ed
3, då
5, Sc3

£5
cxdå4
ac

2, Si
4, SKd4

dö
Sf6

Förvånade leenden bland kollegerna i spelsalen: detta är den variant Fischer spelar
själv, och

han

vet

allting om

den.

6. Lg5
Fischer

svarar

med

en

överraskning

—

han spelar Lg5 för första gången i sin
karriär! Vanligen fortsätter han med drag
som Le4 eller g3 eller till och med h3.

6. —
8 Dd2
10, f5
Mycket

eb
= DXb2

7. f4
9 Tbi

Db6
Da3

hotfullt, Ett alternativ är 10. e5.

Med textdraget, som öppnar linjer för angrepp, har Gipslis besegrat ingen mindre
än Kortjnoj, och fallet ar detsamma i partiet Hartstone—Gligoric i Hastings för ett
år sedan, De föregående dragen liksom de
nästföljande spelades av Fischer demonstrativt snabbt, som

om

han ville understrvka

att han väl kände varianten.
10. -—

Sc6

IL EXe6

EFXe6

fi vad som komma skulle: han valde 5iciianskr i ställer för det mera solida 1. — e5,
Men därefter kom den verkliga chocken,

SKe6

Av alla varianter valde Geller just den som

12, SKcé

1 Sicilianskt

Med detta och med sina nästföljande drag
befrämjar vit sitt huvudmål, som är att
vinna tid,

Fischer själv tycker om att spela som svart
och

som

han

har

analyserat

mer än någon annan i hela världen, Var
detta ett raffinerat taktiskt infall från Gellers sida eller var det ett helt tillfälligt
beslut, en chansning på vinst eller förlust
1 ett kort parti efter Gellers sju timmars
hårda arbete i partiet mot Larsen? Eller
var det som Trifunovic tror, att Geller
hade förberett varianten för Fischer långt
i förväg, långt innan han satte sig på tåget
Moskva—Monte Carlo? Den ena gissningen
är så bra som den andra, Man kan rent av
tänka sig, att Fischer vid detta tillfalle, då

han inte behövde poäng, inte önskade avslöja det starkaste vapnet mot varianten i
fråga, utan ville spara detta till ett viktigare tillfälle, och därför hellre förlorade.
Men detta är långsökt och föga sannolikt,
det medges.
Nå, lår oss nu se på detta märkliga parti.

Här är 11. LXe6 sämre på grund av 12.
fXeb

12, —
14. SKÅd5

13. Lcd,

bile6

13. e5

Sd5!

Vit kan inte uppge ett enda tempo för
att spela efter positionellt mönster. Så t.ex,
besvaras 14, Se4 med 14. — dXe5 och
därpå Lb4 eller Le7.
14, ——

cc då

15. Le2

Detta drag är redan känt sedan någon
tid — vi befinner oss nämligen alltjämt
”i varianten”! Vit offrar en bonde till för
att slurgiltigt förhindra svart från att rockera, Svart måste acceptera det föga wvälvilliga erbjudandet,
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len för den potentiellt farliga Lb7. Men
han valde ett mera imponerande drag.

16. 0—0

des

15. —

20, Lg4

24

21. LXe6

finner

Geller

alltid det

Dd3!

Därmed avskäres den viktiga d-linjen och
den

för misslyckandet med att kvalificera sig
för interzonturneringen, Han vann 5 par-

Ke&!!

tier, remiserade 8 och förlorade inget, Närmast placerade sig Pfleger (Västtyskland)

Just för att vara framme, när segern ut-

dX cd

Partiet igenom
bästa svaret.

även

25, -—

viktiga

diagonalen

bt—h7.

ropas!

Vit
TXg7
EXg2
Fischer

han beslutar sig för...

Kd7

mänien)

Anm,

bord, med

Ti8

17. Khl

Le5t

16. —

Det första lilla steget mot framgång: ett
avbyte är oundvikligt.

nu

-—

Lea!

I samma stil som svarts föregående drag:
förstärkes kontrollen över den vitala

diagonalen

bi-—h7,

samtidigt

som

även

e-

linjen stänges för vit. Än mer — nu öppnas också be-linjen för det svarta tornet.
Vad kan ni mera önska av ett försvarsdrag i en öppen ställning?

23. Lg4
lar. Men

måste

vara

det

starkaste

draget.

Det lär oss också vara känt, ehuru det
inte prövats i praktiken, Detta drag måste
vara en del av stormästarnas internationella
konspiration mot stackars hjälplösa spelare
av lägre klass. Ty stormästare känner på
sig de nyheter som oundvikligen måste
komma. De hänger i luften, osynliga för
de dödligas ögon. Och därför uppför sig
stormästarna, som om sådana drag fanns
att tillgå i någon gammal handbok: Fischer
t.ex. spelar alltjämt snabbt här!

Belgrad
Det
jugoslaviska
mästerskapet
vanns överlägset av Matulovic med 12 poäng (av 17). Därefter följde i nämnd ordning Ivkov, Matanovic, Cirie, Bukic och
Bogdanovic, samtligt 9/2, Sokolov, Brad-

kan

ni

tänka

er, att

ge upp efter bara ett par drag?
23, —

han

måste

Tb8

Motangreppet

Svarts

centralise-

ringsstrategi triumferar: hans pjäser står
mera harmoniskt och det avgör. Lägg märke till att den svarta kungen utan rockad
står säkrare

än vad

den vita kungen

gör i

sitt hörn! Dessa ovanliga omständigheter
gör detta
parti till ett av de mest originella i modernt schack.

TXT

19. TX

24. Ld1i

Om 19. LXfl, så kan svarts kung
över till kungsflygeln.
19. —

Lb?
närmare.

Svarts

verkliga

ställ-

försvars-

möjligheter börjar först nu få kontur. Ef-

ter partier menade Fischer, att nu 20. Dc2

antagligen är det bästa, eftersom det skulle
framprovocera e5—e4 och stänga diagona140

Nu hotar vit förstås att vinna
med 25, Lat.
24, om

Först här började Fischer studera
ningen

fly

(Ungern)

kvalitet

Kd?!

En vinnande kungsmarsch!
25, Ti7t
Det sista skottet i mörkret.
lorad hur som helst.

Vit

är för-

och Tesch-

8, Kozma

(Tjeckoslovakien)

72/2

Vidare anordnades en öppen turnering
med följande resultat för de bäst placerade:
Ostojie (Jugoslavien) P2 (av 11), van der
Weiden (Holland) 81/2, Adams (England)
och Kaikamgossow (Bulgarien) 8. I en juniorturnering delades segern mellan Eppinger (Västtyskland) och Mac Donald
(England) med vardera 10 poäng med fransmannen Meyer närmast.

Breda Holländsk ungdomsmästare blev J.
Timman med 8 poäng av 13 möjliga.
Budapest I slutet av april spelades här en
fyrarondig landskamp mellan Ungern och
Sovjet, omfattande 12 bord, På varje sida

Tallin Särspelet, gällande två platser i den
interzonala turneringen i Tunis, mellan

manliga jumorer och två flickor. Resultratet sammanlagt blev seger för Sovjet med
281/2—19/2, Spassky besegrade vid första
bordet Portisch med 2/2—1/2, Vid de närmaste borden noterades: Polugajevsky-—

Gipslis, Kortinoj

och Taimanov,

som

kom

på samma poäng i Sovjetmästerskapet, har
nu genomförts. De tre spelade en dubbelrondig

turnering.

Taimanov

remiserade

alla fyra partierna, Kortjnoj vann 1 första
omgången mot Gipslis, men den sistnämnde
tog revansch i sista ronden, Resultatet blev
alltså att alla tre spelarna slutade på 2
poäng. Det blev dock Gipslis och Kortjnoj

—Barcza 2—2.

Bukarest I slutet av april genomfördes en
internationell turnering här med 14 deltagare. Resultatet blev seger för rumänen
Gheorghiu, som därmed rehabiliterade sig

i

som kvalificerade sig på grund äv särskilda

bestämmelser.

:

Stormästarturneringen i Monte Carlo 1967
sa

18, —

Maric (Jugoslavien)

ner (Västtyskland) 9 av 11 möjliga, Honfi

Szabo 31/2e—1/2, Antoschin-—Bilek 3—1, Lein

börjar.

resultater 15:/2—42/e,

B-gruppen:

varevic och Minic 9.
Den internationella turneringen för damer i Belgrad gav följande slutställning för
de främsta: Tatjana Zatulowska 91/2 (av 13),
Nona Gaprindashvili 9, Vera Nedeljkovic
och Tatjana Velamaric, båda Jugoslavien, 8.

deltog sex manliga seniorer, två damer, två

Vit är tydligen förlorad, vad han än spe-

18. c4
Detta

22,

Haag

Monaco I samband med Schackfestivalen
anordnades utöver stormästarturneringen,
där Fischer segrade, även spel i två mästargrupper. I mäStargrupp ÅA noterades följande resultat för de bäst placerade: Gereben (Israel) 9 av 11 möjliga, Karaklajic
(Jugoslavien) 8/23, Medina (Spanien) och
Ujtelky (Tjeckoslovakien) 7, De främsta i

22. Del

Efter partier betecknade Fischer denna
ställning som förkrossande och ansåg, att
det måste finnas något stort i den för vit.
Det är inte så konstigt att han inte kunde
motstå ett sådant intryck, ty han har alla
sina pjäser ute, medan svart bara har damen i spel — och denna verkar mera deplacerad än utvecklad. Men i efteranalyserna kunde man inte hitta någon vederläggning på Gellers försvarsschema

7/2,

Krefeld Västtyskland besegrade Holland i
en dubbelrondig landskamp, omfättande 10

för TfS av D. Andric

23. LX c4, Men

... eftersom det innehåller det obehagliga hotet 23. Lf5. Nu tänkte Geller länge
och gjorde sedan ett drag som måste betecknas som det starkaste försvarsdraget i
hela turneringen.

(Rumänien)

Gentbrägge Flandern besegrade Nordfrankrike i en match över 52 bord med 382-14,

under protokollet.

Nu

8, Partos

(Ungern) 7, Ghitescu (Rumänien) G/L.

för att se detta, innan han skrev sitt namn

borde vit kanske ha fortsatt med 22. Del
eller rent av 22. Lf7t

och Vasjukov (Sovjet), båda 8/2, S00s (Ru-

ger upp, eftersom det avsedda 26.
vederlägges av 26. — LXg2t! 27.
Tb2t 28. Khl Dd5t jämte matt!
behövde bara en sekund eller två
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BROSTRÖM SEGRARE I OPPNA MÄSTERSKAPET

Rond

Av Björn Wiklund

Efter fyra dagars hårt spel med två dubbelronder lyckades norrlänningen G. Broström
betvinga sina konkurrenter och säkra en plats bland de 16 i årets sverigemästargrupp.
Tävlingen, som spelades på Schackecentrum i Norrköping under pingsten, fick ett spännande och värdigt förlopp. Före sista ronden hade tre spelare chansen att aspirera om
titeln. Här visade Broström, att han var titeln värdig och gav aldrig S. Dahnberg någon
chans att utjämna. Broström genomförde tävlingen på ett övertygande sätt och presterade hela tiden det bästa spelet såväl i öppningen som i mitt- och slutspel.
Berner

Rond I
Lottningen, som utfördes en halvtimma
före rondens början, gav till resultat art
R. Berner spelade mot 5. Dahnberg, medan
Broström fick vit mot Kiuru, Berner valde
att spela Sämisch-varianten mot Dahnbergs
kungsindier. Sedan Dahnberg avvikit från
teorin, tappade vit tråden och blev snart
utsatt för ett våldsamt kungsangrepp, vilket
kostade både dam och parti, Hårdare blev
partiet

Broström-—Kiuru,

där

svart

sicilianskt

Berner

att

Kiura

Som framgår är svart i förlägenhet om
drag, medan vit dras med tidsnöd. Nu
följde överraskande: 24, — DXa5? 25, 5c6

som

spelade

mycket

kallblodigt

svår tidsnöd, utnyttjade svagheterna och
kunde avbryta i vinstställning.
Dahnberg valde avbytesvaärianten mot
Kiurus spanjor, vilket tydligen inte passade
in i svarts planer. Redan efter några drag
var svart hopplöst överspelad. Spelöppningen hade följande förlopp: 1. e4 e5 2, SfM
5Sc6 3, Lb5 a6 4, LX c6 bXch 5, 0—0
då Ldé? 7, dXe5 fXe5 8, SXe5!

En lyckosam

Broström
bondeoffer
Denne blev
spelade bort

Db6

i

f6 6.

start för Dahnberg!
Rond 3

inledde med ett öerraskande
mor Dahnbergs kungsindier.
tydligen helt överraskad och
en hel pjäs, varefter han resig-

nerade efter ett trettiotal drag. Berner, som

spelade franskt mot Kiluru, tvingades till
ett passivt försvar. När första tidskontrollen närmade

sig, hände följande lapsus, som

verkligen är värd ett diagram.
142

LXd8

27, LXd5

eXd5

28.

TXd5, och därmed borde väl partiet vara
slut: — 28. — Lf6 29. De4 Kh7 30. TXc5

Berner,

som valde den slutna varianten. Den sistnämnde hade tydligen inte hämtat sig från
förlusten i förmiddagsronden och spelade
planlöst i öppningen. Sedan svart skaffat
sig en strategiskt vunnen ställning, satsade
vit allt på ett kungsangrepp. Men Broström,

26, SXd8

31. Lf2? (b4l) Lb7 32, Te? DXb2

alltså

Dahnberg

tre

vann

Broström

övertygande,

och

Berner

tvingades ge upp efter endast sex drag.
Srällningen efter 3 ronder: Broström
Dahnberg

Så
med
snabbt

2, Berner

var det
ombytta

Rond

4

avbytesvariant

omgången
vederlade
i spanskt

då tävlingens överraskning i par-

tie Kiuru--Broström. Sedan svart vederlagt vits spelöppning, tappade han tråden

och fick svårigheter, och efter ytterligare
komplikationer satte Kiuru in ett vackert
pjäsoffer som ledde till kvalitetsvinst, och

partiet avbröts i en för svart hopplös ställning,

par-

på

till Sveriges Schackförbunds 50-årsjubileum.
I Sveriges Schackförbunds centralstyrelse
har Malmberg företrätt korrespondensschacket på bästa sätt.
Från 1 juli skall sålunda all korrespondens rörande de svenska turneringarna sän-

das till A. E. Axelson, Box 6060, Linköping 6, Lagmatcherna mot utländska lag
eröras icke av ovanstående förändring,
utan Torsten Lindberg, Box 11, Prässebo,
fangerar fortfarande såsom svensk lagleare.

BREV

FRÅN

spelade
men

skarpt

svart

mot

Kiurus

svarade

med

hol-

samma

turnering

och

även

som segrare.
Öppna

Dahnberg

utgick

Broström

Svenska Mästerskapet
12

Berner
Broström
Kiuru

här

0
1
0

1

0
I
0

1

6

Toral

Plac.

1
1
0

1 2/2 a
OM:
1
1 la 22

3
4
2

u
I
IV

0

22

årliga

schackkongressen

i

Bognor

Regis, England, hölls i år mellan den 29/3
och den 8/4 med ca 450 deltagare. Huvudturneringen,

Churchill

Memorial

Tourna-

ment, omfattade 94 spelare och spelades i

11 ronder efter Monrads system, Ett antal
icke-engelska spelare var inbjudna, bland
vilka märktes stormästaren Padevski och

de internationella mästarna Kurajica (juniorvärldsmästare 1966), Drimer och Mihailjeisin. Från Danmark deltog Ole Jacobsen och från Sverige jag själv. Den mest
kända bland engelsmännen var Kottnauer

(sedan

10 år bosatt

i

England),

Keene,

Hindle och Littlewood. Kurajica, som till
synes var i god form efter turneringen i
sista ronden, då han blev slagen av Drimer

4

OM:

REGIS

Dublin (delad 1:a—2:a med O'Tearyd, besegrade Padevski och ledde ända till näst

1967

3

0

5

BOGNOR

Av Rolf Martens
Den

6

TM

i ett mycket välspelat parti, Slutställningen

bland de främsta blev: Drimer, Kurajica,
Padevski 8!/2, Wright, Perkins 8, Kottnauer,
Botterill, Fox, Keene, Martens, May, Pat-

terson 71/2, Ole Jacobsen fick 6/2 p. Jag
vann Över sju engelsmän, däribland Kottnauer, Botterill och Patterson, spelade remi

3,

parti. Vit tvingades ge bonde för att fullborda sin utveckling. Efter en svår tidsnödsduell hamnade Dahnberg i en hopplös
ställning och kapitulerade.
Så kom

sina

hamna

med Drimer och förlorade mot Kurajica,
Wright och Padevski
Partiet mot Padevski har möjligen ett

1, Kiuru O

dags för andra
färger. Berner

Dalnbergs

vann

spelare

mynt, och efter en vild slagväxling uppkom ett slutspel med olikfärgade löpare
och striden avblåstes som oavgjord.
Dahnberg satte allt på ett kort och försökte storma Broströms sicilianska uppställning. Svart försvarade sig fint och gled
undan den vita bondestormen. Efter ett
misslyckat avbyte i centrum var vit tvungen att ge kvalitet och därmed var partiet
avgjort.
Efter prisutdelningen spelades en blixt-

och

så slutligen 33, LXa7? DX g2 matt.
Efter matpaus fortsatte tälingen med de
båda avbrutna partierna och Broström hade
tydligen skött hemmaanalyserna bäsy Sean Kiuru försummat en klar remichans,

remi-

klassturneringar även den stora turneringen

poäng.

ländare,

De7
mot

och

skulle

Rond

Rond 2
spelade

Berner

samma

återge bonden för att befria sitt spel Efter
en del avbyten såg det hela remibetonat ut,
men nu kom tidsnödsspöket in på arenan
och Kiuru spelade bort ännu en bonde
före avbrottet.
Broström

varefter en teoretisk

ställning uppkom. Broström gav upp partiet från fjärde ronden mot Kiuru utan
fortsatt spel.
Ställningen före sista ronden: Broström
3/2, Berner och Dahnberg 21/2, Kiuru 1/2,
Om

det Holländska försvaret, Vit fick ett kraftigt initiativ och vann bonde, men Kiuru
lyckades reotganisera sitt spel på ert skick-

ligt sätt, vilket snart tvingade Broström

bort en bonde,

tier,

valde

bergs ledning startade förutom alla löpande

5

Båda partierna slutade remi, men trots
detta var ronden en av tävlingens hårdaste.
Partiet Broström-—Berner var jämnt alltigenom, I partiet Kiuru—Dahnberg blev det
snabbt slagväxling och vit fick övertaget.
Men efter ett fel av motståndaren kom
Dahnberg plötsligt i överläge och stod på
klar vinst i avbrottet. Men när spelet återupptogs, fortsatte han svagt och slarvade

visst

NY TURNERINGSLEDARE I SSKK
Den 1 juli 1967 avgår Magne Malmberg
från sin post som turneringsledare/kassör i
SSKK,

och

efterträdes

av

A.

E.

Axelson,

Box 6060, Linköping 6, postgiro, 5 2052.
Axelson behåller t.v. även befattningen
som

sekreterare

i SSKK,

medan

Malmberg

teoretiskt

intresse,

eftersom

3, Sc3

Sf6 4, £3 d5

5, fXe

fXed

9, Dd2 (9. 0—0? LXh2T) Sbd7 10. döt
eXd5
LXd3
spel i

halvt år skött den arbetskrävande befattningen som turneringsledare, riktar SSKE:

LXb7 Tb8 13. Le6 TXb2 (13. —
0—0-—0) 14. 5d4) Sbö 12. SKb6?

stort intresse för korrschack! Under Malm-

6. Lg5

145 7, Lc4 e6 (i stället för det vanliga 7. —
5c6). Svart lyckades i sitt uppsåt, då vit
inte fann de bästa motdragen: 8. Sge2 Lde

kvarstår såsom ledamot i SSKK.
Till Magne Malmberg, som i två och ett

och alla svenska korrschackspelare ETT
HJÄRTLIGT TACK för nedlagt arbete och

denne

gjorde ett försök att förbättra svarts spel
i Stauntongambiten: 1. d4 f5 2, e4 FX e4

11. SKd50) (Jag förkastade 11.
pga. 11, — Le7, men vit får bra
denna variant: 11. LXd5t Le? 12.
0—0 14,
(12. LX

föl gXfå 13. SXb6 axXb6 14. DÅS!) abe
13, 0—0—0 De7 14. 5d4 Ld7 och svart behöll en sund merbonde,
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=

Danmark vann landskampen

Seniorer:
Ove Kinnmark-—Bent
0—1, 1/eA/2, Erik Lundin-—Berge

Larsen
Ander-

sen 0—1, 1-0, Bengt Hörberg-—Svend Hamann 0—1, 1—0, Kristian Sköld-—Björn
Brick-Claussen Y/2--A4/2, 0-1, Bengt Eken-

berg—Sejer Holm Petersen 1—0, e—tM2,
Äke Olsson—Karl Petersen 21/2, N2—2/2,
Martin Berglund-—Ole Jacobsen 0—1, "/2—
if, Rune Litsberger—Mogens Moe H2—2/2,
O—1, Äke Stenborg--Peter H, Nerby "/:—
äs, af, Rolf Martens—Kaj Blom/Finn
Petersen Y/s—BH2, O—1,

Juniorer: Stig Olarusson—Bo Jacobsen 0
—L1, 1—0, Lennart Asplund--Sten Grabow

När man öppnar Schackförbundets Jubileumsskrift, Schack 67, fängslas man av
Bertil Geddas högstämda dike till schackspelet, Där speglas forntid, nutid och framnid skönt besjungna av en mästare, Hur
oändligt mycket ligger inte fördolt enbart
i de inledande stroferna:
Blott som en dröm, en flyktig lek för
stunden
kan spelet tyckas, gjort av idel tankar.
Och ändå har det liv, en puls som bankar,

ett liv som är vårt eget liv i grunden.

Från

världen

bortvänd,

spegel.

dock

ej

tom

dess

vår långa väg från laglöshet till regel.
Efter dessa högstämda tongångar är det
med viss nyfikenhet man bläddrar vidare.
Inledningsraderna av Nils Kellgren andas
nya friska tag från ledningens sida och det

1-0, 0—1, Leif Linderoos—Arne
Anton Strunge 1—0, 9—1,

När man sedan kommer in på krönikan
av Gideon Ståhlberg blir intrycket mera
blandat, Förvisso är det ingen lävt uppgift
att på begränsar utrymme få med allt.

Serensen/

Landskampen Estland-—Finland
Landskampen mot Estland spelades i Tallinn den 5 och 6 maj, Trots att Keres var
för tillfäller i Toronto vid den stora utställningen, vann esterna matchen mera
överlägset än tidigare. Resultat: I. Nei 2/2
1—K. Öjanen 1/2 0, H. Luik 242 VeH.
Westerinen 2/2 1/2, R. Etruk 2/2 V2—E, Böök
1/2 fa, G. Vusi I 1—1, Kanko 0 0, T, Oilm
äg IanvA, Kiviaho 2 t/e, V, Heuer I 0—

E. Havansi 0 1, H. Kärner 1 1-—A, Lahti
0 0, A. Arulaid 1 / H. Pohla 1—XK. Arasola
& 0, U. Tarve 1/3 / A. Hermlin "2 — U.
Laakso 2 Ve, juniorer: P. Sangla 0 1-—M.
Sirkiä 1 0, damer: Salme Rootare 1 / Maaja
Ranniku 1 — Sirkka-Liisa Vuorenpää 0 0,

Sammanlagt var resultatet det förkrossande
153/06lf/a,
Den

sk.

Keres-schackskolan

är

i

full

gång. Ledare är den internationella mästaren
Iivo Nei. På avslutningsdagen arrangerades
två simultanföreställningar mot skolans elever. Mot småpojkatna vann Westerinen alla
sina 34 partier, medan min match mot de
äldre årgångarna var hårdare. Resultatet
blev dock så pass bra som +22, —2, 23,

men till detta behövdes det 4/2 timmar.
Om det estniska landslaget kan man säga,

att det är ovanligt jämnt. Många av spec
larna synes vara av nästan samma klass

som Net,
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Eero Böök

låter hoppingivande.

Men

under

de

sista fyrtio

åren

dr

Max

Euwe,

vars

Hildebrand,

som

plockar

onekligen

såg

man

en

rad

stora stjärnorna under 50 år De gamla
mästarna är vederbörligen avdammade och

har försetts med en modernare förpackning
av bästa kvalité,
Forsman

i topp

efter

senare

alltför

spelöppningsfiness,
tog

— remi

1-0
O—1i
remi — remi

M. Berglund-—F.

Nordström

0—1

= 0—1

aggressiv

som

gav

revansch

i andra

ho-

rondens

ronderna

våldsam tidsnöd och vann var sitt parti.
Berndt Söderborg tog 1/2 poäng mot vår
nye akademiske mästare, Håkan Wennerström. Särskilt parti nr 2 var sevärt med
avdragsschackar som ledde till nya avdragsschackar . . .

Arvid Nilsson var i fin form och vann
resp. remiserade mor Reedik End. Med tanke

1—0

remi = 1—0
1—0 = remi

Om
un
— — 0-1
0—1
1—0
4l2 Be Be flfa

Ett av de mest sensationella fallen är
sexåriga Jutta Hempel, som vi tidigare presenterat med partiexempel i TfS. Hennes
fader Hermann Hempel, berättar, att flickan blivit testad av docent H. Löäcknert i
Mänchen och fått mycker högt betyg. I
november gav hon en simultan i Flensburg
över 12 bord med resultatet 9/2—2"/2, Vidare deltager hon just nu i ungdomsmästerskapet för Flensburg och leder stort, I
april

gav

hon

en

tyska

mästerskapet

simultanuppvisning

om

10 partier och vann alla partierna! Föreställningen filmades och kommer att visas
i TV i flera länder. Om två år anordnas

Felix Nordström var som vanligt ett änkare i ungdomslaget och lyckades två gånger
besegra Martin Berglund. Kenneth Josefsi båda

0—1

börjat skolan.

ningar.

råkade

1—0

Det är inte bara i vårt land som det
spelas schack i tidig ålder nu för tiden.
I många länder anordnas tävlingar för barn
i folkskoleåldern. Och titt och tätt når oss
nyheter om s.k. schackunderbarn, som gör
förbluffande prestationer redan innan de

parti, där båda parter ägnade sig år häftiga kungsangrepp i luftigt öppna ställ-

son-Bo Bengtsson

B, Ekenberg—R. Martens
Ä, Olsson—Kj. Krantz

remi

SCHACKUNDERBARNEN

nom det långt friare spelet och möjlighet
art till sist ”trycka ihop” Rolf Martens.
Den

Jansson

r

Paren Westman—Jansson och Olsson—
Krantz spelade två remipartier var — men
det var ingalunda fråga om salongsremi.
Vid bord 3 hittade Bengt Ekenberg i första
en

10

J.E. Westman-—B,

vinner eller förlorar.

en

Ron
2:

LL. B-m

uppställning.

partiet

E. Lundin—O. Kinnmark

5, Nyman-—L. Liljedahl
ÅA. Burehäll—L, Liljedahl
H. Åkvist—S. Olausson

mot slutet, i det andra gick han under med

flaggan

Rond
1:

B. Söderborg—H., Wennerström
A. Nilsson—R, End

= i själva verket är det bara ett par år
som skiljer dem åt, Håkan Akvist, som
föregående år spelade i juniorlaget, hittade
man nu bland veteranerna.
Idén bakom det hela är förstås att ge
träning, och då betyder det ju inte så rasande mycket om

”Juniorer”

K. Josefsson—B. Bengtsson

vittna en kamp mellan ”junioren” Börje
Jansson och ”senioren” Jan Erik Westman

deltagande

fram

Resultat:
"Seniorer" —

det lus-

Erik Lundin gjorde en stark insats vid
bord 1, där han besegrade Ove Kinnmark
i båda ronderna, I första partiet gjorde sig
Kinnamark skyldig till en svår bortsättning

kända storheter på området från det seklet
var ungt fram till våra dagar.
Problemschack under 50 år presenteras
av Jan Knöppel Anmälaren är föga bevandrad i denna konstart men upptäcker
många kända namn och en och annan obekant bland storheterna. Ett trettiotal kompositörers främsta verk återges.
Det bästa har jag gömt till sist — 55
mästarpartier. Här finns de med, alla de

Ragnar

Men

det

hände

väckte stor uppmärksamhet.
I rättvisans namn må dock framhållas
att de verkligt stora händelserna är vederbörligen återgivna och när Ståhlberg är som
bäst är han en utmärkt berättare.
'Korrespondensschacket under åren 1910
—66 har på föredömligt sätt rekapitulerats
av A. E. Axelson, medan svensk
studiekomposition under 1900-talet behandlas av
A.

träningspartier,

Partierna bar också syn för sägen. Man satsade för fullt, tog chanser som man kanske
aldrig skulle våga göra i SM eller I en
landskamp, och sällan har man sett så
många fantasifulla ställningar på en gång.

faktiskt en del även när Ståhlberg inte var
var med. Som tex. i Göteborg där man
hade en rad julturneringar med framstående
kontinentala deltagare, bla. förre världsmästaren

Liksom föregående år vid samma tid anordnade landsförbundet i april i Stockholm
en testmatch i två ronder mellan våra elitspelare, uppdelade på ett ”seniorlag” och
ett juniorlag”. Det yngre laget förbättrade
den här gången sina siffror och matchen
slutade 10—10,
Bland juniorerna återfanns spelare, som I
år fyller högst 25 år. Åldersgränsen är naturligtvis rätt godtyckligt vald, men någon
räns mäste ju finnas och på det här sättet
år de ungdomar som vuxit ur vårt ordinarie juniorlandslag chans till ett par hårda
tigt ut när man vid andra bordet fick be-

Vi ser däri vår egen viljas former,
vår ande som mot kaos sätter normer,

1-0, 1—0, Per Inge Helmertz—Peter Gallmaryer 1—0, 1—0, Göran Törnered-—Sven
Pedersen Ye—t/2, 0O—1, Johnny Ivarsson—
Sten Fedder 0—1, YV2-Å/2, Gert Svensson
—Kim Pedersen 1—0, t/2—2/s8, Nils Thörn-

blom/Ulf Andersson-—Henrik Winther-Jensen O—1, 1-—0, Tommy Liljeros-—Niels Bille
13 te, 22/0,
Bö Jonsson—Per Rosell

ESstR

Vid landskampen Sverige—Danmark i
Ramlösa 3—4 juni vann det danska seniorlaget med 12—238, medan det svenska juniorlaget besegrade det danska med 112/2—8!/2,
Individuella resultat:

å den stundande Riga-turneringen var det
öftesrikt, att unge Lennart Liljedahl i tur
och ordning förmådde besegra två så svåra
motståndare som Sture Nyman och Arne
Burehäll. Vid sista bordet ”luggade” Håkan Äkist och Stig Olausson varandra på
en poäng var i friskt anlagda partier.

JÄMNA MATCHER MELLAN
"VETERANER OCH UNGDOMAR”

JUBILEUMSSKRIFTEN
SCHACK 67

i

för damer

i Flensburg,

och det är då meningen att Jutta för första
gången skall deltaga i denna tävling.

Ännu en sexårig flicka har gjort sensatrion i schackvärlden. Hon heter Natasja
Rutjeva och har deltagit i en turnering för
vuxna i staden Uglegorsk i Fjärran Östern.
Hon

vann

tävlingen

klart!

Det

berättas,

art Natasja började spela schack när hon
var fyra år och har sedan deltagit i flera
turneringar.
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Malmö och Sundsvall
skolornas lagnrästare

svalls Gymnasium
5—18,
2) Ustersunds
Gymn. 4—14!/2, 3) Gävle Gymn, 2—10, 4)

Skolornas Lag-SM blev i år lika omfattande och lika intensiv tävling som förra
årer. Som herrar på täppan stod till slut
Malmö Tekniska Gymnasium och Äkersvike
Skola i Sundsvall.
På distriktsplanet kämpade över tusen
spelare i nära tvåhundra lag från skolor i
hela landet. Till semifinalerna gick 40 lag
från 20 av landsförbundets distrikt, och
till riksfinalen, slutligen, nådde åtta lag.

Semifinalerna arrangerades av Sveriges
Schackförbunds ungdomskommitté på fyra
olika platser i landet den 20—21 maj med
stor och god hjälp av lokala schackledare.
Södra regionen bestod av fyra lag i varje
åldersgrupp och spelades på Karlsnäsgården
i Blekinge, Då distriktsinstruktören var förhindrad av militärtjänst, ryckte Blekinges
förbundsbas Olle Andréasson in som tävlingsledare. Västra regionen drabbade samman 1 Trollhättan med fem lag i varje åldersklass. Här var Roland Friberg chef
för arrangemanget och John Häger tävlingsledare. I östra Sverige möttes också
fem lag i varje grupp. Norrtälje var samlingspunkten och nye distriktsinstruktören
Anders Norberg och sekreteraren Kjell
Eriksson höll i tåtarna. I norra Sverige
möttes hela sex plus sex lag på Frösön i
nya Medborgarhuset, där Jämtlands distriktsinstruktör Bengt Eriksson svarade för
Organisationen.

Södra (Karlsnäsgården); A-gruppen: 1)
Malmö "Tekniska 21/29, 2) Växjö Katedralskola 2—6, 3) Olympiaskolan Hälsingborg 1—51/2, 4) Karlskrona Tekniska Lärov.

eW/2,
skola

B-gruppen:

3—15,

1)

Åstorps

2) Lindebergska

Central

skolan

Lund

2—11!/2, 3) Fagrabäcksskolan Växjö 1-—61/e,
4) Sölvesborgs

Samreal

Västra (Trollhättan);
teborgs Tekn. Gymn.
skolan Borås 3—10'/2,
te 4) Urjansskolan
Katrinedalsskolan

0—3.

A-gruppen: 1) Gö3—11, 2) Bäckängs3) Eksjö HAL 2—
Halmstad 2—9, 5)

Karlskoga

0—0,

B. grup-

pen: 1) Forshaga Centralskola 3/+—181/2,
2) Polhemsgymnasiet Trollhättan P/2—16/2,
3) Sävsjö Komm. Realskola 11/2—11, 4)
Bräckeskolan Göteborg 1YV:—10/2, 5) Getinge Centralskola 0—3/2.
Östra (Norrtälje); A-gruppen: 1) Allé
skolan Hallsberg 4—14, 23 Södra Latin
Stockholm 2"/2—10, 3) Katedralskolan Upp-

sala 2—8!/2, 4) Wasaskolan Hedemora 1-—
31/2, 5) De Geerskolan Norrköping UV2—4,
B-gruppen: 1) Scheeleskolan Köping 3!/2—
17, 2) Årsta skola Sthlm 3—15, 3) Hagaskolan Norrköping 2-—13, 4) Ludvika skolor 1/2—121/2, 5) Roslagsskolan Norrtälje
0—21/2,
Norra
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?
(Frösön);

A-gruppen:

Vallaskolan Sollefteå 2—72/2, 5) Ornsköldsviks HAL 2-7, 6) Hagaskolan Umeå 0—3.
B-gruppen:
1)
Akersviksskolan Sundsvall
421, 2) Sörböle Centralskola 4—192/2,
3) Osterängsskolan Östersund 3—16, 4) Gäv-

le

Borgarskola

Härnösand

2—13,

5)

Franzénskolan

18/2—112/2,

6)

Örnsköldsviks

Grundskola 0—9,

Riksfinalen
Efter två ronder i riksfinalen skulle vem
som helst ha kunnat svära på att årets båda
skolmästarlag skulle höra hemma i Mälardalen, Men i tredje och sista ronden och
dessutom vid schackurets sista och skälvande
minut pekade Caissa med sitt spö och gulder, hamnade i stället i Skåne och Norrand,
Slutomgången spelades på Stockholms
Schackförbunds

lokal

i Gamla

stan

kom

nu igen och tillfogade de ärekrön-

ta Hallsbergsjuniorerna

—/2.

Eftersom

nederlag

teknisternas

med

inbördes

M/2

möte

slutade med Malmö-seger, gick lagmästerskapet till Skåne,
B-gruppens matcher fick ett snarlikt förlopp. Här började Köpingspojkarna med att
slå Sundsvall och fortsatte i samma stil mot
Åstorp. Men så mötte man det dittills föga
gynnade Forshaga-laget, som gjorde en
praktmatch och vann med V/:—2/e, Akersvik avslutade med seger mot Åstorp och
fick den avgörande halva individuella poäng som behövdes för att hemföra serien.
Samtliga lag fick plaketter och prenumerationer på TfS. Att Åkersviksskolan får
representera Sverige i Nordisk Skolturne-

ring är klart, men även Malmö

Tekniska

bör få chans till internationellt utbyte vad
det lider.
Slutställning, A-gruppen (födda 1947—50,
fyramannalag): 1) Malmö Tekn. Gymnasmm 2—6!/2, 2) Alléskolan Hallsberg 2—6,
3) Sundsvalls Gymn, 1!/2—7, 4) Göteborgs

Tekn. Gymn, 4/0, B-gruppen
1951 eller senare, sexmannalag): 1)
viksskolan

Sundsvall

2—10,

2)

ffödda
Äkers-

Scheelesko-

lan Köping 2—9!/2, 3) Ästorps Centralskola
1—39, 4) Forshaga Grundskola 1—72/2.
I segrarlagen ingick följande spelare,
Malmö:

Per-Inge Helmertz,

Mats

Nilsland,

Lars Grahn, Göran Nilsson, Sundsvall: Gunnar Boström, Kent Sjödin, Olle Larsson,
Mats Johansson, Kjell Allberg och Anders

Persson.
1)

Sund-

Dåligt går även 36, TfSt TXf8 Det
följer 37. Se7t Kf7 38, DX g/t, Vit vinner
snabbt, varianterna är: a) 38. — Ke8 39,

ningen:

Tel

L. B-m

SXe8 TXcB 40. Ld6 Tf? 41, Dg8t, b) 38.
— Keb 39. d5t Kd7 40. Sc6t och De7 matt,
c) 38, —

Ke6

39,

dit

TXd5

40. LXd5t

Kd? 41. Sc6f och De7 mari.
Evert Johansson, Stockholm, påpekar en
felaktighet i omslagsstudien nr 9. I den
avsedda lösningen fanns varianten 1. Dfit
2. Lg2t Kh2

3. DXf2

fXg2 5, Tf3 a? 6.
anser, att svart nu
spela 6. — Tb2 och
kung till bl.
Beträffande parti

DXf2

4. TXf2

Ta3, men Johansson
kan vinna genom att
sedan vandra med sin

nr 48 Lindroos—Orn-

stein anmärker Sixten Simonson,
knappast kan vara faller att 19.

att der
— Dg7

skulle givit svart ett hållbart spel, ty vit
fortsätter med 20. LXf8 KXf8 21. TXe6!

med hotet 22, De5t. Simonson anger följande varianter:
AJ) 21. — Ld4 22. Lb5 Ld7 23. De? LX

under

riksinstruktörens överinseende den 27-28
maj. I A-gruppen föreföll inte Alléskolan
tyngas av sitt favoritskap utan kvaddade i
tur och ordning
teknisterna från Malmö
respektive Göteborg.
Under tiden hade
Sundsvalls Gymnasium hämtat sig från ett
par inledande duvningar mot samma lag
och

KOMMENTARER TILL
KOMMENTARER
Andrics artikel om Sovjetmästerskapet i
marsnumret har föranlett en del kommentarer från läsarnas sida. Det gäller diagramställningen på sidan 70. Andric skriver, att
Polugajevsky hoppades på 36. Tf8T, vilker
skulle vederläggas med 36, — Kh?7, Vi
årerger ännu en gång den diskuterade ställ-

b5 24. Dd6t Kg8 25. Te7 Df6 (LXf2t,

Flera

läsare

räddar

svart.

betvivlar,
Yngve

att

36.

Aspström,

—

Kh7

Göteborg,

B) 21. — Le3 22.
DXd7 24. DXc3

Nyström,

Df8 24, DX d5t.
D) 21. — De3 22. SXh?7+ Kg8 (Kf, 5g5)
23, TXg6t Kh8 (KX, Te6T) 24. DXc3

anger 37. Th8t och på T eller LXh8 följer
38. Le4 jämte Se7t. Efrer slag av T eller L
på h8 rekommenderas både av Lennart
Hansson,

Storuman,

39, Le4t

DES

och

Ragnar

Johanneshov, fortsättningen 38. Sf8f med
varianterna 37, — TXh8 38, Sf8t LXf8
40. LXf5

matt,

Kh2, Lg3t, KXg3, De3t, Kh2) 26. DXd5t.

och

37. —

sätt

än

genom

37.

Th8f.

Nyström

påvisar fyra sätt till: I) 37. Sf4, Nu finns
inger försvar mot hoten DXg? matt, Dg6
matt, Le4t. På 37. — DXg4 följer 38.
Le4t

(Td7,

Dg6

Sf8t

39, LX g6 mavt. II) 37. Tf7 Tg8

och

DXg7

matt)

38. TXg7T

TXg7 39. Sf8t TXf8 40, DXg7 mart, II)
37.- De4

och

därefter

a) 37. —

De6

38.

Se?7t DX ed 39. LM e4 matt, b) 37. — TXf8

38, Se7t Tf5 (eller Kh8, LXg/, KX g7, Dg6,
Kh8, DXhé6 matt) 39, SXc8 Kg6 40, gå,
c) 37. — TXf8 38, Sevt DIS 39. SKA Lf6
40, Se7t Kh8 41.
& och DXh6 matt.

IV) 37. Le4 och därefter: a) 37. — DX gå

38, Sf4t Dg6 39. LXg6 matt, b) 37. —
LXe5 38. Shåft, co) 37, — LXf8 38. SKf8
matt, d) 37. — De6 38. Sf4t, e€) 37. —

TXe5 38. SXest.
Nyström

påvisar,

|

att

svart

inte

hade

kunnat rädda sig med något annat drag än
36, — Kh7 heller. Efter 36. Tf8t LS (i
ställer för Kh7) hade kunnat följa: 37.
Se7tt

Kf?

40, Lfet

38. 5Xe8

Kd6

TXcB

39, DIS

(eller Kf7, Ld5T)

Ke?

41. Dd5f

Ke? 42. Db?7r Kd6 43. Le5t Ke6 (eller
TXe5, dXe5, KXe5, DXc8) 44. Ld5t Kfö
45, Df7t Kg5 46. Lf4 matt.

23.

LX d7

LXc3 25. Td6 då 26. Td8t.
E) 21. — b6? 22. Dc6.

f5t DXf5 41. DXf5T Ke8 42. Dg6t Kf8

annat

Ld7

C) 21. — Ld7 22, DeSt Kg8 23, Te?

LXh8 38. Söt TXf8 39. Ledt TES 40, LX

43, Ld6T TXd6 44. DXd6T Kf? 45. DXbB.
Men vit kan tydligen vinna också på

Lb5

Omslagsdiagrammet
Den intressanta ställningen på omslagsdiagrammet uppkom i partiet Bredewout—
Karaklajie i årets Beverwijk-turnering efter
följande dragserie:
1. ed e3 2. SfI Sc6 3. LeA Sfö 4. d4 exd4
3. e5 d5 6. Lb3 Sed 7. SXd4 Les 8. Le3

Ld7 9. LXe6 bXc6 10. 0—0 0—0 11. f3

Sg5 12. få Se4 13. Sd2 f6 14. SXe4 dXed
15. De2 Lgål

16, Df2 De8

17 .5b3 Lbe

18.

c4 LXe3 19. DXe3 Dg6 20. Tael? fXes
21. DXed exf4 22. TXJa? TfeB 23. Dbl

Därmed är vi framme vid diagramställningen. Det följde nu:
23, — Te2!
Ext överraskande drag, vars poäng är att
vit varken

kan slå damen eller tornet, sam-

tidigt som det hotar slag på g2 jämte Lf5
och damvinst. Vit kan inte försvara sig
med 24, Khl för 24. — ILf5!, nu med dubbelhot. Det följde:

24. Tf2 TaeB 25. Tef! TXf2

26.

KX

Te2t

Temat!

27. Kgl TXg2f 28. Khi Tglf!
Och
Vit gav

nu

en stygg

variation

på motivet.

upp.
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ej hade givit svart några chanser till räddning.
22
Från Budapest 1950

Genom

Nr 61. KUNGSINDISKT

Ståhlberg

Smyslov

1. då

Sft6

3 gp
5 cd

L
SKds

7. 5e2
9, Sbe3

e5
cMxd5

2 och

gå

4, Lg2
6. ed

d5
Sbé

8. då
10. eKXd5

cé

Frågan är nu, om vits d-Bonde är stark
eller svag. Om svart får tillfälle att fullborda sin utveckling samt blockera d-bonden, ev. genom art föra en springare till dé,
är utsikterna för vit allt annat än lysande.

Vit måste därför till varje pris förhindra,
att svart utför sin plan.
10, —
12. Se4!

0—0

HH. 0—0

Sc4!

IL o—
14, SKed

blir hans
instängd,

LIS
Sd6

att

13. 52c3
15. Lg5!

svart tvingas

löpare

åtminstone

LXed

till

för

och vit får dessutom

15. —

fö,

tillfället

större möj-

ligheter att göra sitt löparpar gällande.
15. —

fb

17. Le3

16. 5SXd6 = DXdé

26, Lh3

18, Db3

Tf
4?

19. Tac1

fö

En logisk men förhastad framstöt, varlgenom det vita löparparet kommer att
spela en avgörande roll. Aven på andra
rag hade vit dock haft ett klart övertag,
vilket innebär, att svarts spelöppningsbehandling, sin idérikedom till trots, är förelad.
Taf8

22, Da3!

Därmed vinner vit ett viktigt tempo,
ty svart kan ej byta dam, Hans springare
skulle i så fall bli avskuren från den egent-

bga krigsskådeplatsen, då 22. — DXa3 23,
bXa3 b6ö 24. Lh3 5c5 25. Lb4 eller 24, —
Kh8
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25. Le6

Tfö6

26.

gXf4

eXf4

27. Lc3

nya

eller 25, —

24, mm
26. b3

finess

Db5?

Kh8
Sc/

ex f4

förstorar

vit

26. Tc2.

27. —
29, dé

25. Lh3
27. Tfel!

Db6
Sb5

Vit

undviker

Dbå

SKde

28 Lb4
30, Le5t

det

31,

sista

LXd6

Td8

blindskäret:

30,

30, —

De6

31. DXec6

= bxXcé

Lf8
$d6é

33. LXf8
35, TXc6

T7Xf8
Sf

gXf5

På 36. —

TXf5

vinner

vit genom

37.

Tc8.

37, Tdi
Naturligtvis

inte

37, Te8

på grund

37. — Tg8t 38. Kf TXd7,
37. —
39, Kf3

41, Tab

38. Kg2

Ki?

Ke7

40, Thö

Ti?

Uppg.
Anm. något förkortade efter
turneringsboken av Ståhlberg
Nr

eh
Lb?

Ett i denna ställning föga beaktat men
chansrikt drag, som tidigare med framgång
prövats av Bisguiler.
5, —

d5

exXd5
0-0

10. dXes
12. Tel

bXc5
Sbd7

Bisguier behandlar denna del av partiet
förträffligt och utsätter den svarta ställningen för ett starkt tryck. Det hotar närmast LXd7.

13. —

Sb6 — 14. Se5

g5

Enda möjligheten att organisera ett moötspel.
15. Lg3

d4t

17. aål

La5

— 16.

Sb5

18 SXd4f

23, Lh3

Eller 28, f3 TXe5.
28, —
hxXg2
29. TXI6

På 29. TXb7 avgör 29. — gXfID 30.

Sbd5 = 20, bxXa5

Te8

22. eXd4

24,

ad

33. Tgåt

SXd4

Éh7

36. Se5

= DMI
TeS

34, Tf4t

Kg?

Teit

TXa5
Ta3T

38. f4
40. f5

Te5
TxXa4

37. Ke2
39, Ed3
Kd4

och vit gav upp utan fortsatt spel
Anm, i huvudsak efter turneringsboken av Ståhlberg

Sc3!

Dd5

32. TI4

Kilo

35. Tg4t
41.

Me

Från turneringen
Nr

i Malaga

63. GRUNFELD

Pomar
1. då

Sf6

23 0—0

Toran
2. cA

g6

6. Db3

3, Sf3

dXc4

dö

4, Lf4

7. LXcd

La?

Avser 8. — 5a5, Ett beaktansvärt
nativ är bondeoffret 7. — c5,
& Le2

a5 9, Sc3

Sb4

5.

Scb

10. e4! c6

alter-

11. 0—8

Le6
Dd2

12. Dd1 b5 13. a3 5a6 14. Tel ad
Dbé6 16. Lhé Tfd8& 17. Df4 Sc7

Dh4

Lb3

15.
18.

Svart drar undan löparen, ty annars kan
följa 19. e5 5d5 20. SXd5

KXg7 22. Sgö.
19. Le3 Db7 20. Sg5
Med
20,

—

SXd5

21, LÄg?

hotet 21. e5.
hö

21.

Sh3

Se6

Svart bestämmer sig för att ge h-bonden,
På 21. —

Kb?

kan

följa 22. g4 5g8 23. då

med hotet Sg5t jämte SKI,

22. LXh6 SXd4 23. 5g5 Sh5
Vit

hotade

med

25, Svarts

tanke

är

nu

24, LXg? KXg? 25, LICh5S Th8 och svart
vinner tillbaka pjäsen.

24. LYh5 LXh6 25. LXg6 Lg7

Lb4

Eller 25, — LXg5?
Dh8

varianten,

26. få!
hé

Te6

TXf6

HH.

30. Kf

XD

31. SKE

ab

Efter långt övervägande försmår Bisguter
slutspelsvändningen 23. f3 DX d4t 24, DX
d4 Se2t, som hade givit svart goda remimöjligheter, och väljer en mera komplicerad väg, varvid han underskattar svarts
resurser.
Sb5

29, —

Försiktigare är 5, — Le7, med idén att
senare övergå till Lasker- eller Tartakower6, c3

DXd5

29,

efter

LXd5

Kf

30.

MD

även

och

TXeS!

KX

= cXdd4

Svart gör det bästa möjliga av situarionen och framtvingar nya komplikationer.
På det närliggande 20. — dXe3 var 21.
Db3 ett starkt svar.
21. Dd3

Se2t!

26. TXf7 —
28. Df

gå!
Öh3

25.
27.DXxe2

ör svart vinna,

Bisguter tror ögonblicket vara inne att
storma den svarta ställningen men blir nu
utsatt för ett våldsamt motangrepp.

Ståhlberg
2. Sfå
4, Sc

7. —

25, Te7?

62. DAMINDISKT
Sfö
bé

9, cXd5
11. 0—0

23, me

1955

Bisguier
1. då
3. cd
5. La

av

Ke?

Från Göteborg

svart

Konsekvent, men genom den följande
avvecklingen i centrum dår vit initiativer.

19, bd

Tfé!

32. d7
34, ad

36. LXCf5

8. Ldå

föredrog

13. Lf5!

Den tappra vita fribonden behöver inte
något skydd, ty efter 27. — DXd5 28,
DXd5 SXd5 29, Le6 vinner wit kvalitet
och efter 27, — SXd5 28. Tc5 lägger han
beslag på en hel pjäs.
|

Även efter 17. — Sd7 18. Db3 åtföljt av
Tacl hade svart haft svårlösta problem.

21. Ld2

denna

5a6

20, Ted

23. gXf4

sin fördel, Svarts motoffensiv på kungsflygeln stoppas, och bonderovet på b2 kostar kvalitet: 24. — LXb2 25, Tbl! Lg7

Dd5?

Därmed framtvingar vit förvecklingar,
som gör att svart endast delvis kan förverkliga sin fälttågsplan. Poängen är, att
svart måste blockera den vita fribonden
med damen i stället för med springaren
och försvaga sin kungsställning.

Genom

Dd7

24. DF3!

Guimard—Ståhlberg
0—0 åvföljt av d5.

7. Lh4

c5

Ett tveeggat drag. I nionde rondens parti

26. Dh7t

Kf8 27.

matt,

Förfelat vore däremot 26, Dh7 Kf8 27.
Lh5 Td6! med det förkrossande hotet Th6,
26, om F6
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15. f4

b5

16. f5!

Om vit först spelar 16. g4 så bål tex.
17. ax b4 Dalt 18. Shi La2 eller 17. Sbi
SKed,

16. —

gXf5å

17. Dg5!

24, Ldi

Nu ser det farligt ut för svart, och
enda chansen är att starta ert motangrepp,
VV vit hotar torndubblering och mart på
&,
17. —

27, Sdåt! LXd5
På 27, — cXd5 kan följa 28. Dh7t jämte
Lf7 eller rent av 28. Lf7t Kf& 29, Dh5

fXg5 30. fXg5.

28. ex då Dbé

29, Kh1

Kf8 30. Dh7 e6 31,

svart

överskred betänketiden.

Svart har ändå inte något
hotet Lh5t.

försvar mot

Nr

1. eå

Anders Wirgren
Lunds SK
cc

exd4
gå

7. Le2

Scé

2. Stå

4, SKd4
6, Le3

dé

Sf6
Lg7

8. Dd2

9, 0—0—0
11. h4

SKd4
Le6

Sg4!
10. LXd4

Da5

Art föredraga är 11, — e5 12. Le3 Leb
med lika chanser.
12. a3
Och

ej 12. Ebl?

12, —

Tfe8

14, hXg86 = hXg6
Det

verkar

vara

SX ed!

bättre

18.

—

kan

att med

påvisas:

D

20.

Från Festivalen

19. Tdht

26

fXg6

och

vit

19, Tåhl
Eller 19. Tg3 aXXb2 20, EXb2 Tab8t 21.
Keel Datt 22. Ed2 DX ct! och vinner.
19. —

aXxb2t

20. Kd1

Alternativen är:
KEXb2

Tab8t

23. SKe4

21,

Kl

Dalt

(23, Ke3 TXc3

Ld3 TXd3t 25. Ke2 Ddit
Ditt
23, — DXd4f 24.

vinner.

resp, 25,
Ldå3 Kf8

22

24,
Kf4
och

I. 20. Kd2 SXKe4t 21. Kel (21. Ke3
TX
22. Ld3 TXd3t! 23, KXd3I Let!

24, Ke3 Dd21T 25, Kf) SXg5T osv. eller
23, LXc3å DX
24. Kf4 De5t och vin-

20. —

DXdit 23. KX
25. Ke3 Dett!

för Th8t!

Dalt = 21. Kd2

biST

Bätere hade varit först 21. — SX ett 22,
SXe4 biSt och vinner eller 22. Kd3 Let
23, Ke3

Dett.

i Monaco

Nr 66, SKANDINAVISKT
Fischer
Bergraser
1. ed

d5

3, Lb5t

2, exXd5

Sf6

Ld7 = 4, Led

5. f3

LfS

Led

6. gå

Fischer slår in på en väg som

innebär

försvar av merbonden, vilket är ovanligt.
Det bästa här anses vara Se2 jämte Sg3.

bXc3

Men ej 25. — SXg5

skaffa sig ett ev. flyktfält för kungen.
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varianter

ner) 21. — biDT 22. Ldi
dl Dal 24, Ke2 Le4t

13. h5

25. — TXh2! 26. Uppg.

bal!

Kd2 SXe4t

är enligt Euwe

Th8t Sg8!

följt av SXf4T, III) 20. De3 SXKe4tt 21,
SKe4 DXd4t osv. IV) 20. Dg3 TXc3!
21, LXe3 DX
följt av SXe4tT och SX

I, 20.

0—0

Bättre

Ger svart chansen att forcera ett vackert
slut, men på Kel följer helt enkelt Kf8!
och svart sitter där med sin merpjäs, t.ex.

LXf6 eXf6 21. Dg3 fXed följt av 15, då
ej SXe4 går för TX c2t. ID 20. DÅ TX
cl 21. LXe3 DX 22. KX Sd5tt

Och ej
vinner,

En skarp fortsättning som syftar till att
snabbt genomföra lång rockad och starta
ett bondeangrepp mot den svarta kungen.
8 —

23, Kol

ör TXc3

18, —

64. SICILIANSKT

å. då
5. 5c3

och vinner.

D. V) 20. Dh4 TXe3 följt av SXest och
svart får två lätta pjäser för tornet med
lätt vinstspel.

Från Junior-DM för Skåne
Ronny Blomdahl
Malmö Allm. SK

18. Th3l?

På 18. aXb4 kan följa 18. — Datt 19.
Kd2 (ej Sbi? La2) TXc3 och svart är kvalitet under i slutspelet, Emellertid kan svart
spela 19. — DXb2! vilket hovar DX ct!
varpå vit är tvungen att antingen flytta
2 damen eller spela LXf6, då Kel ej går
Följande

dXe6 Ta7 32. Lf? fXg5 33. fXg5
och

båt

22, SXb1
Ej 22. TXb1 för DXc3t.
22, —
DXd4t
Men ej 22. — SXedt 23. Kell DXbit

23,
25.
27,
29,

—
Te3
KXc3
LXa6

TXcot
TX
SKed4tt

24. KXA
26. SXc3
28, Ke2

Te8T
DX
SKg5

Med

och vit gav samtidigt upp.

svart

Eftersom vit hotade matt på h8 efter
19:de draget, var svart tvungen att schacka, och som man såg kunde svart ej ta
vits dam | många varianter, ty då
blev
han själv matt i 2 drag på h8.
Anm,

för TfS av Anders

Wirgren

Från J-SM i korr-schack
Nr

65. SPANSKT

Thorleif Herrström = Carl-äke Dahlquist
Lidingö

6. —

Sunne

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5.
då eXd4 6. 0—0 Le? 7. e5 Se4 8. De2 5c5
9. LXc6 dXc6 10. Tdi Lg4 11. 43 d3/5)
12. De3 Dd5 13. Sbd2 Td8 14. c4 De6 15.
b3 Dg6 16. La3 b6 17. SF h5 18. Tel ht
19. Sd4 () TXd4! 20. DXd4 $e6 21. Db2
Lf3 22. g3 Sf4 (1) 23. Se3 LXa3 24, DXa3
hXg3 25. fxg3

Les
derta

avsedda

drag

Sb6

7. Sc3
förekommer

med

Sbd?7
vit det

återerövring

av

av

bonden.
3
10, få!

Sbé

9. Lb5T

Std7

Vits många bondedrag gör visserligen ett
konstlat intryck, men hur skall nu svart
befria sig och samtidigt återvinna centrumbonden?
10, —
12. Le4

SKd5
cKd5

1. SKd5

c6

13, LXd5

Se5

Detta räcker inre. Att beakta är wäl
hellre det av O'Kelly angivna 13. — e5,

14. Le4

Lg4

Tempoförlusterna är denna variants tema.
Detta

är det

fjärde

draget

med

denna

lö-

pare! Vit har med sin löpare på e4 redan
gjort sex drag!

15, Sf3

Sc6
151

spelats —

bla. av Fischer själv —

12. —

Lb4,
13. SKe6

En alltför våldsam chansning, som Fischer
naturligtvis kände «till från sina analyser
och var väl förberedd att bemöta.
13, —

fxe6

14. LXe6

Med

20. —

TXe3

21, DXc5

skulle vit

LXf3

SXd4

18, LXb7

Tb8

19.

Led, trots att den vita löparen nu har kommit upp I mo drag.
17. c3

De?

19, Tel

LYXf3

21. Ded

Ebs

23. px fé

gxf6

18. Dad

20 LXf3

fe

0—0—0

22, Le

Ldé

24. LXc6

bxcé

25. Tf

Der sista konsolideringsdraget. Vit vinner
nu bekvämt.
25, —

e5

27, 0—0—0
29, dXe5

"Thf&?
LXe5

26. FXe5

28. TXf8
30. Db4t

EXes

= TXf8
Uppg.

1. 24

c5

3, då

ex d4

5. $c3
7. f4

2, Så

4, SKd4

ah = 6 Lg5
Db6

Sf6

eb

De3)

25. Kg3

det starka

Se5

hotet 26. —

SXf3!

26, Dh4

34. Tel Td7!

Svart förbereder noga ett genombrott i
centrum, medan vit fortsätter att spela
avvaktande,

DXb2

24. Tb?7

'Te8

26. Ld4

25. Ta?

Kf5 = 27.

28. TX ab
Därmed
ner sedan

TF

Tc6é

c3?

TX

29, Kf2

Sgå4T

erövrar vit h-bonden
relativt lätt.

30, Ke2
32, Ke4

LXh2
Td2

ä4, Ta8

31. Kd3
33, aå

Ke4

36. LXe5

och

vin-

TdiT
TXg2

35. Te8T

LMe5

Se5

37. 25

Kd5

= 39.

Te2t

Td8t

Ldé

40, —
42. Tc8
44, Tc4T

Te7
Le5
Ld4tT

41, Kbé
43. Te5T
45, Kbå

Td?
Ke4
h5
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en

Eller

27. Sf4 Df2t

gXf3å DM
1 nästa drag.

Forintos
1. d4

Sf6

27, — TXd4!

har

28. Kh3

DXhlt

28, ex d4 Df2t

2.

c4

e6

3, Sc3

Lb4

4.

honom

mer men

att fullborda

37. Se2

dXc4

38.

f3

då

5.

Td3

15. h4

18. DXe5

20. Dg1t Da5

Kf8

16. h5

h6

Sc6 19. Dh2

på ett

17. LX

DX

LXd4
går

42. SexXd4

givetvis

43, —

TXe5

44, —

De8

inte

Sdé! 43, Te5
att byta

torn

för

44, feb

och

19.

matt

29. Kf4

Vit kan inte med 29. Kh3 utsätta sig
för avdragsschacken 29. — 5e3, ty på 30.
gt avgör snabbt 30, — DMf3 31, Kh2
SgAT.
29, — Dd2T 30. Kg3å Df2t

31. Kf4

DXd4

Hotar De5 matt.
32, fXg4 DXal 33. LaG De3 34, Le2
Nu hotade De?f.

34, — DXa3

35. Tdi De7

36. DXert

KXe7
Svart har nu ett klart vunner slutspel,

37. Tbi b6 38. g5 hXg5t 39. KXg5 as!

Tbl

a2

at 41, e5 aå 42. Th?t KB

44.

Tal

Ta4

45.

h6

gXh6t

KXh6 Te4 47. Lf3 Tb4 48. Uppg,

9, e3 f5 10.

det är svårt för

utvecklingen

TX!

43,
46.

Här skulle 44, — SMc4? 45, SKISS DM
f5? 46, Le4 vara en önskedröm för livstidsingen på hl. Men Fischer har sett allt det

69, ENGELSKT
Fischer

är.

5. g3 dé 6. Lg2 e5 7. 0-0 Sc6 8. Sc3 Sh5

Smyslov

Vit har bonde

e7t SXe7
Tidigare

30. Dg3

1. Sf3 Sf6 2. c4 g6 3. b3 Lg7 4. Lb2 0—0

Nr 68, NIMZOINDISKT

14. Lg5

nyhet.

Dc8

26. — Sgå! 27. Sd4

Lombardy

bra sätt.

prövar

Det

Nr

10, —
12. Le4
Fischer

41, —

40, TXb6

a LXc3t 6. bXec3 c5 7. cxXd5 SXd5 8.
dXc5 Da5 9, e4 5Se7 10. Se2 0—0 11. Ddå
Sbe6 12. Le3 Td8 13. Dg3 e5

Std?

36. Lbé

matthot på el med erövring av c-bonden.

Da3

PKe5

d5

Te? 39. Lc5 Te8 40. Lf2 Se4 41, Ld4

utmärkt i det nu uppkomna
vit har bara två bönder för
det gäller nu för svart att
de två återstående bönderna

Här spelade Fischer 10, f5 mot Geller
och erhöll ett stort utvecklingsförsprång,
vilket dock wvisade sig vara svårt att utnyttja.
1

dXc4

46. Uppg.

9, Tbl

dix
Das

35. De2

Svart står
slutspelet och
pjäsen, men
förhindra att
byts bort.

Fischers specialvapen, som Geller använde
mot Fischer själv i sista ronden!
8. Dd2
10. e5

dia-

TXa8

41. Ka5 Keb 42. TeBt Le7T 43. Kat Kb6.
dé

ljusa

23, LXaR

16. LXe3
18. 0—0
20. TXf6
22, LXb7

Det hjälpte inte heller med 40, a6 Tbh2T

Fischer

den

24, — Dec? 25. Sc3 a6 26. 5Sd4 SI8 27. bd
Td8 28. Sb3 Te8 29. TXeS LXe8 30, ad
Kh?7 31. Se2 Te7 32. a5 Kg6 33, Sc3 Li?

Med

DXe5T

40. Th8

Nr 67. SICILIANSKT

besätta

Förseglingsdraget. Det var naturligtvis
inte inbjudande att i detta läge byta av
den på hl inspärrade löparen.

38, Kb5

Mazzoni

Lc6

Scé
Stå!
Ke7
Se5

15. —
DXe3t
17. Sd5
Ld6é
19. SXf6t = gXf6
2. LXc8
KXf6
17.

med

24, Kf2

15, Kdi vore väl mera stilenligt, men det
kan följa 15. — DXe6 16. Tel och svart
får torn och två pjäser för damen.

Lockande för svart var inte heller 16. —

att

gonalen,

15. De3

LXf3

hotar

komma för lätt undan,
21. Kf2 Le6 22. Dh2 De5t 23. Kg3 Dg5T

13. f4 5e7

c6

17. Sc3

20. Tet

d3 g5! 11. Sel g4 12. f3 Sf6

14, Dd2

eXxf4

Sfå 21.

Sg6

15, Sd5

18. eXf4
Se2

LJ?

5e8

h5

16. Td1i

Efter 24, Lf1

kunde

följt c5 och

svart

LXcA

46.

SXe5

De3

LXb3

49, Sc5

De7

47.

SXb3

50, SKb7

Sfå7

nu

TI? 23. Lf2 h3 24. Lhi

De2

Sed 48, De2

19. Sc2 hå

22. Ld4

Efter en avvaktande spelöppningsbehandling försöker vit en originell manöver för
att skydda sin kungsställning,
22. —

45,

Hotar DXb4, Detta följer starkt, om vit

fortsätter med

51. Dd2

DXa6.

Sc4 52. Dc3

De2

Den vita löparen slipper ut,
spelar det inte längre någon roll,

men

nu

53, LXc6 $d2 54. Det Se5 55. Uppg.
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AIN
SR EBES
AAN
Bar
ov ör

Nr

70.

SPANSKT

Fischer
Smyslov
1. e4 e5 2. SFf3 5c6 3. Lb5 a6 4. LXc6 dX

c6 5. 0—0 f6 6. d4 Lg4 7. dXe5 DXdl
8 TXdi fXe5 9. Td3 LXf3 10. T>f3 Sf6
11.

5c3

Lb4

Eller
TXeSt.

13.

12.

Lgå

—

SXKe4

LXc3

|

13.

bXxc3

14. Te3

14. LXf6 TXf6 15. TXf6 gXf6
Vit har den fördelen,

TES

SXg5

15.

16. Tdi

att svart inte kan

spela på tornbyre, ty 1 så fall vinner vit
er rena bondeslutet

tack

vare

majoritet på kungsflygeln.

sin bonde-

16. — Ke? 17. Td3
Tf8 18. Kfl a5 19. gå
Tg8 20. h3 b5 21. Ke2 Keb 22. Kf3 Tb8 23.

Ke3

c5 24. c4

Inte 24. Td5 c6! 25. TX05? Kdé6.
24, — bXc4 25. Ta3 Tb5 26. Kd2 Kd6

Ti3 Ke6 28. Kol TbB 29. Ta3 Tb5
Ede! 31. a3 Tb8
34, Te3 Td8 35.

39. hXg4 Thl1 40,

Boknytt
Sveriges Schackförbund: Jubileumsturnering
Stockholm 1966-1967. Stockholms Schackförlag 1967. Pris 7:—,
Bland

de

många

arrangemang

som

Sve-

riges Schackförbunds centralstyrelse planerat
för jubileumsåret 1967, intar den internationella turnering som under nyårshelgen 1966
—67 ägde rum i Stockholm, en viktig plats.
Jul- och nyårsturneringar (1 Stockholm och
Göteborg) Mev under krigsåren ett nödvändigt surrogat för det internationella utbyte
som icke längre var möjligt. Helgturneringarna har emellertid även efter krigsslutet
visat sig vara en idealisk tävlingsform, och
SSF:s jubileumsturnering var sannerligen
ingen surrogatturnering. En besvikelse utgjorde givetvis Kotovs återbud, men annars
startade

kande

ett starkt

fält, där Keres

lätt hemförde

en överlägsen

faktiskt hans första matchseger i vårt land frånsett

Bergsten,

ammal

publik.

sitt

lärobok

tillgänglig

genom

Bergstens

Boken

värde

realisera

har inte förlorat

något av

bearbetning,

tvärtom. Den är avsedd för nybörjare oc
man kan knappast tänka sig en bättre elementarbok. Här finns vad annars brukas

Ööverras-

seger,

och turneringsden överlägsna

att

dela

3—5

plats med Eero Böök och Bent Larsen

(4,5).

Stockholms schackförlag har utgivit en utmärkt

partier,

och

Jiten

ord,

turneringsbok

presentation

med

samtliga

av deltagarna

spelöppningsregister,

45

i bild

turneringsta-

bell samt ett trevligt och sakkunnigt tävlingsreferat av Lars Bäckström, En bok för

alla
19671
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svenska

schackspelare

1373. W. J. G. Mees,

Driehuis-Velsen. Original.

1374. J. v. Reek, Leiden.
Original.

byggt och rikligt illustrerat av bl.a. 366
diagram. Man hoppas verkligen att denna
bok skall få många läsare.

Lars-Olof Lindell: Bellman på annat sätt.
Bokförlaget Fabel AB. Stockholm 1966.
Pris inb. 12,50.
Författaren anges vara en arg, ung litteraturhistoriker av den ”nya, kritiska” skolan, men är förmodligen identisk med Äke
Runnquist, som här tillåter sig att kvickt
och elakt skämta med den ”nya kritiken”
genom att uppdaga hemligheten med Fredmans epistlar. Verket är ”fullt av kvadrater och fyrkanter” och i själva verket är
det ett parti schack som utgör det esoteriska mönstret i diktverket. De s.k. bevisen
utgöres bl.a. av en förteckning av alla textställen med orden kung. drottning, torn,
häst, löpare och bonde, vilka enligt författaren ”på samma gäng syftar på verkliga
förhållanden och personer och på schackspelspjäser”. Et blygsamt påpekande om att
även

orden dam

för att inte tala om

Kurt Richter: 666 Kurzpartien, Eine bohe
Schule der Schachtaktik, 3. ÄAnflage. 244
sidor, 708 diagram. Siegfried Engelbardt
Verlag, Berlin 28
inb. DM 14,80.

Här

(Frohnan),

en ny version

jubileumsåret

E.U.

partisamling,

1966.

av Richters

är3e6

Vinst

Vinst

Vinst

1375, E, Granlund,
Borlänge, Original,

Lösningsfrist:

31 juli 1967.

matt,

drag etc. finns belagda i Fredmans epistlar
är väl den enda kritiska anmärkning man
vågar göra mot den dråpliga bevisföringen.

Pris:

mycket

sålunda en bok av stort värde för sökaren
av öppningsfel och överraskande taktiska
vändningar i det tidiga mittspelet. Nytt i

(8). I övrigt lyckades Ove Kinnmark

genom

1372, Chr. Jonsson,
Tväråselet. Original.

saknas: en bestämd lärokurs med frågor,
svar och repetitionsavsnitt, allt logiskt upp-

Keres

svenskarna

Ivar Claessons

svensk

för

populära

av

UHLIN,

gata 7 ÅA, Kungälv.

en

matchvinsten mot Folke Ekström 1944. Martin Johansson (5,5) hamnade långt efter
bäst

Bidrag och lösningar till
ERIC

/ Morrisons
att göra Bort

önskan:

örträffliga

lyckats

har

Lund,

ÖverBerg16:50,
K. E.

27.

30. Tc3

32. TXc4 h5 33. f3 Kcé
Td3 Th8& 36. Kd2 c4 37.

Te3 Ke5 38. Te2 hXg4
Tg2 remi.

R. Bott!S. Morrison: Spela schack.
sättning och bearbetning av Karl Erik
sten, Gleerups. Lund 1966. Pris inb.
Den kände schackvännen professor

som nu utökats

623 till 666 partier, alla under 20 drag

3+3-6

Vinst

DOM

I TFS

INTERNATIONELLA

STUDIETURNERING

1966

1334

1346

1343

A. H. Branton, USA
1 pris

P. Perkonoja, Finland

B. V. Badaj, Sovjet
3 pris

2 pris

från

och

denna upplaga är en avdelning "Liten miniatyrföljetong” med korta partier från
åren 1962—66, lika fyndigt och trevligt
kommenterade som ”vanligt”, När det gäller Richter har man alltid stora förväntningar. Hittills har han icke svikit sina
läsare och beundrare, och även ”666 Kurzpartien” kan förbehållslöst rekommenderas
alla schackvänner 1 vårt land.
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ANANAS

Hedersomnämnanden: 1 HO
J. Bån, Ungern, 2 HO — 1321,
Bardon, Tjeckoslovakien, 3 HO
M. Bent, England, 4 HO —
Peronace och O,. J. Carlsson,

1312

i

H. Källström, Sverige

4 pris

— 1340, Dr.
B. Soukup— 1303, C.
1349, C. A.
|

En ytterst tilltalande och välkonstruerad
materialstudie, som efter gött inledningsspel
utmynnar i en — mig veterligen — hittills
icke framställd positionell-remi mekanism.
2 pris — 1346 av P. Perkonoja, Finland.
Som

Remi

DOMARBERATTELSEN
I årsturneringen ingick 55 kompositioner
(Ornsteins studier får räknas som två, då
de inte är tvillingar) av 22 författare från
11 länder, Det var alltså en ”storturnering”.
Och

ändå måste jag erkänna, att jag aldrig

dömt någon studieturnering som haft en så
låg genomsnivtsnivå! 16 alster underkändes
direkt

för

många
som

felaktigheter

på grund

t.ex.

och

nästan

lika

sett

3:e

av bristande originalitet,

1300,

som

jag

nu

för

gången (!) fast den saknade helt originalitet
t.om. när den uppenbarade sig första gången (i ”Lelo's” turnering 1961).

Ett självplagiat är 1315, som författaren
publicerar för 30 år sedan. Då var det en

liten men bra studie utan onödiga pjäser.
I förhållande till den är 1315 en klar försämring! Ett självplagiar utan nämnvärda
förtjänster är även Peronaces 1350, som
(med omkastade färger) och en något enklare version fått pris i TfS 1952! Sven om
kungsmarschen här är överförd på den
svarta kungen, så är det precis samma
marsch och samma idé Studien kunde i
bästa

till 1:a

fall ha

publicerats

som

en

pendang

ingen

svårare

pristagaren med tydlig källangivelse,

Domsluter

blev

därmed

sak, Bland de kvarvarande studierna hittade jag blott två verkligt originella alster:
1334

och

1302,

Det

senare

är dock

inget

konstverk utan obearbetat ”råmaterial”. Att
prisbelöna det vore som att bevrakta det
som skulptur fast det bara är ett vanligt
”ohugget” marmorblock. Synd att författaren lämnat ifrån sig denna studie i ställer
för att försöka klä den intressanta idén i
en acceptabel skrud.
Jag kunde inte finna fem studier som en-

ligt min uppfattning var värda att prisbelönas. Då TfS ledning emellertid atlovat
fem priser skall det återstående penningbeloppet delas ut till 1:a HO,
Mitt domslut blir därmed

I pris —
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följande:

1334 av ÅA. H. Branton, USA.

P:s studier alltid mycket

Bidrag och lösningar till
HILDING

FRÖBERG,

Midgårdsvägen 8, Handen,

12294, Ernst Jönsson,

12295. E. ÅA. Wirtanen,

12296. P. Bugnicourt,

Finland

Frankrike

Matt i 2 drag

Matt i 2 drag

välkonstrue-

rad. Inledningsspelet är ypperligt — lagom
långt och poängterat och dessutom utan opåkallade pjäsavbyten som alltid ”förtunnar”
uttrycket. Det finns många ”klassiker” med
ytterst skickligt framställda L-inmuranden,
men denna försvarar väl sin plats bland
de övriga.
3 pris — 1343 av B. V. Badaj, SSSR. En
mycket sober och välkonstruerad pattstudie
med några

icke oävna

förförelser. Men

här

fattas just den gnista som gör en välkonstruerad studie till ett minnesvärt konstverk. Bron, Perkonoja

och

Badaj

likheter genom sin ytterst högdrivna teknik,
men de sysslar tyvärr ofta med bleka eller
redan

Matt i 2 drag

har vissa

12297. Gustav

Jönsson,

12298.

kända idéer.

T. Tikkanen,
Finland

12299,

T. Tikkanen,
Finland

4 pris — 1312 av H, Källström, Göteborg. En lång och exakt kungsmarsch. Inte
över sig originell, men väl sevärd, Ledig
konstruktion och partimässigt förlopp.
I HO — 1340 av Jenö Bån, Ungern. En
intressant teoretisk undantagsställning, Det
som gör verket ”studiemässigt” är den analogi som uppstår i förförelserna — en gång
vågrätt — efter: 1. KOM? Lb2! 2. Kf5
La3 = och den andra gången lodrätt efter:
5, KXf4? La3 =, samt givetvis den avslutande dragtvångsställningen.
2 HO

—

1321 av Soukup-Bardon,

Tjec-

koslovakien. Författaren har ”avbetat” det
mesta

på detta ”Troitzkij-område”, men har

trots detta lyckats finna ett strå till. Den
dubbla remivägen verkar innehålla en del
originalitet.

3 HO - 1303 av C.M. Bent, England. Först en
tvingande kungsjakt, men så en liten poäng

och man

är framme

ren och

partiet.

Mart i 2 drag
ÅA) diagrammet.
B) med Lb1 på a8.
C) med Lb1i på c4.
12300. Ernst Jönsson,

vid en ganska originell

dragtvångsställning, som kostar svart

Matt i 2 drag

12301.

Bill
USA

Jones,

Marr i 2 drag

12302,

Bill
USA

Jones,

löpa-

4 HO — 1349 av C. ÅA. Peronace och
O. J. Carlsson, Dylika D+S mot D-studier
hör egentligen det förflutna till och bör
inte hamna på prislistor anno 1967. Om vi
ändå ta med detta alster, så beror det uteslutande på två stilla drag — nämligen 1.
Se7! och 11. Scå!!
Uppsala i maj 1967
Å. Hildebrand
PIDE:s int, domare
för studier

Matt

i 3 drag

Hjälpmart i 3 drag

Hjälpmart i 3 drag
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12303. Torsten Jönsson,
Hälsingborg

12304,

H.

Ternblad,

12305.

Västerhaninge

Bo

Lösning till problemen

Lindgren,

12192—

12203, häfte 9
12192 (Amirov, Sorokin, Menuk).

Stockholm

1. Kd7.

Tre kockar och en halvbra soppa (KW).
Tornparad (C-A D). God uppgift, men

dualen bXc4 stör (AKA).
sond; 1. Sb4, Innehållsrik

Briljant

12194

(LL).

teknik

(Asplund).

1

2. de!

1.

1, Det?

KX

1. De4?

Ddi.

12193 (AndersMeredich (EI).

Dd2? Kd5! Dragtvång i skenspelet utbyts
mot hot i lösningen (KW). 12195 (Sm).
1. Tf6.

1. S7f6?

axlbet

1. S4f6?

TE51

1.

fer Td5! Författaren meddelar själv följande föregångare: Kd8, Da6, Tel, el. Las,

Se7, f4, Bg5 — Kd4, Th5, h6, Lgl, h7, Sd2,
Hjälpmatt i 6 drag

Hjälpmatt i 2 drag

Ba5, £7. ÅA. C. Reeves, Die Schwalbe, 2 pris
1963. 2-matt. 1, 57g6. Även V. Bartolovic

Självmatt i 9 drag

2 lösningar

Lösningsfrist:
DOM

har behandlat idén i Problem, juni 1966.
12196 (Wester). 1. e4t. I denna mycket underhållande tvåa kan Bed slås på 6 sätt,
Nästan alla vita pjäser får tillfälle göra
matt. 1. DXf6? De5! (AG). 12197 (Wirtanen). Aj I. bXct Bj 1. Lo, 1. Scå cX
båt En mycket lyckad kombination (AKA).

31 juli.

1 TIDSKRIFT

FÖR

SCHACKS

1 pris, M. Myllyniemi

AÄRSTURNERING

FÖR

2 pris, J. Haring

TVÄDRAGARE
3 pris, H.

1965

Ahues

12198
Kb3;

onsen. i. ad, 2. Le6t, men även 2.
Test,
TeBt. 2. Lc&6f; båt. 2. Kb;

Tb7. 2, LXb7t, 2. Kb3; TbB. 2. LXf71, 2.

Kb3, Dubbelhot och oparerbara schackar i
diagrammet drar ner betyget. 12199 (Speckmann).

1. Se8, IXh5,

2, Kl5; Eh7. 2. Sf6t.

En miniatyr som tillika är Rex solus (AG).

12200 (Widlert). 1. Ld3, 2. Lf5; Th5. 2.

LÉST; SbXd3,

2. Sfö; Sfxd3.

1. Sb5,

1.

Sf5,

Skenbar

lösning

1.

Se4,

2. 5b5; Bil.

12201

(Riczuj.

1.

diSt, KXF4. 2. Sf2, KXf3. 12202 (Nilsson).
men
f2

o1 Sf

2

1 pris: 11904 av M. Myllyniemi, Förförelserna 1. Sf3?, 1. SXe2?, 1, Sko,
1.

Lf27, 1. dXc3? och 1. Db6? pareras alla
av Kd3!, men trots detta är paradmotiven
olika varje gång. Efter 1. Sf3? Kd3!

frestas

vit vill lnndningsmatten 2, Sfe5? och i lösningen 1. Sf5, Ler. 2, Sce5 förverkligas
en.
2 pris: 11931 av J. Haring. Vits försök

1. 5403

?2

Förspelsmatterna

DXg7,

Sf5

och

Dg4 framkommer före inledningen genom
interferenser på e6 och efter inledningen
genom självblockader på då. Ogonfägnande
spel, men

man

saknar en tematisk

förförel-

att avskära en eller flera svarta figurer blir

se. En vit Lf7
hot 2. TXd5
försvarsdrag på
av L. Larsson,

Ke?

Försök 1. Sg5? b5!, 1. Sf4? (b5? 2, DX d5),
Sgt, 1, Sf8? (b5? 2, Sd7), Te7!, 1. Sc5? (bä?

framgångsrikt endast efter 1. S4e3! Ett
komplicerat och underhållande problem. 1,
55e3? (avskär Tf3, så att svart ej kan spela
2. Td3), Ke4! 2. Te5? DXest

1. Sb4?

(avskär La5, så att svart ej kan spela Ke4?

2. Sd2),

Ke3!

1. Sb2>

men ej Ke5? eller Ke4?
3 pris: 11910

(avskär

av H. Ahues.

Db),

Te3t

1. Sg7? Sf3t,

1. Sg3? Sg6l, 1. Sd4!? Tg211 Därför 1. Sd6!
Intressant

och

välkonstruerad,

i hedersomnämnande:

11884 av T. An-

dersson, En mycket god dragpliktare med
4 mattförändringar och en tillagd matt.

2 hedersomnämnande:

kanen,
158

När

Sb4

drar

11934 av T. Tik-

uppstår

3 sekundär-

och förförelsen 1. c6 med
skulle ha kunnat motivera
e6. I omnämnande: 11914
Förspel 1, —, b5. 2. Te2.

2. Sd7), bXe5! Lösning 1, 5c7. Mycket
vacker,
2 omnämnande: 11970 av L. Larsen. Imponerande batterispel.
3 omnämnande: 11885 av I. Buckwald.
Dragpliktare med ovanligt vackra mattbilder.

Handen

i april 1966

Hilding Fröberg,

domare.

1. f7, 2. Sf6,

svart har ej 2 tempodrag

till förfo-

gande, 1, LXec3, KXg2 2. LMf6, SKf6;
1. ell, 587. 2. Lg3, Lf5, Den senare lös-

1. Sd6

hot, men på ett virtuost sätt förhindras
varje gång 2 matter.
3 hedersomnämnande: 11980 av C. Groeneveld.

finns genom

ningen är dock så banal att den kan räknas

in bland följande bil. 1. —, Ld3. 2. Kh3,
Lf5:; 1. aXbliL, f7. 2. LfÉ5, Sf6; 1. h3 (eller

1. KXh5), Lf5. 2. Khé (KORS), TOCh3;
1. LXci, Th3 (Te8) 2. KiXCh3, [£5; 1. h3
(Xbl), Todt, 2. Kf3, Tf4. 12203 (Aune).

Skenspel: 1 ov, Sf2. 2. 5c4 (dual 2. St),
Kc6, 3, Se3, Se2; 1. —, Se3. 2, Se4 (dual
2. Sbl),
ningar:
Se3; 1.
Sfö:; 1.

Ke6, 3. Sc3, Sc2 (dual Sf5), Lös1. Se4, dXe4, 2. dXe4, Se6, 3. Kd5,
Sc4, dXc4, 2. dXc4, Se6. 3. Kd5,
ed, Se3, 2, Ke5, Ke. 3. d4, 5g6.

Skenspelet

kan

äen

inledas

med

1.

—,

Kc6.
Lösning

till problemen
12217,

12213

(Knöppelj.

O-—0, Bj OQO, —,

e5!

häfte

A)

Ket eller Thi och följaktligen har vit ej
rätt att rockera i B. En liten svaghet i B

är att svart måste spela sitt ”starkaste”
drag Be7—e5 för att lösningen skall bli entydig

12213—

2, Dbé6t

som

problem

Ett

framkommer

ha

borde

2. TR,

1. —, SgXf7,

icke 1. —, SeXf7,

Te6, men

som

2 modellmatter

inte finns i lösningen.
12216 (Fröberg). Skenspel

0—0?

2. Te6, ty svart får ej rockera i skenspelet!
Lösning 1. f7—f6, Sef7. 2. 0-—0, Tg6. 12217
(Ternblad). Skenspel 1. —, Tf7. 2, Lf6, Td7.
3. Se5, Td4. Lösning 1. SXh6, Tg8. 2. Sf7,

'Th6. 3. Le5, Th4. Bil. 1. Ke5, Tf7 (Te7).
Visar en idé som

2. Kdö6, e7. 3. Kd7, e8D.

Larsson var förtjust i. I diagramställningen

binder en vit och svart pjäs varandra (red).

Funktionsväxel som blockad- och frigöringsMästerhg!
pjäs mellan L och S (KW).
(C-L HH).
Stella

Polaris,

organ

för

nordiskt

prob-

lemschack, har hivtills utkommit med 5 nr,
men kan redan nu räknas till en av de

ledande problemtidskrifterna i världen, Prenumeration i Sverige sker genom att sända
in f6 kr till Rektor Helmer Ternblad,
Folkhögskolan, Västerhaninge. Förutom or-

dinarie årsturneringar för 2-, 3- och flerdragare, själv- och hjälpmatter, heterodoxa
och retroproblem samt studier, med 3 priser
i varje
ringar:

avdelning,

utlyses

följande

turne-

Stella Polaris juniorturnering. Tillägnas
Äke Ericssons minne. Alla nordiska prob

lem- och studiekomponister som ej fytit 21

år kan deltaga. Alla slags problem
doxa, fantasi, studier). Ett pris på
samt bokpriser. Domare A. Uddgren.
lemen sändes senast den 1 dec. 1967
Hildebrand, Box 323, Uppsala 1.
Stella Polaris tematurnering nr 1.
jande tema:
tande

likg. 2.

1 .e3, e4, 2. Ke2.

(red).

glart Bror Larsson mycket (LK). Utsökt
kombination av 2 retroidéer — svart vid
draget och förbjuden rockad (KW). 12214
(Hildebrand). 1. Td3, 1. Td4? Td7t 12215
(Hultberg). 1. De2t, Kb5. 2. De5t; Kb?
(Kd7). 2, De7t. 1. Dg6T? Kb5! Efter Kb?7?

(orto30 kr
Probvill A.

Tilläg-

nat Bror Larssons minne. Turneringen avser
hjälpmatter i valfritt dragantal med föl-

10

1. c3, Le7

efter följde Ba2—a3 och Dh8—a1-—a2. Efter dessa D-drag har en vit 5 eller svart D
eller svart 5 vandrat från bl till e7 och
blivit slagen där. I B kan vit ej vara vid
drag. Vits sista drag måste ha varit med

Den

skenbart enkla ställningen visar sig vara ett
vackert och instruktivt prov på retrograd
analys. IA frågar man sig hur svart
K kommir till ci eftersom vit, som det framgår
av lösningen, har rockadrätten kvar, Svart
K måste ha gått via b4—2a3—b2—c1, Där-

pjäsen

På det fält, där den mavtsätstår

utgångsställningen

i slutställningen,

stå

en

annan

skall

pjäs

av

i

samma slag och färg. Temaexempel av H.
Ternblad: Kd6, Sh8, Bh4 — Kh7, TeS, Tf8,

Lf6, Le8, Bg7. Hjälpmatt i 4 drag. 1. KXXh8,
h5. 2. Kh7, h6. 3. Kg6 h?7. 4. Kf7, h8S!
Domare H. Ternblad. Problemen sändes
senast den 1 sept. 1967 till A. Hildebrand,
Box 323, Uppsala 1.
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INTERNATIONELL
TVÄDRAGSTURNERING
Sveriges Schackförbund utlyser med
ledning

av

sitt

50-årsjubileum

en

NY

an-

interna-

tionell tvådragsturnering. Var och en äger
rätt act deltaga med valfritt antal tvådragsproblem av valfritt slag. 5 priser om 150,
100,

75,

50

och

25

kronor

utdelas

jämte

andra utmärkelser enligt domarens bestämmande, Till domare har preliminärt utsetts
Gustav

Jönsson.

Turneringsproblem

senast den 31/12 1967 och
beteckningen ”SSF jubileum
Knöppel, Torsvikssvängen 39
Sveriges Schackförbund, on
50-years-jubtlee,

announces

sändas

försedda med
1967” vill: J.
H, Lidingö 1.
account of its

an international

tourney for two-movers. You may send any
number of two-movers of any kind. There
awill be five prices, 150, 100, 75, 30 and 25

swedish crowns, the judge may decide con-

NATIONSTAÄVLING

i problemkomposition
Den stora, av Sovjet arrangerade nations-

tävlingen i problemkomposition för ett par
är sedan blev en mycket intressant och för
vårt lands del framgångsrik tävling. En ny
sådan tävling, denna gång arrangerad av
Holland, pågår nu. Härom har Svenska
Problemschackklubbens medlemmar erhållit närmare upplysningar. Men då vi hoppas, att också andra problemintresserade
skulle vilja deltaga, meddelar vi härmed,
att fristen för insändande av tävlingsproblem löper till den 25/9 1967, och att upplysningar om de olika slags problem (nio,
mänga att välja på!, som tävlingen gäller,
kan erhållas av J. Knöppel, Torsvikssvängen
39 II, Lidingö 1, som också insamlär de
svenska problemen.

cerning further distinetions. Gustav Jönsson

is preliminarily appointed
may until 31/12 1967 and
tion ”SSF jubilee 1967” be
pel, Torsvikssvängen 39 II,

to judge. Entries
with the indicasent to: J. KnöpLidingö 1, Swe-

(Forts. från sid. 134)
7 remi, Benkö förlorade två gånger — mot
jugoslaven Nikolic och Kavalek från Tjec-

Please reprint!

Kozomara, som kom
hult 3 p, 7) Karl Svensson, Vanneberga 2 p,
8) Tage Ljungbeck, Einja 1 p.
Klass I-segrare och uppflyrtade till mästarklassen blev Werner Nilsson, Näsum,

Vanneberga,

Göran

Ols-

son, Markaryd, Ivar Celin, Lönsboda, och
Ove Håkansson, Finja. Klass II vinnafe och
nya klass I spelare blev Arvid Johansson,

Osby, Bengt Nordström, Finja, Lars Göran
Malmberg, Markaryd, Gustav Nilsson, Finja, och Aron Nilsson, Öppmanna Vånga.
Damklassen

vanns

av

Ylva

Carlsson,

Vanneberga, som tog full pott på de tre
ronderna
De fyra juniorgrupperna vanns av Ronny
Andersson, Lars Tegård och Ulf Gabrielsson, Hässleholm, samt Äke Westin, Finja.

Särspelet mellan de fyra gruppsegrarna om
titeln och uppflyttning tll klass I vanns
av Lars Tegård före Ulf Gabrielsson och
Ronny

Andersson,

Pojkmästerskapen, som spelades i Lönsboda med 24 deltagare gav följande gruppsegrare: Anders Blomberg och Johnny Åndersson, Lönsboda, Åke Westin och Lars
Andersson, Pinja, Peter Alwer, Hässleholm,

och Thomas Jönsson, Vanneberga.
160

SCHACK

erbjuder

Ärgång

Pris

Ärgång

Pris

Årgång

1910

sicsssener

8 kr

1923

sososseres

8 kr

1957

srerrrrsas

12 kr

1911

oocsossses

8

1924

sossarnasa

6

»

1958

sosorisers

10

1912
1913

sirosressr
oossrseera

8
8

1926
1927

sova
occceressr

3

»

1959
1960

oense
o.s.v orre

10,
12

1914

.o.so.c. «

En

1929

orcceserss

6

1962

orsesraraa

12

1915

oorosssne
ra

8

1931

oocssssras

&

»

1963

...... oven

12

1916
1919

si.ss-soss
oense

10

1932
1954

sissevsert
soseeerser

6
i2

sa
,

1964
1965

oovoseners
sossisenra

12
12,

1955

soseossesa

12,

1920

.

vå

1928 oooeror nns

»
»

5»

6 ar

156 oorereeena 12.

Pris

> 1966

,,

rerna 12.

Beställning kan göras hos Tidskrift för Schack, Box 7123, Göteborg 7, eller
genom insättning på postgiro nr 6046 34,
Komplettering av ofullständiga årgångar sker i görligaste mån till humana priser
mot insändande av lista över saknade nummer. På begäran söker TfS även
anskaffa andra årgångar än de ovannämnda.
Bland pärlorna: 1912 och 1916 med Nordiska kongressböcker, Berika Ditt
schackbibliotek med en serie årgångar av TfS — en fascinerande kavalkad i ord
och bild av 1900-talets svenska och internationella schackliv!

TIDSKRIFT

för

SCHACK

näst sist, och hade i

övrigt resultatet 7 vinst och 6 remi.

(Forts. från sid. 137)

Lundberg,

FÖR

äldre årgångar av Tidskrift för Schack
Vid beställning för minst 10 kronor är leveransen portofri
Vid beställning av minst 10 årgångar lämnas 15 9/0 rabatt på nedanstående priser.

köslovakien — och hade i övrigt 7 vinst
och 6 remi, Savon förlorade mot Stein och
överraskande nog också mot jugoslaven

den.

Berne

TIDSKRIFT

Egendomligt nog inledde Savon tävlingen
med sina två förlustpartier, men den olyckliga starten bekom honom inte och han
var sedan säkerheten själv. Han ställde upp
1 turneringen med avsikt att tillkämpa sig
titeln internationell mästare, men det gick

så bra för honom att han med en gång
kvalificerade sig för stormästartiteln! Nu
tillåter inte reglerna ert sådant språng mot
höjderna, men det lär inte dröja länge
förrän Savon tillkämpat sig den förnämare
titeln,
Byrne visade sin höga klass och fick en
fin slutplacering, fast fan inte hade turen
på sin sada. Ciric, som blev stormästare för

två är sedan, infriade återigen förväntnitgarna och mer till. Däremot hade man väntar sig mera av den likaså talangfulle tjec-

ken Kavalek, som kvalificerat sig för interzonturneringen men nu hamnade mitt i
fältet, men
han experimenterade alltför

mycket denna gång.
Slutställning för de bäst placerade: Ivkov
och Stein 10/2, Benkö och Savon 10, Byrne
och Cirie 9/2, Nikolic och Tringov 8/2,
Kavalek och Vukic 7, Däcksteim och Janosevic

ALLT I SCHACK

BRIDGETIDNINGEN

SVERIGES SCHACKFÖRBUNDS
i

ing.

Jubilenmsturnering.

(Sthlm,

Nu 25:te årgången

1966—67

(Schlm

häft,

Al

Deltagare: P. Keres, B, Larsen, E. Böök,

.

Eric

Jannersten

Bridgetidningen.

är chefredaktör
Som

fasta

för

medarbetare

S, Johannesen, M, Johansson, SS Sh
har han flera av landets kända bridgeberg, K. Sköld, B. Hörberg,
O
s
Kinn=
|
namn, Bertil
G,. Johnson, Tore Sandmark, R. Litsberger.
-

:
SVERIGES SCHACKFÖRBUNDS
ör rarsart SCHACK 67, häft. 12:
AA

.

-

Text och partikommentarer:

gren, Einar Werner och Jan Wohlin,
Många utländska experter återkommer
i spalterna, bla. Besse, Dormer, Filarski

vn

och Reese.

G. Ståhlberg, E. Lundin, Z. Nilsson, E.
Hans
Miller:lehrt Schach
Botwinnik
inb. 25:20

Förutom aktualiteter såsom utförliga
referat från större matcher och turneringar innehåller Bridgetidningen inG. Gunderam:
Neue Eröffnungswege
häft, 11:40 | struktiva och underhållande artiklar,
Jens Enevoldsen:
problem och tävlingar.
Verdens Bedste Skak, del 4 inb, 14:10
Sahovski (schack) informator häft. 25:—
Bridgetidningen utkommer med tio

Ska Joassoni. Parti

häft.

itll

å

Oms. tillkommer på

oci

7: | Nummer om året och kostar i helårs|

priserna

prenumeration
tion

6,

STOCKHOLMS SEHACKFÖRASG
Henry Andersson
Munkbrogatan
Tel. 2079 20

7

Stockholm C
Postgiro 55 08 86

(som

kan

påbörjas

när

som helst) 25:— inkl. oms, Prenumeragenom

tecknas

genom

bokhandeln

eller

Bridgetidningens postgiro 156584,

Nu utkommen

i utomordentligt vackert utförande

UR INNEHÅLLET:
Prolog av Bertil Gedda, 55 partier, spelade av våra främsta mästare åren
1917-1966,

kommenterade

och

analyserade

av

framstående

kännare

som

Ståhlberg, Lundin, Z. Nilsson m. fl, Vidare märks en krönika om Sveriges
Schockförbunds öden under 50 år, sammanställd av Gideon Ståhlberg, samt
artiklar om korr-schack av A. E. Axelson och om studiekomposition av ÅA.
Hildebrand.
Redaktion:

Erie Uhklin.

En väsentlig bok för varje schackvän
Pris 13:20, varuskatt inberäknad, Sänds portofritt efter inbetalning till Bokfonden, Nygatan 66, Orebro. Postgiro 2122.

SCHACKFÖRBUND
ör

SVERIGES

En ljus idé ....
Å

Tag en halvårsprenumeration

på

Tidskrift för Schack 1967!
Det

kostar

rentav
nummer

inte

mer

bara 10:—,
—

än

varvid

kr

12:—

—

nr 6—10

sänds under höstens lopp

för

—

medlem

i Sveriges

det sistnämnda
med

massor

Schackförbund

sedvanligt

stort

jul-

av schackläsning. I nr 6

bl.a. omfattande referat från SM-tävlingarna och Sveriges Schackförbunds 50årsjubileum i Stockholm under juli
En

halvårsprenumeration

uppmuntran

är ett utmärkt

tävlingspris

för föreningens juniorer. Inbetala avgiften

TIDSKRIFT
Pesibox 7123

för

bästa

till

SCHACK

Postgiro 60 46 34
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liksom
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ränkbara

