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nuarl)

1967 år: stora julnammer

gratis, Av

tekniska skäl är en föratsättning härför att
å

postgirotalong

antecknar

040/545 03,

kan

i motsatt

562 60

fall

ej

veta

om

tex.

postförskottstrassel

och

allmän

ore-

da. Skriv allud ut namn och adress på
postgiroinbetalningskortets vänstra talongdel! Saknas ibland med tidsödande spaning
efter

anonyma

inbetalare

som

följd.

bön om skärpt inbetalaingsdisciplin utsträcks slutligen till en vädjan till envar
att under december inbetala avgiften för
1968!

Distributionsavdelningen

INBJUDAN
Av landsförbundet sanktionerad turnering i klass Il kommer att anordnas i
Gävle 26 december-—1 januari. Skriftlig anmälan till Lennart Mattsson, Batterigatan
i7, Gävle, senast 16 december. Spelplats:
Schackkamraternas lokal, Kaplansgatan 13,
Gävle, Startavgift 40:—, Priser 125, 75, 50,
Upplysningar kan lämnas av Lennart Mattsson, tel, 026/18 07 54 mellan 17.30—21,00,

Erik

Andersson 1 Mjälldrunga är identisk med en
tillsynes ny prenumerant med samma namn
i Vartofta. Sådant leder till plåtfördubblingar,

LAG
Tel,

Under 1967 har Tidskrift för Schack
ånyo noterat prenumerantökning. Vi tackar
för visat förtroende och hoppas på fortsatt
frammarsch 1968.
Inför prenumerationskampanjen
önskar
distributionsavdelningen fästa uppmärksamheten på några angelägna önskemål. Liksom
tidigare erhåller nyd prenumeranter (som
ej prenumererat 1967 och som erlägger avgiften för 1968 senast instundande 20 ja-

ordet ”NY”. Aven är det betydelsefullt att
den som ändrar adress vid årsskiftet markerar detta på inbetalningstalongen. 'TfS
pris 77:

ELSA

Med detta nummer av Tf följer ett inbetalningskort avsett för prenumeration 1968,
På grund av de ökade kostnaderna har prenumerationsavgiften höjts till 25 kronor. Dock
får medlemmarna av Sveriges Schackförbund alltjämt en rabatt på 4 kronor, och för
dem blir prenumerationsavgiften således endast 21 kronor. Postgironumret är 6046 34,
Prenumerera genast så att tidskriften kommer utan avbrott.
'TfS kommer under 1968 med reportage från alla tävlingar av betydelse, bla. Erik
Olson-turneringen i Göteborg under årsskiftet, där fem kända utländska spelare deltager,
SM i Norrköping samt VM-kandidaternas matcher, Som vanligt stor partiavdelning med
Dragoslav Andric, Eigil Pedersen, ryska stormästare mfl. som kommentatorer. Serien
"Tips om slutspel” kommer att fortsättas med Ernst Ähman som medarbetare.
Nya prenumeranter, som ej prenumererat 1967, erhåller 1967 års stora julnummer
gratis, därest prenumerationsavgiften för 1968 inbetalts senast den 20 januari 1968.
Till samtliga föreningar inom Sveriges Schackförbund har utsänts prenumerationslistor,
avseende TIS 1968. Vi uppmanar föreningarnas funktionärer att energiskt medverka vid
prenumerationskampanjen.
TIDSKRIFTSKOMMITTERADE

nyprenumerant

pris 85:—

Ia

1968

ARADE PRENUMERANTER!

Nya turneringsböcker:
Santa Monica 1966 (1,B. Spasskij)
+ Monte Carlo 1967
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Korr-schack

LR

BOCKA

Tidskriftskommitté:

1967

November

Vår

SCHACKAKTIV -68
Sveriges

Schackförbund

kommer

i bör-

jan av nästa år tillsammans med föreningar
och

distrikt

att

igångsätta

tion

I nästa

nummer

en

landsomfat-

tande — rekryteringskampanj, = benämnd
Schackaktiv -68. I kampanjen ingår bla.
en tävling mellan olika föreningar om bästå propagandainsatsen, Ytterligare informaoch

genom

cirkulär.
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Eigil Pedersen:

KOP ÅRSBOKEN!

Småland

Du kan spela schack, Det vet vi alla.
Men kan Du reglerna? Nej, och det är inte
heller meningen att Du skall kunna dem

Det blev stor ommöblering i Smålands
Schackförbunds styrelse vid 1967 års kongress I Nässjö 7 oktober. Sålunda avgick
ordförande och korresponderande sekreteraren Edvin Gillström efter att i närmare

utantill.

Däremot

kan

det

vara

behändigt

att FIDE:s spelregler finns tillgängliga, om
det skulle uppstå något tvivelsmål,
Förut fanns FIDE:s regler tryckta i
Sehackförbundets

”Jlilla bruna”, men

under

de senaste åren har denna skrift varit synnerligen svåråtkomlig. Nu finns FIDE:s
regler återigen 1 tryck, denna gång i Sveriges Schackförbunds årsbok 1967, översatta
med de senaste regeltolkningarna och kom-

pletteringarna. Högaktuella.
Ärsboken

innehåller

dock

inte bara reg-

ler. Stimulerande artiklar finns också. Årets
sverigemästare Rolf Martens skriver om
det gångna spelåret, och kända mästare har
kommenterat aktuella partier, TV-partiet
t.ex. Du kan även läsa om ”Schack
och
datamaskiner”,

om

korrschack,

problem-

schack eller en genomgång av alla schackhändelser under sistlidna verksamhetsåret.
Köp årsboken nu! Den kostar 6 kronor
(inkl. oms.) plus frakt 40 öre. Sätt in beloppet på Bokfonden, Nygatan 66, Örebro,
postgiro 2122. Skriv namn och adress, märk
talongen: ”Ärsboken”.
EA

EUROPACUPEN
Den 24 november reser det svenska
landslaget till Tjeckoslovakien för att deltaga | Europacupens grupp 3, zon 2, som
spelas i Veseli nad Moravou den 25/11—
3/12. Landskamper kommer att spelas möt
två

av

länderna

och Österrike,

Ungern,

Tjeckoslovakien

TUSENMANNASCHACKET
Ärets

propagandatävling

Tusenmanna-

tio

år

tillhört

styrelsen.

Även

kassören

Arne Wallenberg tog avsked. Dessa har
nedlagt ett stort arbete under åren och
många tävlingar har arrangerats i förbundets regi, Det blir nu Stig Friström, Norra-

skulle koras. Lagtävlingarna hade samlat
tio lag med sex spelare i varje. Både Jönköping, Nässjö och Huskvarna

fick samma

poäng där kvoten fick avgöra och eftersom Jönköping hade en halv partipoäng
bärtre än laget från Nässjö blev Jönköpings
Schacksällskap även 1967 års blixtrmästare.
Till de individuella blixttävlingarna hade
ett femtiotal spelare anmält sig, Hans Ek,
Jönköping,

och

klubbkamraten

Lennart

Ljungquist tog fösrta resp, andra plats, Ek
blev därigenom distriktsmästare i dessa tävlingar. G. Holmberg, Nässjö, blev tredje
pristagare

och

fyra B. Eskilsson,

Värnamo,

samt Arne Wallenberg, Vaggeryd, kom på
femte plats.
Algot Strandberg

8 (19), Norröna
Sjöhästen 2,
258

6,

Eriksberg

4,

SKF

Jansa spelar i Göteborg
Positivt svar har nu ingått från den
tjeckiska schackfederationen, beträffande inbjudan till Erik Olson-turneringen i Göteborg under julen, Representant för Tjeckoslovakien

2,

variant

i Sicilianskt är

1, e4 05 2. SÅ3 dé 3. d4 exd4 4, SKd4 Sf6
5. Sc3 46 6. Lg5 e6 7. f4 Db6 8. Dd2 DX
b2 9, Tbl Da3

Diagram

1
Läsarna

blir

den

kände

mästaren

Jansa,

10. e5 dXe5

och

svenska

deltagare

Zandor

Nilsson,

platsen

är

och

Sven-Göran

mästare,

Ove

ännu

€

blir Elof

Kinnmark,

Malmgren,

reserverad

Sovjetunionen
Gaprindashvili,

för en

oominerad,

Den

Martens,

Hans

Ek

tionde

internationell

nog

undrat,

varför

Fischer

11. fXe5

Std7

12. Le4 Da5!?

Kan det verkligen göras så enkelt?

13, SKeb

Ställningen är känd från många
den senaste tiden och bäst från

partier
partier

Fischer—Geller i Monacoturneringen,
finns det tre fortsättningar: 10. LII6

Nu
gX

f6 11. Le2 eller 10. f5 och slutligen den
populära fortsättningen 10. e5!?
Den sistnämnda belyses bäst av partiet
Tringov-—Fischer, Havanna 1965: 10. e3
dXeå 11. PXe5 Std? 12. Le4 Lb4 13. Tb3
Da5 14. 0—0 0—0 15. SXeb FXe6 16. LX
e6t Kh8 17. TXf8f LXf8 18. Df4 Sc6 19.
Df7 De5t 20, Eht Sföl! 21, LXcB SXes

22, De6 Seg4 och vit gav upp.
Senare

har

Byrne

försökt att

förstärka

det vita spelet med 15, Lf6ö! och vann en
strålande seger över Evans, men efter det
möjligheter.
Inte heller det frestande springaroffret
efter: 10. 05 dXe5 11. fXe5 Sfd7 12, Led
Lb4 13. SXe6? har visat sig helt lyckat,
för svart spelar 13. — LXc3 14. Sc? Kf8
15. 0—0 Dc5t 16. Khti LXd2, och nu står
svart på vinst, likgiltigt vad vit spelar!
Pröva själv om det inte är riktigt!

Även Ungern kommer att sända en av
sina bästa spelare, men vilken det blir, är
i skrivande stund inte klart, Som tidigare
meddelats,
kommer
från
Alexander Kotov och Nona

har

inte valde draget 10. e5 i partiet mot Geller i Monacoturneringen, utan spelade 10.
£5, Förklaringen är, att Fischer själv i samma turnering blev ställd inför draget 10,
e5. Från diagram 1 följde i partiet Mazzoni
Fischer:

har man funnit, att svart efter 15, — SX
f6 16, exXf6 Td8! har utmärkta försvars-

10 mars 1968. Yrterligare upplysningar i
senare nummer av TfS och genom kansliet
samt ON,

Göteborg

omdiskuterad

Söndagen var helt ägnad år blixtspel,
dels lag men
även individuella mästare

i Blå Hallen, Stockholms Stadshus, den 9—

Distriktets korporationsserie för sexmannalag har slutspelats, Finalronden var spännande, och Volvo hade en chans att passera ledande SJ. som överraskande förlorade mot Norröna,
Slutställning i klass 1: 5J 8 (19/2), Volvo

En

följande:

hammar, som övertar posten som ordförande, med klubbkamraten Stig Löfberg
som sekr. Kassör efter Wallenberg blir Algot Strandberg, Jönköping.
Flera motioner behandlades på årets kongress, Bla, en om sammanslagning av den
östra och västra div. I serien till en serie.
Däremot bibehålles båda grupperna i de
lägre serierna. Det var också en motion
om införandet av en veteranklass för spelare som fyllt 65 år, dock fick inte någon
av dessa spelare tillhöra klass L
|

schacket kommer preliminärt att upprepas

Distriktsnytt

Moderna varianter i
SICILIANSKT

Tornet vann

i Malmö

En stor internationell lagturnering för
döva spelades nyligen i Malmö. Det gällde
sexrmanaalag och entimmespartier. Resultat: Göteborg (Tornet) 14!/2, Hamburg 14,
gi penhamn
12, Stockholm 10, Malmö
2,

Inte heller 13. 0—0 tycks ge vit tilfräckligt angrepp, Det kan följa 13. — 5Xe5
14. Df4 och nu är 14. —
bästa, för vit svarar starkt

Ldé6
med

inte det
15. Sed.

Däremot skall svart lugnt spela 14. — Le5t
för att efter
Scb!
13. —

15. DXe5

fXe6

14. LXe6

svara

med

DXe5t

15. —

15. De3

Därmed erkänner vit, att hans öppningsspel

har

misslyckats,

och

han

förlorade

så

—

DXe6

16.

Tel

svart,

och

efter

19.

också snabbt partiet, Spelar han emellertid
15,

Ed1,

följer

15.

Se5! 17. Dd8+t Kf7 18. Tlf Kg6 19. TXf8
Sbc6!

med

vinst

för

5d5 följer enkelt 19. — Dd7! och även så
är angreppet helt tillbakaslaget.
I Andrics

kommentar

till partiet Fischer

—Geller i Skopje-turneringen (nr 82i
septembernummer 1967) anmärker han
6, Le4: ”Fischer väljer samma variant
i Monaco-turneringen (i partiet mot
lery, men

han

ler,

redan

TfS
till
som
Gel-

avviker senare trots att vits

spel under mellantiden förstärkts av Tal i
et parti som exvärldsmästaren nyligen
spelade i matchen Sovjet-—Tugoslavien”.
Detta måste vara ett misstag, ty det är
inte Bobby som avviker, utan i stället Gelsom

Najdorf-varianzen

efter

5.

5. —

—

a6,

5Sc6

undviker

vilken

han

valde i Monaco och även vann med, som
framgår av parti nr 60 i TfS nr 5! Och
Geller hade förstås goda skäl för att av-

vika, ty Tal hade ju —

som

framgår

citatet ovan

—

det

vita spelet

på följande

sätt:

Fischers

förstärkt

Monaco-uppläggning,

Det

av

skedde

i
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FIDE-KONGRESSEN

Tal—Bogdanovic: 1. e4 c5 2, Sf3 då 3.
då eXd4 4, SKd4 Sfé 5. Sc3 a6 6. Lg5 e6
7. f4 Db6

8, Dd2

DXb2

f5 Sch 11. SKc6 beh

e5 Sd5 14, SXd5 cKd5
0—0 Le5t 17. Eh1l Tf8

TXfl

Lb?

9, Tbt

Da3

10.

15. Le2 dXe5
18. c4 TXfI+

16.
19.

12. FXeb FXeb 13.

ligen

Vi är nu framme vid den aktuella stvällningen, där Fischer förlorar efter dragen:
20. Lg4? dXc4 21. LXe6 Dd3t 22. Det
Le4! 23, Lg4 Tb8 24, Ldi Kd7! 25. Tf7t

EKe6! 26. Uppgivet. Fischer menade efter
partiet, att den vita ställningen var så
stark, att det någonstans måste finnas en
vinstvariant, och denna variant fick nu
Tal tillfälle art demonstrera utifrån diagramställningen:

Tar sikte på fältet h7.
e4 21. Lp4 Le?

Märk att 21. — Dd3 faller på 22. Da4t
jämte mattsäctning,
22. DI2! 0—0-0

Efter 22, — LXg5 23, Df7t Kd8 24,
DXb7 Te8 25. LXe6 kan svart genast ge
upp,
23. Lf4!

Stemitz-löparna är uppställda!

23. — Ld6 24. LXe6t Kb8
Eller 24, — Ke7 25. Tbl!
25, Dbe6! LXf4
Ddé 28. LXd5!

26. DXd8t

Ka? 27. Tb1

Elegant ända till slutet, för efter 28. —
DX då

29,

vit tillbaka
riket,

TXb?7t

Ka8

drottningen

30.

och

Td?t

hela

vinner

kunga-

28. — LXd5 29. DXd6 LXd6 30. cXxd5
Uppg.
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ett

arrangemang

av

imponerande

mårt.
Liksom i Barcelona i fjol, var kongressen i Tammerfors ytterst välarrangerad. De
finska organisatörerna sparade varken tid,
krafter eller pengar, när det gällde att få
den stora kongressen att fungera smidigt
och gästerna att trivas.
Kommissionens president Comins Mansfield var, trots en nyligen överstånden
sjukdom, still going strong. Han hade med
sig sin oersättlige sekreterare och nyutnämnde internationelle mästare i komposition — Barry Barnes (en av världens
”största” problemister i god konkurrens
med Jan Knöppel. BB är 197 cm lång och
JE

1981).
Förhandlingarna

leddes

dock

mest

a

Sr

Från vänster: Lapierre, Grzeban, Formanek, Hildebrand,
ten. Cate, Mortensen, Kaila, Wenda och Tanelian.

Sacharov,

Jensch,

RR

Mansfield,

av

den mycket eftektive förste vicepresidenten
G. Jensch, Västtyskland. Denne assisterades
i sin tur av den språkkunnige (kommissionens tolk) fantasischackexperten Dr. Karl
Fabel och hans landsman Dr. Niemann.
Sverige representerades av A. Hildebrand
och Bo Lindgren, Finland av O. Kaila och
Jan Hannelius,

20, De2l

20, —

I TAMPERE
pIDE:s sektion för schackkomposition hade i år sin kongress i Tammerfors. Den
hölls sista veckan i augusti och blev verk-

Bulgarien

av Dimitrov

och

Tanelian, Spanien av den alltid sprudlande
vitale Argiöelles, Frankrike av skolläraren
(med det perfekta uttalet) Lapierre, Tjeckoslovakien av ingenjören och problemförfattaren PFörmanek (ung och gladlynt), Polen av studieförfattaren Dr. G. Grzeban
(med biokemi som specialitet), Holland av
allroundkomponisten = (bankmannen)

slutligen

Danmark

av

den

mäångkunnige

farmaceuten och chefred. för STELLA PÖLARIS — Jan Mortensen,
Från Sveriges sida medföljde som gäster
H, Ternblad, Jan Knöppel, A. Uddgren,
Folke Sandberg och H, Fröberg. På ”damsidan” fanns fru Hannelius, Jensck, fru och
frk, Niemann, fru Wenda, Lindgren, Flildebrand, frk. Argielles, samt kongressens
fokröterare och ”allt i allo” frk. KK. Orund,
Under förhandlingarna — som ibland blev
ganska segslitna (en dag fr. kl. 9.30 till kl.
23 — visserligen med avbrott för måltider
och ett par timmars paus) dryftades bl.a.
nya regler för erövrandet av den internationella mästartiteln i komposition. Man
bestämde enhälligt, att kraven skulle höjas
så att titeln tilldelades endast verkliga topp-

antal problem och en studie och fick lösa
dessa samtidigt som en schackklocka registrerade deras betänketid. Segrare blev —

bla. en subkommission av Saharov, Sovjet,
och Hildebrand, Sverige, för att utarbera

långt ifrån överraskande —

normer för att göra dessa tävlingar till
”officiella FIDE-arrangemang”, vilket de än

så länge inte är) etc.

ten

Cate, Sovjet av studieförfattaren och professorn i metallurgi Sacharov, Osterrike av
den unge mtemartikdoktorn Wenda och

män på området. Man behandlade också
utgivningen av nya FIDE-album, nationslandskamperna i komposition (här tillsattes

i
ii
i

i
i
i

i

i

i

|

Axel Äkerblom — int, mästare
Kommissionen utsåg
även nya interna-

tionella mästare och

dessa blev: Axel Äker-

blom, Sverige, G. Bakesi, Ungern, B. Barnes, England, B, Bartolovic, Jugoslavien, A.

Chicco, Italien, K. Fabel och W. Speckmann, Tyskland samt J. Vladimirov, Sovjer.
Sverige fick därmed sin andra int. mästare I komposition (Bo Lindgren utnämndes i fjol i Barcelona), vilket är strålande

om man betänker, att det sammanlagda
antalet utnämningar (för hela världen) inte
överstiger 30,
Till internationella domare för komposition utsågs: N. Dimitrov, Bulgarien, E.

Finlands främs-

te lösare och nya ”studiestjärna” Pauli Perkonoja, som klarade samtliga uppgifter på
— OM jag minns rätt — 8 minuter! Tvåan
fick 20 minuter och gick bet på en upp-

gift.
I en ”snabbkompositionstävling” med delragande av kongressdelragare + gäster (med
fritt sammansatta lag) fick man komponera en 2F efter en idé av Mansfield och
Barnes. Segrande lag blev paret Jan Knöppel, Sverige + Pauli Perkonoja, Finland
med följande uppgift: Kd4, Dhé, Lat, Sc8,

Bd3, d5, e4, e6 — Kf6, Lbi, Lh8, Sa6, Sf1,
Bad, b5, g6 27 1. Kc3! På andra plats kom
laget

ten

Cate,

Holland

+

R,

Ljungman,

Finland, tredje priset erövrades av Jan
Mortensen, Danmark + H, Harkola, Einland medan fjärde platsen (hedersomnämnande) gick till teamet Ojanen, Finland +
Hildebrand, Sverige + Wenda, Österrike.

På

programmet

intressant

spörsmål

stod

även

av

finnarna

speciellt

mycker
om

”för-

Twanow, Polen, W. Popp, Tyskland, B, Barnes, England och V. Jakimtjik, Sovjet.

fargarrätten”
all.

Som "”blevenemang” genomfördes bla, en
”blixtlösningstävling” med deltagande av
Finlands skickligaste lösare. Dessa fick ett

man bl.a. mottagning på Tammersförs rådhus, sight-seeing av staden och dess omgiv-

Som

i vissa

ett

tvivelaktiga

”inramning” till arrangemanget hade
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spännande

oldboysfinalen:
2

1. Ernst Ellerot,
Lindome
—
1—

3, Robert Ahlqvist,
Uppsala
po 1 —
4, Carl Lövsén,
Borås

7. A. Wickström,
Saltsjö-Boo
0

som

ingen

annan

uppnå

i SM

med

SM6l

67, och

resultaten:

9 —5 = (2—3)

SM 62
dlfoHfa
(3—5)
SM 64
10/2—21fe
(2)
SM 6&7 12-22
(1)
vilket på 49 partier ger + 27, =

1

P2

1

4

0

Ka

1. Inledning

1

0

Ze

I

I

2

1

2

När den materiellt överlägsna parten eftersträvar vinst i slutspelet K-+2S mot K+B,
måste motståndarens bonde snarast möjligt
blockeras. Ofta kan kungen bindra bondens
frammarsch, I detta fall gäller det dock endast en temporär blockad tills en springare
kan överta uppgiften och etablera en fast
blockad. Härmed menas att den blockerande

I

1332

ie
OO

1

O—
0

0—

1

0

1

O0—

2

—
Sfå
d3
10,

Hans Ek
g6 3, 23 Leg? 4, Le2 Sf6
$c6 7. Del 0—0 8. Dh4
c3 De7 11. e4 dXed 12,

22. SXg5

Sf7

23. TXf5

ex

f5 24, 5c2 Ef8 25 LXf7 Ld7 26. Dhå
De5 27. Lb3 Ke7 28. Sf3 Df6 29. 5Se3 Kd6

30, Sg5 Df8 31. Dg6t Ke7 32. Sd5+t Kb8

33,
36,
Lb3
42.
45.

5b6 De7 34, Le6 Lec6 35. SXa8 KXag
DXfA Ddé6 37, hå Le5 38. Sf Lg3 39.
LXf3 40. DXf3 LXh4 41, Lås De?
Kf1 Ka? 43. Ke2 Dert 44. De4 DX eåt
LXed b5 46. Kf3 Kb6 47. Kf4 b4 48,

g3 LdB 49. Kf5 bXe3
Lh4 52. g5, remi.

50. bXc3

c4 51. gå
i

O. Edelsvärd — Harry Runström
1. c4 e5 2. 5Sc3 Sf6 3, Sf3 5Sc6 4. a3 då
17, —

5,

Oldboysmästare 1966: Ernst Ellerot,
Lindome
En gammal kämpe vann den jämna och

5. cXd5
SXd5

SKd5

DXd5

6. De2 Le? 7. e3 0—0

9. Le4

Ddé

10.

d3

Lf5

8.

11.

0—0 Tad8 12. Set Sa5 13. e4 Lg6 14. Le
SKA 15. DMec4 c5 16. få b6 17. g3 Khå
18. gå f6 19. b3 Lf7 20, Dc2 Td7 21. a

&6 22. De3 f5 23. 25 Kg8 24, h4 Te6 25.
Tb1 TfåB 26, Tb2 a5 27. Lf2 fXe4 28, FX

e4 Dh3 29. Dec2 Le6 30. De2 Tf8 31. Lg4 32,
Dg3 cf 33. dc4
Le5 34, Dg2 Tdf7
$d3 DXd3 36. DX g4 Ld4 37. Ta2 Tf4

35,
38.

Vit uppger.
Avgifter för de svenska turneringarna:
Klass 1, nio spelare pr grupp, kr. 15:—
Klass 2, sju spelare pr grupp, kr. 12:—
Klass 3, sju spelare pr grupp, kr. 10:—
Priserna utgöras av SSEK:s plaketter,
varjämte gruppsegrarna och tvåor med 80
vinstprocent

SSKK:s

17

uppflyttas.

resultatbulletin

-67-—30/6

Alla

avgifter

-68

till

kr.

för riden

4:-—,

postgiro

Axelson, Linköping 6.
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kostar

Ett bidrag till teorin om slutspelet
K+25S mot K+B

springaren

SXed 13. 5Sg5 Sf6 14, Led e6 15, f5

SKd8

vi kan alltså redan nu gratulera den nye
sverigemästaren
i korrespondensschack!
Några partier pågår alltjämt, varför sluttabellen publiceras senare.
Hans Ek har detagit i fyra SM-turneringar

Sa

TT 1

Of.

B, Soukup-Bardon:

7

gXf5 16. Lf4 De? 17. Tadi Td8 18. SXh7
5d5 19. Leg5 fé 20. TXd5 fXg5 21. TXd8t

med remin mot Bryntse,
1182 poäng, ett resultat
kan

0

6

Två partier från SM 67:

dXed

Hans Ek, Jönköping
Hans Ek har
Stjärnhov, nårt

Of:

5. Erik Landgren,
Malmö
0 Of:
&, M. Fred,
Skara
Otel

Arne Bryntse
1. f4 då 2.
5, 0—0 05 6,
Te8 9. 5a3 a6

Sverigemästare 1967:

5

Offe

2. Elis Hugolf,
Enskede

34

sonia erinran
nosen TRE DIEA

ningar, äkta finsk sauna (även röksauna),
båtresa med ”Silverlinien”, avslutningsbankett i ett naturfagert beläget värdshus och
sist men viktigast av allt — den personliga kontakten med minga trevliga problemvänner. Bland de finska deltågarna
märktes bla, E, Bonsdorff och O, Riihimaa
(båda med schackmatemarik som huvudintressej, studiekomponisterna Dunder och
Breider, ”allroundkomponisten” och sällskapsmänniskan Matti Myllyniemi, A. G.
OÖjanen mfl. Man kommer länge att minnas den givande tiden i Tampere och den
finska gästfriheten.
Nästa kongressort lyckades man inte bestämma, men det blir antingen Frankrike,
Bulgarien eller Lugano i Schweiz (i anknytning till 1968-års schackolympiady.
A. Hildebrand

52052,

A.

E.

ej kan

fördrivas (t.ex. Kb5, Sal,

d5 / Kf5, Bd& med svart vid draget; 1. —
Ke5 eller 1. — Ke6 2, Keb6l eller 2 Kod!

och vit vinner), vilket i sin tur är utgångs-

punkten för det teoretiskt och praktiskt bekanta fördrivandet av den svagare partens
kung in i en hörnställning. Den starkare
parten Ästadkommer detta genom en aktion
med kungen och den fria springaren, och för
motståndarens kung återstår snart bara pendelrörelser från hörnfälter till närmaste ruta.
I detta moment ingriper så blockad-springaren för att framtvinga martsättningen. Att
motståndarens bonde nu frigjorts är bara
till fördel för den starkare parten som inte
behöver räkna med de pattställningar som
annars inte går att undvika när bonden saknas. Slutspelet K+2S mot K är alltid remi,
Vinstmanövern kräver att bonden blocke-

ras innan den hunnit rycka fram alltför
långt. Troitzky bar klarlagt hur långt bonden får gå utan att den starkare partens seger äventyras. Sålunda vinner t ex. vit alltid mot svarts a-bonde om den inte kommit längre än till a4 och fast blockeras av
en vit springare på 23. Detta innebär, att
vit också vinner mot en bonde som står på
25, 26 eller 27, varvid bockadspringaren kan
stå på a3 liksom givetvis även ”högre upp”.
För övriga linier gäller att bonden inte får
ha avancerat längre än till b6, c5, d4, et,
f5, g6 och h4 samt att blockadspringaren
finns på b5, c4, d3, e3, f4, g5 och h3.

Analogt med exemplet från a-linfen vinner vit givetvis mot bönder som ej avancerat fram till nyssnämnda fält och som är
fast blockerade av en springare (Jfr litt
förteckn,, nr 1, 2 och 3).
Om

de svarta bönderna överskridit grän-

sen a4, b6, c5, d4, e4, f5, g6, h4 är vit vinst

möjlig endast under vissa speciella betingelser och vinstvägen har eller kan ha sina helt
individuella särdrag, som i princip dock inte
särskilt mycket avviker från den 3.2.3. normala metoden, d.v.s. när de kritiska fälten

ej passerats och då vit vinner oavsett hur
de övriga pjäserna (kungarna och en springare) är placerade,
2. Slutspelet K-+2$ mot KAB på ”springarlinjens” fjärde fält (b3, g5).
Villkoren för vinst i slutspelet K-+25 mot
K+Bg5 resp Bb5 har hittills ej (inte heller
i den nedan citerade litteraturen) angivits så
klart som man har rätt att fordra av allmänna regler av detta slag och så som de
in redan formulerats för bönder på andra
fält, Troitzky säger (se nr 1) rörande de allmänna betingelserna för vinst mot bonden
g5: ”Springaren g4:s position är spegelsymmetrisk (sic/) med springaren g5:s, och just
denna bondeställning gör det omöjligt att
omringa svarts kung, som befinner sig på
t. ex, 22, såvida inte denna omringning för-

beretts i ett tidigare skede”. Och vidare:
”Med bonden på g5 uppnås matt i alla de
fyra förberedda hörnställningarna”
Det är givet att denna allmänna lärosats
inte kan anses tillfredsställande. 'Troitzkv,
som naturligtvis behärskade ämnets problematik, har tydligen förbisett att ban här
inte formulerat sin regel lika klart som han
annars giort i sin omfattande och värdefulla undersökning av teorin kring slutspe-

fer K+28 mot K+B. Men trots detta har
han lett oss in på rätt väg för bedömningen
av förfaringssärtet i fallet ”svart bonde nå
25", Några viktiga olösta frågor kvarstår
dock, t.ex. Finns det bara en enda remimönlighet? (med tanke på Trotzkys ”på t.ex.

21

eller: Kan

den starkare parten vinna

i alla övriga fall? osv.
Under sina sista levnadsår sysslade Dr.
CR. Lafora ingående med slutspelet K+25
mot K+Be5 (se nr 3. 4, T det senare arbetet yttrar han: ”När bonden står nå 25

eller h5. kan man vinna 1 alfa fyra hörnen.
om
men
den
ren
logt

svarts kung är tillräckliet omringad,
man missteckas under alla förhåflanom evarts kuns unnnår de kritiska fål5? eller k7 med honden på «5 och ana
fälten b2 eller 27 med bonden på b5

Faliet Trositekv och Dr, Lafora kan man
alltså (med

svart bonde

&5 efter h51 fram-

fteinga matt i alla fra hörnen, men endast om svarts kung befinner sig I en vad
Troitzekv kallar ”förberedd” eller ”färdie”
hörnnostion. Som exempel anför den senare
fen nr 1Y bla. föliande två som vi använder
fär hörnet h8: ar If? SFS / KAR eller Kh7

hi Ko6. Se6 / KAR eller KoR. I övriga hörn
rör det sig om helt analoga ställningar. som
samtliga måste ha uppnåtts i ett tidigare
skede. Det är dock omötligt att vinna, om
den svarta kungen vid Bg5 (eHer Bb5) uppnått fältet g2 (eller b2) och enl, Dr. Lafora
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är även b?7 (resp. g7) ”remifält”,
Under mina studier av fallen ”g5” och
”b5” frågade jag Dr. Lafora som jag stod

9. 5Sc6 gå 10. 5b5 g2 11. 57 mar. Om
1, — Ke8, så 2. Kc6 Kb8 3, 5c5 Ke8 4. Sb7

i ständig

första varianten,

brevkontakt

med,

vad

för skäl att karakterisera b7
remifält. Jag fick dock inget
lande svar och fördjupar mig
blemariken kring bonden ”g5”,
inte helt ville nöja mig med de
nitioner som bjöds mig. Jag
fastställa att svart kung
på
absolut garanti för remi i fallet

han

hade

och g7 som
tillfredsstälåter i proeftersom jag
oklara defikunde snart
g2 var en
”g5”. Troit-

och

vit vinner

på

samma

sätt som

i den

Im

sats genom undantag helt berövas sitt egenvärde. Detta blir särskilt påtagligt när det
som 1 positionerna 1 och 2 inte rör sig om
godtyckliga abstrakta positioner utan sådana vars livskraft och existens kan härledas ur verkliga schackkombinationer (den
ena

Position nr 2

uppstod

i ett turneringsparti

och

g3 9, Scåt Kal 10. Ke2 g2 11. Sd2 g1D 12.
Sb3 matt, och om

5, — Kb1

så 6. Kc3 Ka2

7. Sc4 Kbi 8. 5d3 g4 9, Kb3 g3 10. Sa3t
och

matt i 2 drag).

v

den

B. SOUKUP-BARDON

andra är slutfasen i en studie).
Låt oss närmare granska ett annat
påstående i en allmän lärosats om vinst eller
remi i fallet ”g5”. Det gäller Troitzkys re-

Original för TfS

dan citerade regel, att vit endast kan vinna

zky demonstrerade denna remi i Diagram I,
där svart oavsett vem som är vid draget,

om svarts kung redan befinner sig i en ”färdig” hörnposition. Det visar sig att inte
heller denna lärosats gäller för alla fall.
Beviset härför erbjuder framför allt en position av Troitzky själv från 1937,

håller remi, t.ex. 1. Sfex+Kg3! eller I. =
Kbh3, då 2. Kf3 skulle leda till part.
I

AA, ÅA. TRÖOITZEY
(Chess studies 1937)

IV
ÅA. ÅA. TROITZKY

(Chess studies, 1937)

Vit vid draget vinner

Vit vid draget vinner
Ytterligare ett exempel på en rad redan
existerande möjliga ställningar ges i diagram V, där svarts kung från början ingalunda är infångad i en ”färdig” hörnställning och vit ändå vinner: 1. 5c5 ÅA. 1. —

Vit använder sarama metod som i position 1, t.ex. 1. Sc4 Kb3 2. 5d6 Ka7 3. Kcé
Ka6 4. Sb7 Ka? 5. Sc5 Kb8 6, Kd7 Ka7 7.

Ke? Ka8 8, Se5 gå 9. Se6 g3 10. Sa4 g2

Remi. Vit eller svart vid draget
Däremot kunde jag ej finna något analogt och lika övertygande bevis för den
(enl. Dr, Lafora) andra remimöjligheten i
aller ”g5”, nämligen när svarts kung uppnår fältet b7. Det finns tvärtom

situationer

då svart förlorar 'ust därför att hans kung
står på b7, Så t.ex i diagram I
u

Position nr 1

11. Sb6 matt.
De här anförda två positionerna är i
verkligheten representanter för ett helt system av möjliga ställningar. Så kan i position 1 den vita springaren före första draget även stå på f8, c7 eller d4 (1. 5e6) eller
springaren kan stå på e6 och kungen komma från 14, a5 b4, c4 eller c5 (1, Kb5), Detsamma gäller analogt för position 2.
Mellan fälten g2 och b7 finns visserligen
en del relationer, som kanske ägnar sig som
utgångspunkt för ytterligare forskningar,
men enligt de rön som hittills gjorts i fallet

”g5”,

materiella

Vit vid draget vinner
Vit spelar 1. 5e6 och vinner, 1. — Ka7
2. Sc5 Kb8

Ka?
264

6. Kb5

3. Kc6 Ko8 4, Sb7 Kbs8 5, Sdé

Kb8

7, Kbé6 Ka8

8

Se5 gå

så

kan

den

svarta

kungens

an-

komst till b7 icke betraktas som ett sådant
remifall som skulle kunna ingå i en allmängiltig regel (redan därför att ”Kb7" saknar
en viktig egenskap hos ”Kg2”, nämligen att
der är remi vem som än är vid draget).
Man kunde förstås invända att positionerna 1 och 2 skulle kunna anses vara undantag, sådana som man ju ofta påträffar
i slutspelsteorin, Dessa undantag kommer
dock i betraktande först när svaret på frågan vinst eller remi är ett resultat av de
förhållandena,

d.v.s.

den

Kd8

9. Sg7 Kg8 10, 5Se6 Kh?7 11. Kf? och vit vinner efter 11. — Kh8 12. Sf6 gå 13. Sf4 (£8)
g3 14. Sg6 matt. B. 1. — Kb8 2. Kd7 Ka7
3. Kc7 Ka8 4, Se5 gå 5, Sc6 osv.
Vit vid draget vinner
Vit vinner utan att svarts kung

som sy-

nes ännu hamnat i det ”färdiga hörnet”:
1. Sb7t Ka! (om 1, — Ka6 så 2. Kc6 Ka?
3, 5Sc5 Kb8 4. Kd? Ka? 5. Kc7 Ka8 6, Se5
gå 7. 5c6 g3 8. Sd? g2 9. Sb6 marr) 2. Ke
Kal 3, 5Sc5 Kb2! Kd3 Keel 5. $e3 (blockerar
vägen till remifältet g2 och arbetar på
kungens instängning på al, där han blir
matt) 5. —g4 6 Ke3g3 7. Sd3t Kbi 8, S[2
Kal! 9. Kb4 Ka2 10. Ka4 Kal 11. Ka3 Kbl
12. Kb3

Kal

13. 5Se3 g2

14. Sc2t

Kbl

Motala

vann

jättematch

15.

Sa3t Kal 16. Sb4 giD 17. Sc2 matt. (Om
5. — Kb2 så 6. Kd2 gå 7, ScAt Kbl 8, Se4

ömse-

skap och Skänninge Schackklubb. Matchen
gällde ett av Motala Tidning nyuppsatt
vandringspris och till bestämmelserna hörde att de båda klubbarna skulle ställa upp

sökta

år

så skulle

en dylik

läro-

3, Ke6 Kf8 4. Sd6 Kg8!

5, — Kg7 6. Kf5 Kf8 7. Kf6 Kg8 8. Sf5 Kf8

sidiga kraftverkan och betydelsen av de
medverkande enskilda schackpjäserna, t.ex.
i slutspelet torn mot löpare, som är remi
därför att kvalitetsövervikten inte räcker
till vinst, men som ändå i vissa ställningar
vinnes av den starkare parten. Men när som
i vårt fall den teoretiska lärosatsen utformats på grundval av rent positionella
egenskaper och betingelser i den underställningen,

2. Sb7t Ke8!

5. Ke5! (5. Kf6? KA8B! eller 5. Kf5? Kg7!)

Torsdagen

den

50-mannamatch

med

vardera

35

12

oktober

mellan

spelades

Motala

seniorer

och

en

Schacksäll-

15

juniorer.

Bestämmelsen om
15 juniorer drabbade
Skänninge hårt, vars småpojkar på 11—12
inte

kunde

hålla

emot

de

äldre

och

3. Slutord
Med undersökningen av problemen kring
den fast blockerade bonden g5 (b53 och
närliggande frågor har jag sysslat så mycket
att jag här bara kunnat ta upp ett fåtal
punkter till behandling. På grundval av
dessa forskningar anser jag emellertid att
den allmänna lärosatsen rörande blockerade
bönder på ”springarlinjernas” fjärde fält
bör ges en klarare och mer realistisk utformning:
”Med sin bonde på b- resp. g-linjens fjärde fält, här fast blockerad av en fientlig
springare remiserar 4 slutspelet K+25 mot
mera rutinerade motalapojkarna. Slutresultaret blev 35—15 i Motalas favör.
I toppen klarade sig Skänninge dock bra
då tre vinster inregistrerades vid de första
borden.

Ulf

Gert

Svenson

Svenson

besegrade

slog

Rune

Sten

Isaksson,

Averby

och

Lars Didriksson slog Orjan Andersson,

Vid

de första 10 borden blev det 5-5 och vid
20 bord segrade Motala med 104:—9/2,
men

sedan

kom

Skänninges

ras.

KRetur-

matchen spelas nästa höst i Skänninge.
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K+B den svagare parten alltid a) när hans
kung uppnår sjunde fältet på samma linje
där bonden står, oavsett vem som är vid
draget när detta inträffar b) när 1: hans
kung befinner sig nära eller fjärran från det
omnämnda sjunde fältet och 2: hans kung
vid fortsatt bästa spel så verksamt hotar
tränga fram till remifältet art det för den
starkare parten är omöjligt art i tillräcklig
utsträckning inringa kungen i något hörn
och vinna.” Detta gäller för varje situation i detta slutspel oavsett vem som är vid
draget.
Formuleringen är vad beträffar b) inte så
klar som önskvärt vore, men den ger dock
generellt, så som teori och praxis kräver,
den djupare innebörden, egenarten i detta
slutspel med dess förhållandevis komplicerade ömsesidiga dragtvängsföreteelser och
relationer mellan de stridande parterna. Om
vi jämför ”fallet g5” med en annan ännu
längre avancerad svart bonde, t.ex. ”f4”, så
kan vi konstatera att vi med hänsyn till
vårt nuvarande vetande inte kan uttrycka
sakläget rörande vinst eller remi i ”faller
f4” på något annat sätt. (Beträffande bonden
f4 kan vi med endast oväsentliga avvikelser
tillämpa de under a) och b) angivna reglerna på det kritiska fältet hi. Uppnåendet
av detta fält eller hotet att uppnå det säkrar remi för svart.)
Jag är medveten

om

att det är svårt att

i fallen med de ovan just nämnda svarta
bönderna och med det oerhört stora antalet möjliga kombinationer av de pjäser
som inte deltar i blockaden (två kungar
och en springare) fastställa för en viss position, om svarts kung har de under b)
angivna remimöjligheterna efter ef. Men det

är just det som utgör den relativt komplicerade problematiken i detta slutspel, och
problematiken måste accepteras som ert
faktum till dess att vi längre fram kanske
lyckas nå exaktare kunskaper,

hundra spelare. I mästargruppen

Akademisk schackklubb
bildad i Växjö
Endast

(Italien) 7 och Ugrinovic (Jugoslavien) &/2.

10 dagar efter universitersfilialens

start i Växjö bildades Växjö Akademiska
Schackklubb (VASKE) Klubben har ännu
inte

fler

medlemmar

än

11,

men

räknar

med att medlemsantalet skall utökas till
nästa år, då ytterligare ett 400-tal studenter beräknas inskriva sig vid filialen.
Initiativet till bildandet av denna klubb
har tagits av J. O. Cederström, Leif Runesson och John Ohrvik, Växjö, Kent Jonsson,

Älmeboda

och

Rol

Lekander,

landa,
VASK har beviljats medlemskap
Smålands

ansökte
serien,

SP,

tillika

om

div.

i Sveriges

dispens
1, men

slogs, kommer

för

spel

då denna

Vis-

i Södra

SF.

VASK

i Värendsansökan

klubben att starta med

av-

ett

lag i Värendsserien, div, 2, Västra. Redan
nästa säsong räknar man med att ha ett
lag med i högsta div.

Syftet med klubben är att stimulera
schackintressetr hos de studerande vid universitetsfilialen, men även Övriga intresserade hälsas välkomna till klubben.
Man kan inte låta bli att reflektera över
moderuniversitetet i Lund, Lunds Akade-

miska Schackklubb (LASK), har bla. blivit
svenska mästare i lagsehack två år i sträck.
För att inte nämna individuelle Sverige-

Trikaliotis,

Kiel Det blev delad seger i västtyska mästerskapet mellan Besser och Höäbner, som
båda nådde 10/2 poäng (av 15), Närmast
lacerade sig Hecht och Kestler 9/2, Mohr-

Atlanta Segrare i det öppna USA-mästerskaper (12 ronder Monrad) blev Benkö
med 11 poäng före Saidy 10/2, R. Byrne

från zonturneringen i Halle. Den 18-årige
Robert Höäbner visade åter sin stora talang
och räknas redan som det stora framtidsnamnet i tyskt schack.

Atén

6

dy,
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närmast

följd

av

ungra-

och

Rossolimo,

Vano,

Avram

Formanek,

Goichberg,

Weinstein, Pun-

Martinowsky

och

9.

Bern Den internationella turneringen här
gav följande resultat för de främsta: Ljubisavljevic (Jugoslavien) 9, Gasic (Jugoslavien) 7/3, Blau, Brunner och Lombard (samtliga Schweiz)

7.

Brecon I den traditionella ”Glorney Cup”
vann England med 14/2 poäng före Skottland 8/2, Irland & och Wales

5.

Christchurch (Nya Zeeland) I en inaternationell turnering (Monrad) segrade Averbach med 13 poäng av 14 före Cardoso
11/2, Dorzsa 11, Sarapu

10/2, Elatov

10.

Dieppe Resultat för de bäst placerade i
det franska mästerskapet: Boutteville 9,
Letzelter 8, Huguet 72/2, Casa 7.

till klubben.
VASKE:s önskan

Dublin I en internationell turnering här
vann Heidenfeld med 5 poäng (av 6), när-

lerna

i Karlstad,

i Växjö
är

att ansluta

att

sig

universitetsfilia-

Linköping

och

Örebro

mast

följd

av

Littleton,

Mc

Curdy

och

bildar schackklubbar (om nu inte derta redan är gjort), så att utbyten kommer att

Murphy 4/e.

en match

Figueira da Foz Resultat för de bäst placerade i det ovortugisiska mästerskapet:
Cordovil 7/2, Helder Sanchintz 71/2 (särskiljning genom Sonneborn-Berger), DPurao 6,

äga rum med VASK.
VASK framför härmed en utmaning om
mot

moöderuniversitetet

i Lundt!

Kiubbens kontaktman är Rolf Lekander,
Seminarievägen 24 C, Växjö.
Rolf Lekander

Graz
Litreraturförteckning:
1. AA. A. Troitzky: Sbornik schachmatnych
etjudov I. Dva konja protiv pesjek. Leningrad 1934,
2. ÅA. ÅA. Troitzky: Collection of Chess
Studies, London 1937.
3. Dr, CR. Lafora: Contribucion al estudio del final de dos caballos contra un
peon, (El Ajedrez Espanol 1963, Nr. 843.
4, Dr. C. R. Lafora: Dos caballos en combate, Madrid 1965,
5. A. Chéron: Lehr- und Handbuch der
Endspiele IL Berlin 1957,
6 G. M. Lisitsin: Zakljutjitelnaja tjast
sehachmatnoj partij. (Kapitlet: Dva konja protiv pesjki), Leningrad 1956,

I en liten turnering segrade

ren Lengyel,
Grekland.

mästaren Rolf Martens! Detta bör vara en
extra sporre för de schackintresserade vid

universietsfilialen

JUNIOR-VM

GENOM

TIDERNA

Världsmästerskapet för juniorer anordnas
vartannat år och startade 1951, Som regel
har segrarna i tävlingen senare kvalificerat
sig för stormiästartiteln. Här den fullständiga listan på världsmästarna: 1951 Ivkov,
Jugoslavien (nu stormästare), 1953 Panno,
Argentina (stormästare), 1955 Spassky, Sov-

jer

(stormästare),

(stormästare),

1959

1957

Lombardy,

Bielicki,

vann Iv-

kov med 712 (av 9, följd närmast av Tatai

Argentina

USA

Eising

8/2

Besser

är känd

bla.

Kraljevo Resultat i det jugoslaviska mästerskapet för de bäst placerade: Matulovic
12, Bogdanovic,
Matanovic Hz,

Bukic,

Ciric,

Ivkov

och

Erems bei Wien Segrare i stormästarturneringen här i slutet av september blev
Unzicker, som tog P/2 poäng av 13 möjliga. Närmast placerade sig Szabo 9, Hort
Es,

Bronstein

Holazek 6:

8, Ciric 74/2, Däckstein

och

Pirbright I en sexmannaturnering delades
segern mellan Keene och Wade med vardera P2 poäng.
|
Riga Sovjetunionens första schackakademi
har öppnats i Riga. Bland docenterna
märks Michael Tal, och även Boleslavsky,
Bondarevsky, Krogiuas, Gipslis mfl. korm-

mer att föreläsa. Åvsikten är att fördjupa
fudiet av schackspelets teori och psykoogi.
San Benedetto del Trotto Italienaren Cosulich vann den internationella turneringen

här med 7 poäng före Canal (Peru) 6 och

Segrare i det österrikiska mästerska-

pet blev Janatschek 1212 (av 15) närmast
följd av Prameshuber 12, Stoppel 10, Auer
och Halser 9/2, Lokvenc och Strauss 8,
Havanna

och

I en arméturnering

segrade Hort

överlägset med

14 poäng (av 17y före Va-

sjukov
12/2,
Adamski 12.

Sjejandinov,

Ozvath

och

Imperia Den traditionella Schachfestivalen hade denna gång samlat långt över

Mariotti

F/2

Schilde Segrare i den internationella juniorturneringen blev fransmannen É. Preissmann med 7 (av 9). På samma poäng kom
engelsmannen Baldwin och dansken Fedder. Man
Tupis

spelade

Vinnare av

Monrad.
den

internationella

tur-

neringen här för någon tid sedan blev
Damjanovic med 10/2 (av 12), närmast
följd av Bouaziz 10, Trojanescu 9, Prakhov
Br Z, Nilsson 7!/2, Arbib 7 oc.v.

Whitby I en Monrad-turnering på 11 ronder segrade rumänen DOrimer med 10 p,
före

Aykroyd

(Danmark) 7.

(Canada)

8

och

Serensen

(in-

ternationell mästare), 1961 Parma, Jugosla-

vien (stormästare), 1963 Gheorghiu, Rumänien (stormästare), 1965 Kurajica, Jfugoslavien (internationell mästare), 1967 Kaplan, Puerto Rico.
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Kyrkan och schackspelet
Åv Anders
Det finns väl ingen institution, som så
förföljt schackspelet under vissa tider, men
under andra gjort så mycket för schackspelets fromma, som kyrkan, Tänk bara på
förföljelserna under medeltiden och tänk
på vad Cessolis och Lopez gjort för art
schackspelet skulle bli mer känt och omtyckt.

I den här artikeln

skall jag försöka

ge

en liten bild av vad kyrkan uträttar inom

schackspelets område, både vad beträffar
gott och ont.
Man bör kanske först tala litet om varför kyrkan

under

vissa tider,

främst

medeltid, förföljde schackspelet,
tid förekom det ofta, art schack
des 1 hasardsyften, vilket ju ofta
till tråkigheter. Så : vissa fall kan
påstå,

att

kyrkan

hade

förfölja schackspelet.

Det

all

tidig

På denna
utnyttjakan leda
man nog

anledning

att

fanns förmodli-

gen också andra orsaker till förföljandet,
som t.ex., att det tog sådan myckenhet tid

i anspråk, att det inkräktade på
mannens viktigare sysselsättningar.

kyrko-

S chackhistorikern känner sig nog ganska
tillfreds med att kyrkan ibland förföljde
schackspelet;

för vid

ett

tillfälle

talet skrev en farnsk biskop
en

påve,

i

vilket

han

ett

omtalar

på 1000-

brev till

hur

han

straffar en biskop som spelat schack, Detta
brev är ett av de bästa bevisen att fastställa på ett ungefär när schackspelet kan
ha kommit till Europa. Vi tar en liten titt
å detta brev, som ej finns bevarat i sin
elhet, utan endast i fragment, Det är

skrivet av kardinalbiskopen från Ostia,
Deipetrus Damiano (1007—72) till
påve
Alexander

II

(1061—73y),

och

i det

läses

bla. följande: ”Jag håller min penna, då
jag riktigt rodnar av skam över att behöva

uppräkna

ännu

andra dumheter,

som

benägenhet för jagt, fågelfångst, och i all
synnerhet benägenheten för tärningsspel eller schackspel, vilket i all synnerhet prästerskapet, som

icke är annat än en samling

skådespelare till ögon, händer och språk,
gör till sannskyldigt skådespel... Därför
tror jag, att det måste tjäna till en allmän
uppbyggelse när jag omtalar vad jag lärt
änna om den högst ärade biskopen av
Florens,

(Hans namn

var Pietro Mezzabar-

baeller Gerhard, och blev senare bekant
som påve under namnet Nicolaus II (1058
—1061) förf. anm). Som vi voro stadda
å resa och äntligen erhöllo ett härbärge
ör natten, drog jag mig tillbaka till den
för
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oss

reserverade

våningen,

medan

han

ett slags avgudadyrkan!
Den

Norberg
däremot stannade kvar bland den talrika
mängden av gäster i det rymliga huset,
Pi morgonen omralade nu min ridknekt
för mig, att den omtalade biskopen hade
spelat schack, och detta träffade mitt känsliga hjärta som en pil och orsakade mig
ett svårt anfall av ångest. Vid ett tillfälle
strax därefter uppsökte jag honom och
skällde upp honom på det kraftigaste under det jag yttrade mig på följande sätt:
”Med kraftig hand för jag färlan (ris, eller
annat redskap för bestraffning, förf. anm.)
om Ni en gång gör Eder skyldig till ett
sådant

streck,

i

det ögonblick

jag

vänder

ryggen till”. Och denne svarade, att han
icke gjort sig skyldig till ert sådant streck,
och icke heller tänkte taga emot något
straff, Då jag vidhöll mitt påstående, medgav han till slut, att han icke spelat schack,
men väl spel med tärning. Som ju emellertid kyrkan även förbjuder spel med tärning framhöll jag för honom att kyrkans
förbud även träffade sådana spel. Jag framhöll därför för honom nödvändigheten att
foga sig i de givna föreskrifterna och att
icke en gång till göra sig skyldig till ett
sådant felsteg. Jag föreskrev honom att tre
gånger uppmärksamrt läsa igenom Psaltaren
och tvaga fötterna på tolv fattiga, vilka
han även skulle bespisa och begåva med
var

sitt

guldmynt”.

Det

var

med

andra

ord ”hårda bud” för prästerna att spela
schack på den tiden! Detta var det första
men ingalunda sista exemplet
på att kyrkan förföljt schackspelet. Nedan ger jag
exempel på ytterligare en del
Den bekante munken Sankt Bernhard inpräntade i sina år 1128 utfärdade regler
för Tempelherreorden att ”de” (munkarna)
”mäåste känna samma

avsky för schack som

för tärningsspel”.
Ungefär vid samma tid förbjöd en biskop i Paris, Odeon, i sin synodalförfattnings munkarna att hålla sig med schackspel.
En som i hela sitt liv var en fanatisk
schackhatare var den franske biskopen de
Sully, som år 1208 förbjöd alla präster att

spela schack.
Kulmen nåddes 1254 då Ludvig IX den
Helige under kyrkans inflytande utfärdade
ett edikt, som helt förbjöd schackspelet,

trots att han själv var ägare till etr mycket
vackert schackspel, som han fått av en

herre vid namn Aladdin. Dock ej han med
lampan,
En underlig form av förföljelse förekom
i Ukraina, Där fördömdes schackspelet som

i många upplagor och översättningar. Han

.

tjeckiske reformatorn

Jan Hus, spe-

lade mycket schack i sin ungdom, men sedan han vuxit till i ålder och visdom, förbjöd även han utövandet av schack.
En parallell till det nazistiska bokbiålet
i början på 1930-talet förekom redan 1497,
Det var en fanariker, Girolamo Savanarola,
som i Florens förmådde påve Alexander VI
Borgia att påbjuda en offentlig förbränning av schackspel, Det lär ha rört sig om
ofantliga mängder schackspel, som skattade
ät förgängelsen

den gången.

spelarna fick sin hämnd
ty då besteg nämligen
bålet!

Nåväl, schack-

redan året därpå,
Savanarola själv

Jag tycker vi har tillräckligt med

exem-

pel på förföljelser mot schackspelet, så vi
övergår I stället till mer positiva händelser
inom kyrkan, som berör schackspelet,
S om vi sett av der föregående, var det
många av kyrkans högre män, som inte

”gillade” schackspelet, Det fanns dock höga
kyrkliga dignitärer, som hade en helt annan inställning. Påve Leo X (1513—21)
t.ex. var en stor beundrare av det kungliga spelet, liksom även påve Clemens VII
(1523—34),

Som

väl är bekant, bedrevs schack

myc-

ker inom klostermurarna, och många mun-

kar har skrivit mycket om schack i bokform, En av de första munkarna, som behandlade schackspelet i bokform, var Jacobus Cessolis från Lombardiet, som 1275

skrev en sedelärande bok, i vilken han
säger, att moraliska, sociala, religiösa och
politiska lärdomar kan fås genom ett närmare studium av schackspelet. Han nöjer
sig inte enbart med art ställa upp schack
som mönster för ett ordnat liv, utan redogör också för spelets regler med kommentarer i predikostill Många citat hämtade
ur Bibeln, och adnra verk av kyrkliga författare,

inklusive

antikens

klassiker, är imn-

flätade i texten. Under titeln ”De moribus
hominum et de officiis nobilum super ludo
scaccorum”,

spreds

denna

skrift

i talrika

handskrivna
manuskript
på Jatin och
många andra språk, bl.a. svenska, och blev
den måhända efter Bibeln mest spridda och
lästa bok på den tiden,

var även en mycket stark spelare, och vann

flera turneringar anordnade av den spanske
kungen Filip.
Även den tyske reformatorn Martin Luther var tydligen intresserad schackspelare,
ty han hade hela sitt liv en dröm om att
kunna skaffa ett schackspel med ädla pjäser av silver och guld,
Påve Leo XIN (1878-1903) var en passionerad schackspelare, Hans ständige motståndare var en hetlevrad munk, som alltid
när han förlorade, började brusa upp och
visa sig misslynt. Enligt en anekdot bröt
påven vid sådana raseriutbrott från munkens sida spelet och höll en liten predikan
om den kristliga resignavionens och självbehärskningens dygd!
Den grekisk-romerska kyrkan har på det
hela taget alltid haft en negativ inställning
till schackspelet. Dock finns även här undantag. T.ex. en metropolit i Moskva, som
någon gång på 1700-talet lät ta ned och
försälja några kyrkklockor därför att de
störde honom under hans meditationer vid
schackbräder!
Det är nog inte så många som vet att
de officiella kyrkliga myndigheterna i Spanien erkände den Heliga Teresa från Avila

som schackspelets skyddshelgon. Teresa levde under större delen av 1500-talet och
brukade ofta spela schack. I sina religiösa
skrifter använde hon ibland schackliknelser
i sina resonemang

om

etik och tro.

Den kände skolmannen och sedermera
kyrkoherden Jan Komensky från Tjeckoslovakiet har också givit ett bidrag om
schackspelet i bokform. 1657 utkom nämligen i Sverige en bok av honom ”Orbis
pictus sensualium”, en bok för ungdomens
undervisning, På en sida, under en bild
med ett schackbord läses följande: ”Ingeniosissimus ludus est ludus labrunculorum,
quo veluti duo excercitus praelio confligunt. Det skarpsinnigaste av alla spel är
schackspelet,

uti

vilket

likasom

tvenne

krigshärar uti fält sammandrabbar”.
Medan vi ännu är i Sverige, tar vi några
exempel på kyrkans inställning till schackspelet i vårt land.

En annan munk, Konrad från Aremenhausen, skrev 1337 en skrift, vilken till

stora delar utgjordes av brottstycken ur
Cessolis verk. Konrad var för övrigt inte
den ende, som gjorde sådana ”plankningar”.

Så värst mycket kanske inte behöver
sägas om den spanske prästen Ruy Lopez,
mer än avt han var församlingspräst i den
lilla spanska staden Zafra. Han skrev en
del schackböcker, som på sin tid gick ut

(Fortsättning på Norbergs artikel
följer i decembernumret)
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Kung, löpare och kantbonde mot ensam
kung är remi, om löparen inte kan ta bondens förvandlingsfält och den svagare partens kung kan nå detta fält. Det vet alla.
Men det finns några ställningar som är
”på gränsen” och därför bör läras in, efter-

som man vid avveckling skall kunna sluta
räkna efter ett så litet antal drag som
möjligt.
Ställning I

Ert drag som

Vit vid draget vinner: 1. Ke2 Ko? 2.
Kd3 Kc6 3, Ke4 Ke? 4. Ke5 Ke 5. Keb
Kd8 6, Kb7. Svart vid draget håller remi:
1 — Ke? 2. Ke2 Kc6 med hotet Kb5
3. Ld4 Ec7 med hotet Kb8, som ej kan
avvärjas med 4, Le5 för 4. — Kb6 och ej
med 4. a7 för 4, — Kb7.
I ställning II är b5 nyckelfälter. Kan vit

vit får efter bXc3 en stark ställning i
centrum, Tidigare har man här spelat 9,
Le2 med den teoretiska dragföljden 9. —
a6

Leningrad
Nr

hinna fram med kungen för avt hävda
detta fälr är ställningen vunnen, annars är

den remi. Men även b6 är ett viktigt fält,
vilket framgår av

115.

1. e4

05

Talmanov

2. Sf3

Sch

3.

Ld7

fXe6

12.

9.

f4

Leg

då

cxd4

4.

e6 7, Dd2

Le7

10.

SXd4

f5

13,

SKdå4

at 8 O0—

Te8

11.

DXd4

EXe6

Da5

14,

17. Dd3 Te5
Taitmanov behandlar varianten mycket
originellt. Men alltsammans verkar vara

spelbart.

18, Sf4 Ke7 19. Kb Db5 20. Dh3 TXe4!
215 5g6 hXg6 22. DXh8 Dgä 23, h4 DX

Men detta bonderov
Riktigt 23. — Dp4,

är

ett

svårt

Ld6t Ke8 5, Ld4,

Ställning H

E. Å.

25, — Df3 26. h6

Nr

Omlagsdiagrammet

Th4! 27. The1! d5 28. c4

Ställningen

på omslaget

är hämtad

1, e5 05 2. 8f3 Scé 3. då cd

4. SXd4

5, 5c3 Lg7 6. Le3 Sfö 7. Let 0—0
Dbe!

9, a3

g6

8. f3?

De?

Båda spelarna går vilse i teorins labyrint, Svart kan visserligen inte slå på b2 för
10. Sa4, men han skall spela 9. — Sg4!
t.ex. 10. PXig4 LXd4 11. Sd5 Des,
i

12. 3 "Ta7 för 13. Se4 Sbd? 14, Sd6+t jämte

i2 —
14, Df4!

10. La2

KOÖRRESPONDENSSPEL
FÖR HÖRSELSKADADE
Hörselfrämjandet
propaganda

i Stockholm

vill göra
och

få

de döva att samlas litet bättre kring denna
förströelse och kontaktmöjlighet, Hörselskadade med intresse för korrespondensspel — även internationellt — ombedjas
kontakta Nils-Erik Lindell, Nybohovsgränd
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Sv, tel. 08/18 05 43,

11. 0—0

då

12. Dd2

Ses

13.

Sfå4 ec?

för korrespondensspelet

16, Stockholm

a6

Sce2 b5 14. Lh6 Lb7 13. Khl d3 16, LÄg?
KLe7 17. eXd5 Sc4 18. Das LXd3 19.
Ett avgörande fel — vilket verkligen är
svårt att se, Svarts bästa försvar är 19. —
Tad8! Vi är nu framme vid diagramställningen. Och nu vinner vit genom en överraskande kombination.
20.

SJöfl OCf3 21. DXf6F! KXf6
I annat fall följer ju ändå 22. SXd5.
22, SKÅdST Kes 23. SK? Ta? 24. Tfelt

Kd6 25. Se8t Uppg.

Dd5
13. ed
e5(?) — 15. Dg3!

Dh5

Vit spelar aktivt med damen och undviker förenkling, samtidigt som g5 på olika
sätt omöjliggöres. Efter 15. dXe5 skulle
svart få motspel med 15. — Sgå4.
Sbd7

— 16.

Le2

Men inte 16, DX g7? Tg8.
16. —
18. LiXg3

Dg6
Sg8

Bättre 19, —
Der

17. dXe5
19. 0—0

= DXg
Se/?

Sc5.

hotar nu

20, —
22, Lf2

21. TXb5.
Sc6
Te?

21. f4
23. SE!

Ta?

För att via e3 föra springaren till d5.

DAMGAMBIT

Pachman

1. då

Stö

2. SÉ3

d5

3. c4

eb

4, Lg5

hé

5, Lh4

Här anses vit komma i någon fördel efter dragföljden 5. LXf6 DXf6 6. 5c3 c6
7. 23 Sd7 (fgoller—Tal,

LXc3

SKb5

23,

från

turnering i
Partier fick

10, aXb5 =
12, DÅ

20. Tfbi

1967

Bronstein

ett parti Perecs—Széles I en
Budapest för någon tid sedan,

följande förlopp:

116.

cxb5

15,

då 29, c5
29, TXe6? DEST,
29, — Ke8 30, h7 Dh5 31. TXd4! Dh?
32. TXXd7 Uppg.

Moskva

12, e4 0-—0

fel

Detta hade vit inte kunna spela, om den
svarta damen stått på g4.
Vit vinner oavsett vem som är vid drager: 1. — Ke? 2, Kg2 Kc6 3, Le5 Ko? 4.

Le7

Detta är den andra poängen med nyheten 9, 5Sd2. Svart kan nu inte svara med

24, Dg? Ld8 25, h5!

Vit vid draget vinner: 1. a6, Svart vid
draget håller remi: 1. — Kb7.

11. Dc2

ab

11. bXc3

LXf6 gXf6 15. Lb3 Kd8 (!7) 16. Se2 Tc5

g

Lb?

9, —

SICILIANSKT

Sf6 5. $c3 dö 6. Lg5

10, 0—0

13, e5 508 14, LXe7 DXe7 15, Sed osv.

1967

Cholmov

0—0

Ställning IUI

inte prövats tidigare. Vit

avser a>Xb5, vilket framtvingar LX c3, och

1966), medan

mo

25. Lf3

Lb?

24. Se3

Se?

Sc5

På 25. — 0-—0 följer starkt 26. 5d5 SX
d5 27. eXd5,

text-

draget skulle vara mindre
besvärande för
svart. Båda spelarna tycks vara av annan
åsikt, och Bronstelin visar i detta parti på
aa pnöjligheter för vit i samband med
5.

4,

5, —

Lb4j

6. 5c3

dc

7.03
Här

besvaras

7. e4

med

7.

—

g5,

och

vit uppnår inte heller något med 7. Dadt
5Sc6 8 23 LXcf

BXf6 11. De2 f5.
h—
9, Sd2!

9 bXe3
b5

DÅd5

8. ar

10, LG
eb

26. SKe4!

Vit vinner
LXe5s TXe5

0—10

också efter 26. — bXc4 27.
28. TXb7 eller 26, — SKXKed

27. LX ed,
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28. g3

Sd3

30. Le2

Sc5

Kf2

Också kungen
invasionen

skall nu med i den stora

ställning, Be6. Svart
ställning ännu mer.

5e6
Ld?

Nu

32. f5
34, cd!

Scå
Uppg.

Efter
34, — bxXc4
35, LXcA avgör
snabbt de båda hoten Ta5 och SXf7,

28, Te5
Det hotade

29,

1. cå

Sf6

2 5c3

eh

3. Sf3

då

4. då

£5

5. cxd5
7. Ld3

9. eKdå

11. Lg5

13. Tad1i
15. Se5

SXd5

6. e3

8. 0—0

ex då4

bé

12. De2

Lb7

Sb4

14. Lbt

Tes

0—0 = 10. Tel

Ste

Världsmästaren upprepar överraskande
nog detta drag, som Bobotzow spelade i
första ronden mot — Petrosian! Najdorf
var mycket nervös. Världsmästaren hade
säkert en eller annan överraskning på hand!
Efter en stunds betänkande valde den arentinske

stormästaren

en annan

amnade 1 en sämre ställning.
sant psykologisk duell!
15, —

Sfd5

väg

Sfd5

18. Dh3 g6? 19. Lh6 Te8 20. SXf7t
21. DXe6 matt.

f5

19.23

KXf7

Sab

Tråkigt, men svart har inte något bärtre, Dåligt var också 19, — 85Xc3 20, bXc3

5d5 21. c4.

20. La2
22. Dd3
24. Sd3!

Se?
LXd2

21. 5e2
23. DXd2

Lg5
Sef

En fin manöver! Nu ser man vits strategiska plan, Det hotar 25, Sef4 med angrepp på den svagaste punkten i svarts
272

angreppet.

31. hXg5

hXg5

oe

f3

gå
Uppg.

Td8

24.

Vit

34. Tg5

kan

Det

31

är en ödets

nu

—

han

ar.

Nr 118. DAMGAMBIT
Kortjnoj
Ivkov
3. Sc3
5. Li4

Le7
c6

2, cå

4 cXd5
6, £3

exd5
LIS

kommer

Le6

En annan
0—0

10.

Ld3

8 h3

möjlighet är 8. —
e5

11.

Kfl,

ironi,
—

Sad
ger

pjäs, men

är förlorad

just

inte 43. —

Koå

raskning.

Geller—Spassky

avser

32.

ad

40. Kb3
det

9. hs

blem.

Lg7

8 Le?

0—0

9. 0—40

Te8

d6 = 6. ed

TXd4

—

Svart spelar i enlighet med

Vit kan
med få.

de

14, —

att

Sb6 eller
Ted

för 44. Se6t,

svart fått sitt instängda
nu kommer en liten över-

men

Sd7

nu

Sc7
Se5

12.
14,

vid

tillfälle

f50)

16. ex f5

18,

ad
Se

Sd?

gg

45, Tal!
av törnen

fördriva

Ses

15. f4

St7

17. Ld3

Die

Tf3

Vit är i klar fördel, och orsaken härtill
är väl främst svarts 14. drag.
18. —
20. Ld2

Lå?
Te?

19. De2
21, Scdt

Sh6

Ld2 skall ull c3 — en idealposition.
21, —
8e8
22. Tg3
Dd4
23, SÉ2

I
Tals
der
mer

detta parti är det Bukics som spelar i
still Efter skarpt öppningsspel erbjuhan nu bondeofter. Tyngre offer komsenare i partiet. Men på 23. — DX f4
förstås

24, SXf5

avgörande,

Svarts

var ett slag i luften.

ut-

23, —

Kh8

24. Le3

DX

Denna gång
bondeoffret.

blev

svart tvingad

att anta

25.

Dh4 = 26. Tf

Sh3
Alla

något

det vanliga

der slår inte så bra ut här,

fall med damen

inte slå med

Sd2

Sa&

mönstret,

är

Svart kan

10.

gé

Vanligare är 10. Dc2.

5e8
bxcé
Sb2t

1963).

Nu har partiet lämnat teorin bakom sig,
och båda parterna har att lösa svåra pro-

7, St3

KER

är ju klart

42, Tf5

c5

att

(Moskva 1967) eller 9. — Sbd7 10. Ld3
Sbé 11. De2 Sc4 (18. partier I matchen
Botvinmik—Petrosian

exXd5

10.

h5
Sf6 9, Sf3

4, 5c3

Sdé
Kas

Td6

Äntligen har
torn i spel, men

2. ch

e6

11. f3
13. Sc

efter drag som

ex f3
Thå

Ste

3. då

att minoritetsan-

Le?

Tal

1. d4

Td7

att

Tt6
Khé

119, BENONI

5. cKd5

medan

i alla fall, trots

a6

Givetvis
44,

Sde8

Sce2

Kg8

48. TXf7
50. TXf8

Bukics

till motspel,

25.

46, Kod

OKh7
TB
Uppg.
Nr

Sf

ställning,

aMb5
34. aXb5
Sd6
36. bXc6
Sc4 — 38. ed

41. KXad
43, Kb3

€6

Spelöppningen har fått sin karaktär av,
att svart spelade Le? i tredje draget (Perrosians idé), Om vit nu fortsätter med 7.
1L.d3, har svart efter avbyte på då knappast några svårigheter. Men så lärt går det
inte för svart att få utjämning. Botvinnik
har skrivit ut receptet för vit, och Korrjnoj använder sig av det,

7. gå!

Svart

De2

Te? — 27. Sg3
SXF5
29, TYf5
Th?
31. bå

33, bs
35. Thi
37. Tel

Budva 1967

sin

Th6

Petrosians drag 3,
förhindra detta.

Te8

.

förbättra

har

Te3t

47, Ta8T
49, Tff8
51. Tf5

Kd3

svart har svårt att komma

greppet

och

Sf4

23.

39. Kc2

d5

18.

kvalitetsvinst.
45,

20. KXe2

22. Tagl

f3

Då?

merbonde

Sd6

33. De3

(Sovjetsport)

1. då

sin

21. Tg5

26. b3
28. Sf5
30. Tfg5

Petrosian spiller inte tid på detaljer (gX
f3) utan förbereder nu slutangreppet mor
den svarta kungsställningen.
33, —
35. Se5

nu

Di5

24,

Sf6?

Svart har inte något lätt försvar, Detta
illustreras av följande variant: 17. — Shd5

18. Dh3

32

och

Angriper på nytt d-bonden och erbjuder
därmed remi genom dragupprepning. Men
Petrosian var inställd på kamp. Art överväga var 16, — SXc3 17. bXc3 Sds.
17. De3!

30. hd!

Ef8

17. Sge2

19. De2 = DXe2t

En ny fara dyker upp: 33. Dg4!

En Intres-

16. Ld2

h6

behåller

klart bättre spel.

32. De2!

Sc6

Le?

Vir

å då, ty det följer i båda fallen Se6t med

Ld6

13. Tg2

Sh6 — 15. DÅ3

17, —

för det avgörande

30, —

— 11. Th2!

16. LMe6 = IFXe6

a5
Sb4,
f4

Sdf6

DXd6

14. Lgå!

25. Sc3
Sg7
27. LXds = exds

117, DAMGAMBIT

Najdorf

10, Le2

är vit i klar fördel, och han dubble-

Signalen
Petrosian

sin

rar sina torn på den öppna centrallinjen.

29, Tdel
Nr

försvaga

12. LXd6

g5
LXds

24, —
26. SKÅd5

| centrum.

3 —
33, Ke3

mäste

bagar,

31.

g5

salg

Le8

29, Ld4

fn

27. Sd6

pjäserna

26, —
28. LXd4
30. LMf5

med

Ld4
exd4
Tc8

i kungsangreppet!
27. Tf4
29, SKI

Df6
SXf5
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svart, men
senare,
10. Ld4
12, LXat

det beror på fel som han gör
11. SXxb5r

LXb2
= aXb5!

31, DMcBN

sett,

Ett fint offer, som Tal förstås hade
se det.

inte skulle

De7

33. Kf2
Eller 34, —

35, diXe6

Dh4t

DXe6

—

37,

Eller

följer starkt 14. —

14. —

15. Ld3
17. LXh8

TXa2

16, Khl
18. LXb5

Lb?
Ld5

De3t
Shé

34,

Sf6

Le6

36. TZ

jämte

Sgt.

38. Tg3

då

40. Ki

Uppg.

39, Tf8

Dd4T

Ert fint försvarsdrag. Svart
19. — LXf3 för 20, DXd?t
matt, Vit kan knappast ge sig
försök, Om 19. Ld3 med hotet
19.

—

Dh3

med

kan inre slå
jämte Des
in på vinst20, Dh5, så

matthot,

i vilket

fall vit varken har svaret DXd5 eller Tf3,
och svart fortsätter sedan med 20, — $g4.

Nr

120. SICILIANSET

1. ed
3, då
Én

c5
cxd4
annan

varlant,

som

ofta

19, —

Suetin

2, 53
4, SKd4

26
Sch
prövats

av

de ryska spelarna, är 4. — a6 5. 503 Dc7.
5. 5c3
7. Le3

Dec?

6. f4

ab

Här har också försökts 7. Le2 SXd4 8,
DXd4 5e7 jämte Sc6. Men textdrager är
förmodligen bättre.
Zz
2 Le?

b5
La3!

8, SK ch

DKc

Den senaste finessen i denna variant
Draget har hittills visar sig duga, och det
finns ingen anledning att utdöma det i
och med detta parti. Visserligen förlorar
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Teorin

anger

c6
Te8
exd
a
Lb5

3.
10,
12.
14,

Sf3
Tadi
eXKd5
De2

Ett ofördelaktigt

byte,

Dd2
0—0
då
Tel
Sb5

men

g6
dö
Sbd7
6.

—

e5
Dc7
Sc5
Ld7
på

15. —

17. Sd2

19. ab

DÅ

20.

Db&6

21. Le2

Dis

= axbJep.

ad

Först här gör svart felet, Det riktiga ir
19, — Sg4! Efter dambytet 20. TXe3 Sf2T
skulle det hela ha löst upp sig i remi
Lc6
Te2?

21. LXcé

23. Dd3
25, Sc4
27. hå

hé
Spå
Kl

Inledningen till ett skarpt genombrott.
Försvarsuppgiften blir så mycket svårare
för Gligoric som han redan besväras av
tidsnöd.
28, —

exf4

30. Dg3

De7

32, Lg5

De5?

20, c4!
22. Dbt

Sa4
h5
Sf6

Det

Lf6?
relativt

29. Lf4

Se8

31. LI3

bästa var 32. —

FTd8

fö. Nu

det ingen hejd på det vita angreppet.
33. LXf6

är

matt,

Tg3t

Sg4

27.

Kh6

28,

Dg3

var

Nr

under

122.

1. då
3. Sc
5. Ld3

alla

omständigheter

NIMZOINDISKT
Bent

Ste
Lb4
Lb?

7. 0—0

2. cd
4, e3
6 Sf3

eb
böå
Sed

Att spela på bondevinst —
nom
vara

Larsen

fs

SXec3
alltför

8, LXet

eller LXMc3
riskabelt,
"Pet

10. beck

—

antingen geanses

numera

9, Sd2

LXc3

0—0!

Tidigare har spelats 10. — Dg5 för att
förhindra Dg4 med angrepp på e4-bonden,
men

Larsen

betraktar

got allvarligt hot.

11. Dgå

inte

detta som

nå-

Tfs!

Poängen är att nu 12. SXe4 strandar på
12 —
i2.

h5!

då

Te5

14, cxXd5
16. Sed
18. f3?

LXd5
Te6

13, Df4

Sb4
Dh4!

eds

15 c4

Leé

17. Lb2

Sa6

Ert drag som får svåra
Riktigt var 18, Sg3.

Spelet med

följder

för

19, Le3

offervändningar

vit.
Sd3

i sikte!

21. Stef?
Detta tycks lätta på trycket, men
nandet

för vit.

24. Lf6t! = KXf6

TÄg4t

Dd4t

för vit.

Gligoric

DXcé

2. —
23,

hå

öpp-

av g-linjen gör situationen än värre

gXxfé
Kf?!

22. DXd3

Thé

24. TE2?

Att försöka var kanske 24. Lel, däremot

Svart blir matt i ett par drag: 25, —
Ki 26. Dg5t jämte De5 eller 25. — 587
26.

Partiet
vunnet

18, —
20. Df5

SKO

Det avgörande misstaget. Efter 22. —
'Ta8 har svart goda chanser att hålla partiet, fast vit är i fördel. Men Suetin spelar
alltjämt på vinst!

23. Db8t
Ke?
25. Dd8t = Uppg.

238. Tc6
40. TOXf6

Svart förlorade genom tidsöverskridning.

DX d6 17. LX f6 DX

TecS

Db1

Tab8
TXb7

c5

16. LXb5

22. ba
24. Le3
2 Fa

19, Tf3!

följer

Bogdanovic

2 ch
4, ed
& Lg5

Svart har inget direkt motspel och måste
hålla sig avvaktande.

Sg8

38. TXh7fl

experiment,

som det riktiga.
7.
9,
11.
13,
15.

37. LXb7
39. Kh1

Gligoric

Sf6
Lg?
0-—0 =

18. b4

TXe6

34. Le6

1. då
3. Sc3
5. Le2

På 36. — TXd6 följer 37. SXf7.

1967

KUNGSINDISKT

Db6 följer 16. SXd6
f6 18, DXc5,

5Sg7 35. Tf7.

Sf6

37. TE7

33.

följer

Dh6

—

På genast 14, Lh8
Lb7.

121.

Polugajevsky

Ett

14. 0—0

Telt

32 LXeB

LXc8

31. —
På 32,
TX!

moståndaren

att

väl,

hoppades

han

men

= DMet

Nr

YTXal

Svart kan behålla kvaliteten med 12. —
Ef8 men efter 13. Sd6 får vit en dominerande ställning.
13. LXg”

Tavanna

inte 24. e4 för 24. —
34, e5l
36, dö!

dXe5
DXdé

35. SKes

Sbe

båt!

24, —

Tas

Tg8& 25. Khl

25

DX

Kf
275

Besynnerligt nog har vit inte längre någor hållbart försvar! Mäktiga angreppskrafter är upplagrade i den svarta ställ-

26 TXg2

f3 och LXf3 och
inte gardera allt,
27. ed

dessutom

Tg6

Tg6,

Vit

kan

28. Uppg.

på.

Nr 124. DAMINDISKT
Rodriguez
Smyslov

Nr

17. — Tac8 18. Dbt SXe5 19. dXe5 Le5
Ec1

123. SICILIANSKT

Letelier

Lg?

6. Le3

På omvägar
modern

har

dé 7. Lc4

38, —

g4 39, Lb6 Ta8

Hotar

18,

textdraget ville vit förhindra Dg3,
emellertid

20. — SK
Dh4t 23. g3

en

annan

angrepps-

21. TXf2 LXf2t 22. KXf2

Eiler 23. Kgt

Dg4.

23, — DXh2t 24. Kel Lf3 25. Le3 LXe2

förhindras.

Men

Letelier har en stor över-

raskning i beredskap.

ger

damen

för tre lätta pjäser

en hittills inte beaktad

möjlighet

variant,

vit

12. Sd6+.

Det

bästa

för

är

—

i denna

kanske

nu

12. LXa5 axb5
13. LXb5 TXa5 14. ad
ExXe 15. Dd2 Ta3 16. fXe4 Ld7 17. Ldå
h51 18. 0—0 h4
276

Svart tar sikte på slutspelet. Med avbytet
på e2 vinner han två bönder till.
27. Lf2

DXe5

28, Dd3

f4 29. Ld4

Dg5

30,

De4 e5!

11. — gXf5
Svart

26. LXe2 DXg3f

En ny fin poäng! Det går inte att slå
bonden: 31. DXe5 DXe5 32, LXe5 Tce8
33, Td5

Tf5 eller t.ex. 33. Ld4 f3.

31. Lf2 Dg6
32.
Tid8! 34, TxXdst

Nu

DXh6e

hXg6

33.

Tdé

Smyslov framtvingar fortsatt förenkling.
går det ju inte att slå på a6 eller g6

för Telt.

30. TXb6! SXb6 31. TXb6 Sf6 32. TXd6!
Dubbelt kvalitetsoffert Genombrottet
centrum blir nu avgörande.
32, —

Sd5!

DXdé6

33. SKe5

i

Sd7

17. — Kb8 18. g5 Sh5 19, Lh2 Le8 20. Lgt
Le6 21. Sd4 Ld7 22, Sf3 LeS

Ger tillbaka en kvalitet, men svart har
knappast något bärtre. På 33. — Tg?7 följer 34. Sc6 med starka hotet e5.

Svarts många löpardrag
redan har ont om tid.

Ld3 Dg5 38. d6 Te8 39. d7!

Sc6 24. Dd2

röjer,

att

han

d5!

25, Lh2It Ka8

26.

exXdå Lb4 27, De3 eXd5

28. Sa4 The8

29,

Lg4

30. c3

LÉ&

TXel
35.

32. TXel

TXe8

502

31. Thel

Lg7?

34. SXg6

DXg6

TXel

34, SXel

dxerr

i tidsnöd.

36. LXc6 bXc6 37. Dd6 Db5 38. Dds8t
Kb7 39. De7$ Ka8 40. Dd&t Kb? 41. Dbat

Ka6 42, Sb4t Uppg.

Nr

127. SICILIANSKT

Hennings
Taimanov
1, e4 c5 2, S3 506 3. d4 eXd4 4. SKd4
St6 5, 5Sc3 dé 6. Lc4 Ld7 7. 0—0D g6 8. h3
Lg7 9, Le3 0-0 10. Lb3 Te 11. Dd3?
Vit räknar tydligen med att efter 11, —
Se5

12.

De2

kan

sedan

vinner tillbaka tempot,
överraskning väntar,
il —

Nr 126. KUNGSINDISKT
Polugajevsky
Letelier

1. c4 g6 2, Sc3 Lg7 3, då c5
SI6 6. Le2 0—0 7. Sf3 e5 8.
a6 10. Sd2 Sbd7 11. a3 Tb8
Tb1 Dec? 14. 0—0 Sh7 15. f3
17. Lf2 f4 18. Tb2

DXd8

39, — Td8 40, LXa5 Uppg.

då!

33. Tel

35. e5 g4 36. e6 Sb6 37.

Om nu 39, — TXe6 så 40. d8D
41. Lh?t med damvinst.

Polugajevsky påvisat, 31.

Ett förlustdrag

har

Sfö

hXg4 16. hXg4 0—0—0 17. Kbl

då

fortsättning på hand:

4. SXd4

Da5 13. få gXf4 14. LXf4 hö! 15, 0—0—0

32. TXe8

11. Ld2

Svart

e3 41. Le6

Le3 Le? 10. Sde2 (?) g5! 11. Dd2 $e5 12. b3

—

Med

40, Ld4

Nr 125. SICILIANSKT
Westerinen
Polugajevsky

Riktigt är, som

spelet länkats in i en

Teoretiskt sett en högintressant ställning. Det verkar som om svart måste komma i klar nackdel, då slaget på g7 inte kan

e3 helt neu-

Td8 42, Le5 Td2 43. Uppg.

Dd3

St6

9, Sb5 a6! 10. Sf5 Da5t

svart med

för svart.

23, Dd4

linje i drakvarianten.

8, f3 Db6

fall kan

1. ed c5 2, Sf3 dé 3. d4 cXd4

1. ed 05 2, Sc3 Sc6 3. Sge2 g6 4. d4 cXd4
5. SKd4

I annat

5. Sc3 e6 6. gå h6 7. Lg2 Sch 8& h3 Ld7 9.

1. Sf3 Sf6 2. c4 bé 3. d4 Lb? 4, e3 e6 5.
Sc3 d5 6. Ld3 Ldé 7, 0—0 0—0 8 b3 Sbd7
9. Lb2 a6 10. De2 Se4 11. Tadi De7 12.
De2 I5 13. Se2 dXc4 14. LXc4 b5 15.
Ld3 05 16. $e5 eXd4 17. exd4?

20.

Hennings

37.

net

Riktigt är 17. Sd7 jämte SXd4,

På 28. De2 följer Dh1t.

ab5

19, c3 Sg4 20, aå

DXh3

Offrets fina poäng. Det hotar både DX

35. ad e4 36, ab

38. Les

rralisera dena löpare. Slutspelet är lätt vun-

Vit har ingenting påtagligt att spela

TXgÉ

g5

ningen,

20. — h3 21. gå Lhé 22. De2 Le3t 23. Khi
TXa5
24, TXa5 — SXa5
25. Tal Lb6
26. Lb5 Sf24t 27. Kgl Sd3t 28. Uppg.

25, —

34, — TXd8
LXb5

Se!

f4

Men

följa

och

vit

en obehaglig

12, De2

X

4. dö dö 5, e4
Lg5 h6 9. Lh4
12. h4 b6 13.
f5 16. DVa4 gå

Medan svart har svårt att komma längre
på kungsflygeln, förbereder vit genombrott
på b-linjen.
18. — ”Tf6 19, Tfb1 Lf8
21. Dd1 Ldé 22, a4 a5
För att förhindra
23. Sb5 Dd8
sd3 De? 27.

TXb5

Tg6?

20. bXe5

det hotande

dXcs

a4—a5,

24. Sb3 Ta8 25. Sci LaG
Lel Taf8 28. Lc3 LXbs

26.
29,

var 29. —

Inte 15, —
16, 5e2

Svart anser nu ställningen säkrad och
förbiser alldeles de följande vändningarna.
Riktigt

12. — TXe3! 13. bXc3 SXe4 14, Del De?
15. f3 Sf6

Lc7.

a6

c4 DXc4

SXc3

17. Td1

16. f4.
5c4

18, Lf2

e5t 19. LX

20. Dd2

Vit måste försvara sig mot det hotande
Lb5.
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20,

—

Le6

c2

21.

Dd3

Td2 Db3

26,

DXa2

24, Lh4

22. DXd6

5Sd5 25. De5

DX

Lhé

4

Der hotade både LXd2 och Le3t och
26. Td3 strandar på Dc2
26, — SKI 27. SK eXf4 28. Tid
Svart har inte något bra försvar mot
det hotande f3.

28. — f3 29. Td8 De2 30, Lf2 fXg2 31.
Le3 Lg7 32. De7 h5 33. TXf8t LXI8 34.

Td8 Dblt 35. Kh2 Dhit 36. Uppg.
Ty
mart

36. Eg3
i nästa

glDj

37. LXgi

Df3t

och

drag.

TOLSTOJ

OCH SCHACKSPELET

(1828—1910)

var mycket

idrottsin-

I slutet av 1854 gjorde den unge Tolstoj

i det belägrade Sevastopol bekantskap me
en militär, Sergej Urussov, vilken var matematiker och en framstående schackteoretiker och -praktiker, Under den rasande
elden från det engelska och franska artillerier fick Tolstoj i den belägrade staden
den första undervisningen : schack av

Urussoyv.

Tolstoj
hävdade
många
gånger,
att
schackspelet inte tröttade honom det minsta, utan at der tvärtom var en välgörande
avslappning för honom, ”Jag älskar schacket, därför att det är en god reaktion, Det
tvingar hjärnan att arbeta, men på ett allsärskikk

sätt”,

förklarade

den

store

författaren. Det är intressant, art Tolstoj
också valde schackspelet som ämne för åtskilliga aforismer. Én av dem lyder: ”En
självmördare liknar en schackspelare, vars
parti

står

dåligt,

i det

att

han

resignerat

garderar sina pjäser eller prisger dem — i
stället för att spela med fördubblad uppmärksamhet.”
Men den ryska litteraturens klassiker gav
inte

upp

schacket.

Tvärtom!

Under

sina

sista år intresserade han sig ännu mer för
spelet än tidigare.
skrivarbete spelade

Trots sitt oavbrutna
han nästan dagligen

schack. Som partner hade han ofta en god

vän, Å, B. Goldenweisser. Under

loppet av

15 år spelade de mer än 700 partier. Tolstoj
spelade också med den ryske målaren I, I.

Repin

och med

Tolstoj

hade

sehackteorin,

andra av sina vänner,

Han

inte

något

kunde

intresse

de första

för

dragen

endast i ett par tre av de mest spelade
öppningarna, Som spelare var han av kombinationstypen och drog sig inte för att
(Forts. på sid. 282)
278

HILDING

FRÖBERG,

åidgårdsvägen

8, Handen.

Visst, det får man
om hos Pachman.

Partiet slöt remi redan efter 22 drag.
Här en annan uppgift: Varianten förekom två gånger i Sovjetmästerskapets halvfinal i Sverdlovsk 1957.
I partiet Kaminski—Prochorovitj skedde
— precis som i rubricerade parti — 11.
Ld6 Da5 och sedan 12. bt Da3 13. Sbi
14, Sbd2 Sb6

Bidrag och lösningar till

15. c4 Lg4

16. Tbi

12355. J. Hannelius,

12356, T, Tikkanen,

12357, M. Myllyniemi,

Finland

Finland

Finland

Matt i 2 drag

Matt i 2 drag

Matt i 2 drag

12359, Tore Andersson,

12360, Lennart Larsson,

Tyirnge

Lerum

DX

a2 17. Del Da6 18, SXe5 Sa4 19, Tel. Vit

tresserad och ägnade sig bla. åt gymnastik,
skidlöpning och tennis. I en ålder av nästan 70 lärde han sig att cykla. Men allra
mest tyckte han om att spela schack,

deles

ski, Groningen 1946.
behändigt upplysning

Db2

Den ryska författaren Leo Nikolajevitsch
Tolstoj

Till partier Cholmov-—Fischer,
Skopje 1967
Sköld har avslutar kommentarerna med
uppgiften, att varianten tidigare förekommit, nämligen i partier Bernstein-—Boleslav-

vann i 50 drag. Två ronder senare hade
ovannämnde Cholmov svart mot samme
Kaminski och avvek med 10. —, Lf8, När-

mast följde 11. LXf8 KXf8

12. Del

Kg.

Svart vann efter 40 drag.

Med detta har jag inte sagt, att det inte
kan finnas andra föregångare! Mycket snarlikt är tex, partiet Filip-—-Tringov, 9:e
ronden, Varna 1962.
Med bästa schackhälsningar
Erik Mossborn

TILL PARTIET

LARSEN-—OLOFSSON

12358.

U, Rosenthal,

USSR

I TfS nr 8 — 1967 finns ett intressant
parti mellan B. Larsen och EF. Olafsson,
Ställningen efter vits 64:e drag återges på
diagrammer sidan 245, Svart spelade 64, —
TXa6 och förlorade snabbt. Om svart i
stället hade spelat det överraskande draget
64. — Th2!
hade partiet fårt ett helt annat slut. Det hotar Thtt, Kf2 Dc2 matt,

Efter 64, — Th2 kan fortsättningen bli
65, KXh2 De2t, 66. Kgl DXbit (redan

Zoo

här finns remischackar), 67, Kf2 Dc2t, och

sedan:

a) 68. Kel Dett, 69. Ke2 De3t, 70. Kfl

(Kdl Lb3 matt) DXd3f, Svart bör ju
vinna. Fortsättningen kan t.ex. bli 71.

SE

Matt i 2 drag

Marr i 2 drag

Kf2 De3t, 72. Kf Ledt, 73. Kg2 De2t,
74. Kgl DfL, 75. Kh2 Dh3t, 76. Kat
DX 23

12361, U. Rosenthal,

b) 68. Kgl Ddit, 69. Kf2 Dd2t, 70. Kf
(Kgl?

Dett,

Kh2

Dhl

matt)

USSR

12362,

Lars

Larsen,

Danmark

Norge

DX d3t.

Nu har svart uppnått samma ställning
som 1 variant a).
Andra drag än 65. KXh2 är uppenbart
otillräckliga:

1) 65. Sf3 LXf3

2) 65. Tel Thif, 66. Kf2 Dec2t, 67. Te2
Th2t, 68. Kgt Ddlit, 69. KXh2 Dhl1

matt

3) 65, SF5 Thif, 66. Kf2 De2

matt

4) 65. Sg2 TXg2t, 66. Kfl Th2.
Högaktningsfulit
Ragnar

Nyström

Marr

i 3 drag

Matt i 3 drag
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12364.

G.

Bakesi,

12365.

Ungern

Självmavt

Bertil

Gedda,

12366.

Göteborg

Självmatt i 3 drag

i 2 drag

Göte Sundman,
Jönköping

12370. ÅA. Mandler
Sachove umeni 1946

Självmartr i 4 drag

Matt

12371. A, Mandler
Sach X, 1940

12372, A. Mandler
Zemedelske noviny 1960

i 7

Matt i 4 drag

Maximummer

12367.
V,

N. Dolginovitsch,

Vladimirov,

12374, A. Mandler
Clensky zpravodaj kotva

12373, A. Mandler

12368. Bernt Ahlgren,
Domsjöverken

E. Sorokin,

USSR

Original för TfS

12369, E. Sorokin & V.
WVladimirov, USSR

12375. A. Mandler
The Problemist 1967

1967

tillägnat G. W, Chandler

Matt i 4 drag

Matt i 4 drag

X

Matt i 4 drag
Hjälpmart i 2 drag
2 lösningar

Hjälpmatt

i 2 drag

Hjälpmatt

i 3 drag

Dr, ÅA. Mandler:

Lösningsfrist 31 december.

12165, Bror Larsson
Korrektur av

FUNKTIONSVÄXLING
MELLAN
TVÅA SPRINGARE

Edvin Karlsson, Gräsmyr

Problem nr 12370 har två huvudvarianter, av vilka den första delar sig i två bivarianter, vilkas förlopp är analoga med

Xx

den andra huvudvariantens, Var och en av
dessa tre innehåller två likadana modellmatter, inalles sex ekomattbilder vilka dess-

utom

uppkommer

på exakt

samma

särr i

alla tre tallen. Men vänta, är det inte ect
misstag? Bivarlanterna efter 1, —, Kd8, 2.

Rättelse:

Bed,

J. P. Toft

meddelar

problem nr 11949, TfS VI, 1965
törd i Schackvärlden IX, 1928.

Kd6, Ke8 och 2. —, Ke8 uppvisar ju helt
identiska marrbilder. Har vi verkligen tre

ar

varit in

varianter

inte
Hjälpmatt
1. —,

Se4

i 2 drag
2.

Sd4,

Te5t

1. Kd4, Te3 2. 5e5, Sb5t
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med

snarare

sex

ekomatter

enbart

fyra

eller

är det

modellmatter?

Mattbilderna | varianten 2. —
Ke8 är
icke identiska med dem i varlanren 2,
mn, Ke8! De båda springarna har bytt roöl-

ler

såväl

derna,

i spelförloppet

som

i marcbil-

I problem ar 12371 är det såtillvida annorlunda, som att springarens rollbyte här
endast gäller marccbilderna,

Vad handlar det

om i detta problem? Jo, vit spelar 1. Let
med följande vinstplan (ifall svart inte hittar ett hållbart försvar): Kb2. 2. Sb4, e2.
3. Le2, g5. 4. Sdåt, Kal

5. Lc3 och 6. Lb2.

Svart värjer sig med att spela på patt. T.ex.
1, —, ba, 2. SXb4,

85 och om

nu 3, Sd3,

så €2. 4, Le2 part. Men vit kan till sin fördel utnyttja den dragtvångsställning som
uppstått genom svarts försvarsmanöver.
Svart kan välja flera skilda dragföljder.
Han kan börja i första draget med b-, eeller g-bonden och vidare välja mellan två
försvar i andra draget, och så uppstår åtskilliga varianter, av vilka fyra uppvisar
olika lösningsförlopp. Om vi bortser från
de orena martställningarna, har vi sex mattbilder och I två varianter (v.ex. efter 1. —,
22 2. Le2, bå. 3. SXba, g5 och 1. —, c2.

2. Le2, gå. 3. Sfd3, b4) vardera två iden-

tiska

modellmarter

med

rollbyte

mellan
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springarna.
I nr

12374

12372

ställs

lösaren

inför

avgöran-

det att bringa den vita kungen i spel antingen via b3 eller b4, Man finner den
rätta vägen så snart man inser att vit efter
1. Kb4, bXc5t. 2. Ke3, Kdl inte längre
behöver hålla kvar den svarta kungen i

hans randposition, De båda varianterna, i
vilka en av springarna uppnår då, blir av
intresse först senare därigenom att det
även här uppstår identiskt lika mattbilder
med ombytta springare.
I hotspelert i problem nr 12373 uppstår
efter 1, 5d8, likgiltigt, 2. Se6t två modellmatter,

som

till det yttre överensstämmer

hot

2.

Sf6T

Ke5

3.

Sfg4t

Ke5 2 Sgt Ke4 (Kf5 3. Lc29) 3. Sg7 b>
05 4. få Lo — f5 2 dXc7 biD (f4 3
Sd6T) 3, Sf? DXa2 4, SIG.

L. Tolstoj
1. e4 e5 2. f4 ef4
5e5 Dh4t 6. Kf
Dh37 9. Kel

2. Sgt,

Ked,

3, 587 liksom även imaginärt i komplexet
hotspel/förförelserna 1. 527? och 1. Sgfet?
Lösningar:
3, Sed? Kd8

Vit kan

inte spela 9, Kgl

Sd6t. 1. — Kf8 2. Kf6 Ke8 3. Sf7 KfR
5e4 Ke8 (Kg8 5. Eg6 Kf8 6. Lc5t KeB

4.
7

Sd6f)

5

Ke6

Kd8

6

Lg5t

Ke8

7,

Sf69) 5, Ke6 Kf8 G. Lhét Kg8 7. Sföt
12371 1. Lel e2 2. Le? b4 3. SXb4 gå
(Kb2 4. Sfd3t Ka3. 5. Le3) 4. Sg6 Kb2 5

5e5

Ka3

(Kol

6. Sed35)

6. Sc4t,

2. —

gå

3, Sd3 b4 4. SdXb4 Kb2 5, Ses Ka3 (Kol
6. Sed37) 6. Sc4t, 2. —
Kb2 (25) 4. Sfdåf ere.

Ka2 (Kb2) 3, Sb4r
1. — b4 2, SKLe

g5 (e2 3, Le2 g5 A, Sg6 etc) 3, Se2 Kb2
4,

Le3t

Ka3

5.

Sd4

e2

6.

Sb5t,

3, Le2 Kb2 4, Sfdåt ere. 1 —

2 o—

el

g5 2. Sd

e2 3. Lc2 b4 (Kal 4. Sch4t etc) 4. SAX be
etc, 1. — gå 2. 5d3 b4 3, LXb4t Ka? 4

Le3 e2 5. Scb4t er,
12372

1.

Kb4

bXc5t

20

Ke

Kdi

(Kf

3, $f4) 3. Tblt; 1. — b5 2. Sf4 bXXc4 (Kdi
3. Sdå bXc4 4. Sgf27) 3. Ke3 etc 1, =
Kd1 2. Sgfot Kel 3. Sd3t Kdi 4. Shfot
I. — Kfl 2. SF bXc5t (Kel) 3. Kol
12373 1. Sd8 hot 2. Se6t Kd5 3. Sef4t
EKd4 (Be6 4, Se57) 4, ct. 1 — St7 2 Sn

f7 Kd5 3, Sf4t Kd4 (Ke6 4, Se5t) 4
c3t I — Kd5 2. Se7t Ke 3. Lb2t Kf
4. Se6t.
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M,. Marysko,

Olesnice.

1397. J. E, Peckover,

Zlatå

New

Original

York,

Original

på grund av

9, — gå 10, då g2 11. Tgi Dh4f
på il. — DXh2 12. Le3 har vit allt
jämt en bonde mer och den bästa ställningen.

6+10=16

Vinst

1398, C. C. L. Sells & A.J.

Sobey, Hindhead. Original

-

Vinst

1400. A. J. Sobey,
Hindhead, Original

1399, C. M, Bent, Newbury. Original

SKdS Dd6 19. Dg3 Uppgivet.
(Land og Folk)

Danmark

6. Lb6t Ke8 7. Sd62) 5. Kc6 Kd8 6. Lg5t
4.
7,

1396.

f3 8. gXf3

9, — gXf3 10, SXf3 Lg4 jämte 11. —

12370 1. Se5 Kdä 2. Kd6 Ke
4. Se4 Kc8 (Ke8 5. Ke6 KdE

Ke8. 7. Sdéf, 2. — Ke8 3. Scd? Kd8
5c4 KcB (Ke8 5. Ke6 Kd8 6. Lbet Ke8

Klinkov,

3. SF3 gå 4, Led gå 5.

då 7. LXd5

12. Ke2 Sh6 13. TXp2 c6 14, Lhé6 cXd5
15. LXf8 KXxf8 16. Det De? 17. Sc3 fö 18.

Ke3,

N.

E. Mood

som

1. —,

M.

offra, om han därmed kunde komma till
kungsangrepp. Här ett parti, som Tolstoj
spelade, när han var 80 år gammal:

Le5T.

i varianten

1395,

(Forts, från sid, 278)

Sfét. Det väsentliga är här den variant
som uppstår efter 1, —, Ke3, 2. St7t, Ke4,

Tematiskt sett har problem nr 12375 det
rikaste innehållet, Springarnas rollbyte sker
här såväl i hotspelet 1. Sh6, bXc5. 2, Sf6T

Bidrag och lösningar till
ERIC UHLIN, Ivar Claessons gata 7 Å,
Kungälv,

Zaporosje, Original

som dock skil-

jer sig genom att springarna bytt funktion
i matrbilderna. De båda sista fyrdragarna
har ett liknande hotspel som nr 12373,
I problem nr 12374 är rollbytet endast
imaginärt, Jämför förförelsen 1. Sg4? (hot
2. d3) och den rätta lösningen 1. Se8, 2.

Se8

Sfg4t KXd6 (Ke4 4. f32) 4, SÄSt, 1. —

med dem som uppkommer efter 1. —, Sf7.

2. SXf7, Kd3. 3. Sf4t, men

1,

Ke4 4, d3ö 1. — Ke 2. St7t Ke4 (KE
3. Ld3t) 3, h3; 1. Sp? (hor 2. d3$y) Sc5'
12375 1, Sh6é hot bes 2. Sf6t Ke 3

2E

till finalen

i Europa-cupen
Danmark går vidare till finalen i Europacupen efter seger i grupp I, en tävling som
arrangerades i Köpenhamn med anledning
av 800-årsjubiléer. Sedan England lämnat
återbud, bestod gruppen förutom av Danmark

av Västtyskland, som var storfavorit,

samt Irland, Endast det segrande laget går

till finalen.

Tävlingen spelades i fyra ronder. Resultar, första ronden: Irland—Danmark 1-4,
Västtyskland—TIrland 4!/2—1W/2, Danmark
Västtyskland = 3/2—1/2,
Andra
ronden:
Danmark-—-Irland 4—1, Irland—Västtyskland 1/2—41/2, Västtyskland—Danmark

—i"/2

Tredje

ronden:

1403, EF. S. Bondarenko och
1401, E, Ofiate, Valencia

Original

1402. Dr. A, Mandler,

Praha,

A,

P. Kusnetsov,

Sovjet

Original

Original

3/2

LIN

Danmark—lIrland

5—0, Irland--—-Västtyskland 0—-5, Västtyskland—Danmark
1-4, Fjärde ronden: Ir-

land--Danmark !/2—4/2, Västtyskland—1Irland 4/22, Danmark-—Västtyskland 1/2
Ile,
Bästa resultatet av danskarna gjorde Mogens Moe, som tog P/2 poäng på fyra par-

tier. På samman
dersen,
Jorgen

antal partier tog Karl Pe-

Finn Petersen, Sigred From
Hvenekilde 3 poäng vardera.

Blom tog 3 poäng, Brinck-Claussen
Berge Andersen UV: på tre partier.

och
Kaj

2 och

Remi

9-+10=19

Remi

ÅA. P, Kusnetsov,
Nyversion

1406. C. M, Bent, Newbury. Original

1405. A, P. Kusnetsov,

Sovjet

Moskva.

Original

En studie av Richard

Réti

Det slutliga ödet och den definitiva värderingen av en schackkomposition är ofta
resultat av en lång process, Från början
kan allt verka absolut komplett och klanderfritt, men snart upptäcker någon nitisk
ranskare en dold spricka eller hittar en
öregångare. I många fall tycks det omöjligt att avhjälpa felaktigheterna. När äntligen svårigheterna övervinnes och allt slutar lyckligt... så kan dock efter lång tid
en ny föregångare uppenbara sig eller ännu
ect fel påvisas Det är en krävande och
otacksam

Eemi

Lösningsfrist 10 januari 1968,
Den definitiva domen i TfS internationella studieturnering 1966 blir, sedan andrapristagaren
slutits:
1 pris —

2
3
1
2

pris
pris
HO
HO

nr

1346

av

Perkonoja

ute-

1344 av A. H. Brantöon, USA

— 1343 av B. V. Badaj, SSSK
— 1312 av H, Källström, Göteborg
— 1340 av J. Bin, Ungern
— 1321 av B. Soukup-Bardon,
Tjeckoslovakien

3 HO

—

4 HO

1303

—

av C. M. Bent, England

1349 av C. A. Peronace och
OO. J. Carlsson, Argentina.
Uppsala i oktober

1967

A. Hildebrand
FIDE:s

int, domare

för studier

Lennart Larsson vann

problemlösning i Göteborg
Lennart Larsson, Lerum, vann den tredje

av Göteborgs Schackförbunds tävlingar och
blev därmed distriktsmästare för året. Larssön, som även vann tävlingen i våras, hade
denna gång härd konkurrens av fjolårsmästaren Allan Thorsson, Lindome. Båda
löste åtta av de nio uppgifterna, men Lennart Larsson hade 1,35 i betänketid, medan
Thorsson använde 1,50. På tredje plats placerade sig Arne Berggren, Manhem,
före
Nils Knapp, samma klubb, Båda hade tre
rätt lösta uppgifter, men Berggren använde
mindre
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tid,

Storviks Schackklubb
En av schacksäsongens trevligaste och
mest omtyckta tävling är den halvtimmesturnering som Storviks Schackklubb årligen anordnar på höstkanten, Ärets upplaga av denna populära tävlingsform,
den
fjortonde i ordningen, utkämpades söndagen den 22 oktober. Inte mindre än 171
deltagare,

vilket

är rekord,

från

41

klub-

bar hade sökt sig till gästrikeköpingen, Detta är ett bevis så gort som något annat att
Storviks-turneringen röner schackvännernas
uppskattning — därtill är den gemytliga
stämningen och de perfekta arrangemangen
de främsta orsakerna,
Efter sammanlagt nio timmars spel var
segraren korad, Det blev den 21-årige CUrijan
Hammarberg från Uppsala som till slut
vann den starkt besatta mästarklassen. Hans
seger var verkligen övertygande, I finalen
besegrade han sin klubbkamrat Bertil Westin
i ett elegant angreppsparti. I semifinalen
vann han samtliga partier, bla, satte han
landslagsspelaren Ake Olsson matt,
Tävlingen bjöd på många favoritfall. Förutom Ake Olsson hamnade också Martin
Johansson, Börje Jansson, Jan-Erik Westman mfl, storspelare i det slagna fältet.
Genom

sin seger

erövrade

uppgift

att komponera

problem

— och studier! För det mesta får man väl
inte så mycket veta om schackkompositioners öden, men för speciellt värdefulla
verk finns det möjligheter art göra en historisk undersökning.
Réri hade underrättat mig om att han
skulle besöka Kvasiny och samtidigt hade
han

tillsänt

mig

en ny

studie.

Jag

var

ju

i de flesta fall personligen elter brevledes
vittne vill den process varunder en ny studie konciperades. Den här studien tilltalade mig kolossalt, trots att jag hictade en
bilösning, Jag lyckades dock avlägsna denna och sände den nya positionen I brev
till Réti (diagr. AA).
Min konstruktion vann emellertid inte
Réris gillande, Han stördes av den inspärrade löparen på hl. Det var inte första
gången som Réti förkastade en dylik om-

arbetning av mig, Jag hade därför

en obe-

stämd känsla av avr Réti kände sig oange-

nämt berörd av att den nya versionen inte
var hans eget verk, Numera är jag över-

tygad om att jag den gången
situationen och att Réti som

felbedömde
ju I första

A

Richard Réti
Tijdschrift 1924 (förändrad)

hand var praktisk mästare lade större vikt
vid det partimässiga i ställningen än jag.
Men bur mycket tid och arbete han kunde
ha sparat om han godtagit min konstruktion! Men då hade det ju också blivu en
studie uran historia.
Jag anser
vackraste av

studien vara storartad,
alla Réris kompositioner

den
och

mönstret för en äkta böhmisk studie, I två
varianter har genomförts två självständiga
idéer, av vilka den ena
en ekovändning, medan

som innehåll har
den andra finner

hört

man

sitt eko i en tredje variant, Vändningarna
är geniala, det hela ett under av harmoni
och enkelhet.
Réti omarbetade studien och undvek
därvid att ta med den icke partimässiga
svarta löparen. Han sände sitt verk till
en turnering i vilken den kände kompo
nisten Fr, Dedrle var domare, Jag var oerintresserad

av

vad

skulle

göra

med studien och kunde knappt invänta
resultatet av turneringen, När Dedrle av
en tillfällighet besökte Wien frågade jag
om turneringen redan var avgjord. Han
förnekade detta och då hörde jag mig för
om Réris studie. Tyvärr fanns det en dual
i den, meddelade Dedrlie,
Lösningen till studien lyder: 1. Sf5 Ka4
2. Sd4 Ted 3. Tal
Kb4 6, Te5.

Kb4 4. Tel Kas 5, Te5t

«= Ka6 (b6) 6, Te6t och 7. TeG
— Ka3 5, Te3t Kb4 6, Te3
— Ka2 (b2) 6. Tc2t och 7. Te2

få da DO 0 je fö 1

Dr. Å. Mandler:

1404. F. 5. Bondarenko och

—

T drar 3. Talt

— Ted 2. Sd4 Ka6 3. Sc2 hot 4, Tel

— TXe7 4. Sbåt Kas (a7) 5. Sc6t
—

Kat

3. Tatt

— K drar 5. Sd5t

vm Te5 2. Sd4 Ted 3, Sb3t Kat (6)

4. Sc5F

3, — K drar 4, 5d2f
B

Richard Réti
”Särmtliche Studien”

1931

Hammarberg

en inteckning i köpman Gunnar Lundhs
vandringspris, Sju år har pokalen vandrat
och sju olika namn finns ingraverad på den,
Även i de andra klasserna var det hårt.
60 man spelade i klass I och där blev det
Västeråsseger genom R. Rantalainen följd
av E. Söderlund, Uppsala,
Bland 42 startande i klass TE segrade C,
Rydberg, Uppsala.
Tunioren D. Hansson, Örnsköldsvik, var
suverän I sin klass, där 10 grabbar spelade.

Vinst
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I sista

varianten

ske såväl

3. Tel

kan

Te4

efter

4, Tc5t

2. —
som

Te3

3. Talt

Kb6 4, Sf5 Te6 5, Sd6, och detta utgjorde
enligt Dedrle ett allvarligt fel. Réti kände
mycket väl till denna dual men ansåg den
betydelselös med hänsyn till studiens rika
innehåll. Han hade inte ens tagit med den
i lösningen, Réti tog tillbaka sin studie
och publicerade den i Tidschrifr, Den
exakta positionen kommer jag inte längre
ihåg.
Ären

gick. Jag hade lämnat

för att ägna

rig

Wien

år juridik. Som

1925

advokat-

aspirant bytte jag ofta anställning och därmed uppehållsort. Så kom det sig att Réri
upprepade gånger måste efterhöra min adress hos vår gemensamme vän Jar. Dubsky,
dock utan att få kontakt med mig. Till
slut träffade jag honom i Prag, Den ena
anledningen tll att han sökte nå mig var
att han just hade avslutat arbetet med
en studie med materialet torn mot springare.

Den

andra

anledningen

var

just

den

förolyckade studien. Réti meddelade att
hans omarberning var inkorrekt och att
han gärna ville höra min mening innan
han definitivt förkastade hela idén. En tillfredsställande omarbetning trodde han var
omöjlig. Jag genmälde då att min konseruktion väl inte var så dålig att man
inte kunde gå tillbaka till den igen. Réti
svarade att han gärna ville der, men även
den ställningen var ju inkorrekt. När han
ställde upp pjäserna på brädet såg jag ögon-

blickligen att det inte alls var den version

som

jag

rekommenderat,

Det

var

verkli-

gen en överraskning för oss båda, För mig
såtillvida,

som

mitt

miserabla

ronne

jag

inte,

Han

försonade

sig

tydligen

med den svarta löparen som ju måste vara

med

och

inrangerade

studien

bland

dem

som skulle ingå i hans samlade studier,
Den är en prydnad för hans samling.

Efter Rétis död försökte jag i yttorligare en omarbetning bli kvitt
den av
Dedrle påpekade dualen och tog med även
denna version i ”Sämtliche Studien (diagr.
B). Lösningen är; 1, Sf5 (hot 2, Sd6) 1. —
Ka5

2. Tbl

då 3, SXd4

Kad

3, —

Ka5 6. TeSf, (5, —
Ka6

4, 5c2 TXe7

Ka3

6 Tot;

5, Sb4f; 2, —

4. Tält bd

Irving Chernev: Combinations — the Heart

Te5

of Chess, New

3. Sd4 Te4 4, Sbåt; 3 — Te3 4, Talt Kb6
3. Sf5 Te6 6. Sd6; 3 — Kat 4, Sc2 osv

Lunds
vann

Lunds

allsvenska
sion

Akademiska

mästare.

I blev:

Manhem,

Lunds

Göteborg

Schackklubb

Slutställningen
Akadermiska

blev åter

i divi-

SK

&

4, Mälardalens

SF

SS

1,

Västergötlands SF 1.

Resultat i div. II Norra: Wasa SK-—Dalarnas SF 5S/e41/2, Gästriklands SF—
Schack

08,

Norrköping

G/2—3!/2,

Wasa—

Gästrikland &/2—3/2, Dalarna—Schack 08
232, Wasa-Schack 08 G/eo -P/, Dalarna—Gästrikland

Slutställning

(18),

Dalarna

7-3,

i div.

4

(18),

II Norra:

Gästrikland

Wasa
2

6

(13),

Schack 08 0 (10/2).
Slutställning i div. II Södra: Värmland 5
(17/2), Ustergötland 4 (15/2), Jönköping 3
(15"/2), Västergötland II 0 (11/2).
Segrare i div, HI blev Kristallens SK med
6 matchpoäng.
Ytterligare resultat samt tabeller för
samtliga divisioner 4 nästa mummer.

Fischer borta från
interzonturneringen
Efter sjunde ronden i interzonturneringen, då Fischer ledde med sex poäng, uppstod trassel, då Fischer vägrade att spela
på en lördag, varför bans parti räknades
som förlorar, Enligt senare uppgifter har
Fischer brutit tävlingen.
Poängställningen för de bäst placerade
efter 15 ronder var: Bent Larsen 10/2,
Gligoric 10, Geller 9, Ivkov
9, Hort 842, Portisch 8/2.

9, Matulovic

Aldre årgångar av TfS beställes hos
Tidskrift för Schack, Box 7123, Göteborg 7

16:80.

Alfred Brinckmann avled den 30 maj
1967 i en ålder av 76 år. Han var en stark

schackspelare

—

internationell

mästare

—

men Även internationell domare, schackjournalist och författare. På senare år ägnade
han sig också med intresse och framgång åt
organisatoriskt

arbete

och

var

ett

starkt

stöd för Emil Dähne, den nuvarande ordföranden i det västtyska schackförbundet.
Brinckmanns krafter föreföll obrutna ännu
i höstas, då han i de internationella lagtävlingarna i Kiel med bra resultat deltog i ett

veteranlag i gott sällskap med bla. Ludwig
Rellstab.
Vid detta tillfälle talade han med satirisk skärpa och mild humor om gångna tider, framför allt den stora epoken med
namn som Lasker, Capablanca, Aljechin,
Botvinnik och Keres. Han höll just på att
sammanställa ect urval ur sina tidigare arbe-

ten från åren

1925-—50,

den

bok

som

nu

blev hans sista. I 48 partier från åren
1900-1950 wisar Brinckmann hur konst-

nären resp. metodikern (termerna lånade
från M. Grekov) beter sig när de konfronteras med ”den aktuella positionens individueltla karaktär”. För Brinckmann är schackspelet trots alla regler, fastlagda dragföljder
och standardsituationer ständigt dynamiskt
och föränderligt, ”ett vågspel med oviss utgäng”, en tanke som han hela tiden fasthåller och utvecklar med konstnärlig flykt
och metodisk skärpa.
ru

Publica-

Den kände amerikanske schackskribenten
Chernev ger i detta arbete (en något förändrad version av originalupplagan 1965)
nya bevis för sin eminenta talang att skriva
om schack på ett fängslande och stimulerande sätt, Hans
stora likheter med

framställningskonst
Kurt Richerts, och

har
han

har liksom denne en sällspord förmåga att
hitta nytt stoff, 356 kombinationer av kända mästare från olika epoker har han samlat i denna innehållsrika och elegant utsryrda
bok, som sannerligen förtjänar att få många
läsare.

Ett egendomligt
väl

kalla

det

sammanträffande
förhållande,

att

får man

två

schack-

böcker med så gott som samma syfte och
innehåll nästan samtidigt publicerats i Danmark och Sverige Jens Enevoldsen: Verdens bedste skak, I. Romantikken og modernismen. Politikens forlag, Köbenbhavn
1966 (pris d. kr. 18:75) är en 352 sidor stark
samling partier från 1834 fram till 1914,
från

Labourdonnais

till

Lasker.

(En

andra

volym utkommer hösten 1967.) Boken innehåller 150 partier och partislut illustrerade
med lika många diagram, en serie stormästarkarakteristiker, match- och turneringsöversikter samt 41 porträtt av kända
stormästare. En fantastiskt rolig och fascinerande schackets person- och idéhistoria!
John Love: Chess. A new introduction.
Bell and Sons, Lid. London 1967.

G.

nedict Challenge Cup, ”hila schackolympiaden”, uvkämpades år 1966 i det idylliska

Pris 10 sh. 6 d.
Tillsammans med John Hodgkins har John
Love tidigare utgivit Chess Ideas för Young
Players och Further Chess Ideas. De utgör
med det här föreliggande arbetet en lärobokstriologi, avsedd att logiskt och följdriktigt leda nybörjaren fram till turneringsnivå. Joha Love demonstrerar här en pedagogisk metod som han liknar vid elemenfärundervisning i tex. golf eller cricket.
Inte förrän man lärt sig att flytande och
obehindrat hantera verktyg och hjälpmedel
(= schackpjäserna) ett och ett i sänder, kan
man våga sig på att studera dem i samspel

Brunnen vid Vierwaldstättersjön mellan fyr-

och

Clase Benedict Challenge Cup. Sechsländerturmier. Grand Hotel an Lac Brunnen

14—

18 Mai 1966, Schweizer Schachdienst, Hönggerstr. 80, Zurich, Pris Schw. Fr. 4,80.
Den

trettonde

turneringen

om

Clare

mannalag från sex länder: England,
land, Schweiz, Spanien, Västtyskland
Osterrike, Västtyskland (11,5 poäng)
vann den första pokalen måste se sig
serat av Holland (14.5) och Spanien
I Schweizer Schachdiensts bullerinserie
66

nr

jämte

2

återfinns

rondreferat,

sultattabeller,

och

färggranna

alla

de

60

bilder

från

från

Be-

Holoch
som
pas13,5).
1965/

partierna

spelöppningsregister,

fotografier

dess omgivningar.
256

1967. Dover

lars 1:83.

Berlin 1967. Pris: DM

Ärets allsvenska matcher i div I spelades
i Lidköping under helgen 4—5 november
med Lidköpings 5S som arrangör, Även
matcherna i div. IH Södra spelades i Lidköping. Överledare för tävlingen var Jakob Ekelund. Lunds Akademiska SK erhöll
för sin insats Rörstrands hederspris,

York

tons, 180 Varick St, New York, Pris: dol-

ÅA. Brinckmann: Streifzige und Irrtämer
anf 64 Feldern. Walter de Grayter & Co.,

Akademiska
allsvenskan

hade

visat sig Överlägset Rétis underbara och
enastående minne. Varför Réri under sin
livstid aldrig publicerade denna version,

vet

5. Tel

re-

turneringen

Brunnen

och

sålunda

undan

för

undan

skapa

en

läsare.

Vid

sidan

av den

til

tekniskt underlag för förståelsen av positioner och så småningom hela partiförlopp.
Författaren har genomfört sin dé på ett
utmärkt sätt och det färdiga lärobokspaketet förtjänar de högsta lovord — och givetvis

svenska

många

nyligen

översatta

Bott! Morrison,

Spela schack, är John Loves bok den bästa
handledning för nybörjare som anmälaren

hittills träffat på.

E.U,
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Irving Chernev: The Most
of Chess

Ever

Played.

instructive Games
62

Masterpieces

of

Modern Chess Strategy. Faber & Faber, 24
Russell Square London, WAC, 1. Pris: 30
shillings.

Vid sidan av den nyligen bortgångne Fred
Reinfeld är Irving Chernev USA:s mest
kände schackskriftställare, outvröttlig popularisator och schackvärldens ”believe it or
not”-expert. Han skriver lärorikt för den
vetgirige och kvickt och lättsamt för den
som ”bara” vill ha underhållning. Av hans
många tidigare böcker kan nämnas ”The
bright side of chess” och studiesamlingen
”Chessboard magic”. I den föreliggande
partisamlingen, som lika gärna kunde hetat
"Världens bästa schackpartier” presenterar
Chernev 62 utsökt vackra exempel på hur
man egentligen bär sig åt för att vinna ett
schackparti, så som man t.ex. gjorde 1873

Den kände problemisten Richard Eugene
Cheney avled den 30 augustii Frankfurt am
Main i en ålder av 59 år, sedan han varit
svårt sjuk en längre tid. Cheney ägnade
sitt intresse huvudsakligen åt direktmatter
och har gjort en betydelsefull insats i den
moderna
problemkonsten. Av särskilt intresse är det s.k, Triblockstemat, som han
lanserade för bara ett par år sedan, Elan
medverkade till att en tävling på det temat
utlystes i Schach-Echo, och nyheten väckte
stort

intresse.

Cheney

vann

allmän

upp-

skattning för sin generösa och ideella inställning till problemkonsten.
BG

Collijn-plaketten i guld
Hill Ragnar Forsman

(Rosenthal—-Sreinitz) eller 1961 (Petrosjan—

Pachman). ”A thing of beauty is a joy för
ever” säger Keats i inledningen till Endymion och det gäller i lika hög grad för ett
väl genomfört schackparti som för en förmskön grekisk urna, Chernevs 62 partier är
en bok som man alltid kan återvända till.
E.U.

ALLT I SCHACK — JULKLAPPSTIPS

R. E. Cheney t

Vid Göteborgs Schackförbunds årsmöte
den 30 okt. erhöll Ragnar Forsman Collijnplakerten i guld för sina mångsidiga insatser
1 svenskt schackliv. Samtidigt kallades Ivar
Havner till hedersledamot i GSP.

Vi tillämpar fram till årets slut till alla vid köp av minst 50:— GRATIS
SVERIGES SCHACKFÖRBUNDS JUBILEUMSTÄVLING 1966—1967
En alltid välkommen Julklapp är ett PRESENTKORT fr. Stockholms Schackförlag
Rolf Schwarz:
L. Pachman: Moderne Schachtakrik
Handbuch der Schach-Eröffnungen
Del 1. 376 sidor
inb. 19:20
Band 1, Das Damengambit mit 2. e7—e6
Del 2. 360 sidor
inb, 19:20
320 sidor, 124 partier,
häft. 14:70
L. Pachman: Moderne Schachstrategie
inb. 22:20
360 sidor
inb, 22:40
Band 7. Nimzo-Indische Verteidigung
L. Pachman: Moderne Schachtheorie
Ausfäöhkrliche Theorie mit 261 partier
Band 1. Offene Spiele, 390 3, inb, 19:20
448 sidor
häft, 34:20, inb, 39:—
Band 2, Halboffene Spiele,
Band 12, Holländisch (1, d2—d4 f7-—£5)
400 sidor
inb, 19:20
Staunton-Gambit, Stonewall und verBand 3. Damengambit, 320 sidor,
wandte Systeme, Ausfährliche Theorie
inb. 19:20
mit 185 Partien, 392 sidor,
häft. 27:90
Band 4. Geschlossene Spiele,
inb, 33:—
548 sidor
inb, 19:20
Band 13. 1 f2—f4 (Die Birderöffnung)
Stormästare Ståhlbergs sista verk!
158 sidor, 85 partier,
häft. 10:20
”HUR MAN SPELAR SCHACK”
Band 14. Die Englische Partie (1. c2—
Fritz Wigfors populära och omtyckta
c4), 305 sidor, 145 Partier, häft. 24:—
bok föreligger nu omarbetad och moinb, 27:90
derniserad av GIDEON STÄHLBERG.
Band 23. Die Sizilianische Verteidigung,
Det blev den produktive stormästarens
586 sidor, 280 partier,
häft, 27:90
sista urgåva.
Pris inb, 23:50
inb, 37:20
Beträffande yutkomna Svenskooch TysA. P. Sokolski: Lehrbuch der Schachka schackböcker 1967, se TIS nr 8
Eröffnungen,

464

sidor,

inb, 19:20

MORE OR

TC

Henry Andersson
Munkbrogatan 7 — Stockholm C
Tel. 2079 20 — Postgiro 55 08 86

TIDSKRIFT

FÖR

SCHACK

erbjuder

äldre årgångar av Tidskrift för Schack
Vid beställning för minst 10 kronor är leveransen portofri.
Vid beställning av minst 10 årgångar lämnas 15 9/6 rabatt på nedanstående priser.

Ärgång

Pris

1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1919

Årgång

8 kr
8 »
Bo
8 »
8»,
8
10.
on

1923
1924
1926
[927
1929
1931
1932
1954

soss.sose.
so sssssert
soossersrs
sosooeasss
ooosoooess
si osscoes.
siosossons
sicsosessa

1920 Lossa.
1921

288

oossss orsa

5.

6

”

orsrrsrere
sossera
sssonsr nen
leser rasa
sosseoeres
oosossssss
sosssosesesr
sisessress

Pris
8 kr
Éb »
&
3 »
6 »
6
6 ,
12.

1955 su.o.o..o. 12
1956

sissorrarna

Årgång
1957
1958
1959
1960
1962
1963
[964
1968

1966

I

soreesasea
ooosissset
oss ossrss
oicrresers
sovsrses ce
sis osses .
roses raa
oosonossaa

Pris
12 kr
10,
i0
i2 »
12 fp
124
12,
12 ,

”

”

MISSA

INTE

JULPAKETEN!

— en bra present åt Er och andra
JULPAKET 1: Westman: Capablancas
förlastpartier (5:55) + VM 1960 Tal—
Botvinnik — med toppkommentarer!
(8:35) + Kmoch: Rubinstein vinner
(12:60) + ridskr. o. vykort,
inkl. oms, 20:—
JULPAKET 2: Ståhlberg/Westberg: Bobby Fischer (ord. pris inkl. oms. 18:30)
+ Sokolskij: Die Eröffnung 1. b2—b4
(16:40) + schacktidskrifter och schackvykort

inkl. oms, 25:-—

JULPAKET 3: Ståhlberg: Schack och
schackmästare (17:20) + Valfri schack-

Beställning kan göras hos Tidskrift för Schack, Boz 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.

berg/Hörberg: Morphy eller Steinitzbiografi (31:—) + tidskr. och vykort
inkl. oms. 35:—
Beställn. före 15 dec.

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!

Box 323 - Uppsala 1 - Postgiro 57 61 99

SM

1962, 63, 64, 65 eller 66

SCHACKBULLETINENS

+

West-

FÖRLAG

Obs! För en kunds räkning säljer wi till
högstbjudande TiS 1904-1966 (63 kompletta årg), Over hälften inbundna.
Lägsta anbud 1.500:—, Frist 10/12 «67,

Spela schack internationellt pr korrespondens, Lättare än man tror med rätta
hjälpmedlen:
Fernschach
”

1/1-år ...... sar
$/2-år ......soss

2”

1/Å-år oosrees era

»

Gi

cupturnering, hela världen ..
världsgrupp 7 spelare ......

,
»

20:—
3:75

»

5:75

tematurnering 5 spelare, valfria 5 temata ....s..ss so»
europagrupp 7 spelare .... »

375
4:50

”

15 M-

”

15

spelare...

3

+

Kr, 201
» 11:

”

kort, fyrspråkiga, pr 100 st.
parlör,

häftad

...ssscsoo.s

ERIK

&:50

3:
»

5

LARSSON

Sänd avgifterna till postgiro 50 94 95
Bruksgatan

2 A, Nykvarn

Skriv önskad spelklass på kupongen

5

KEN

SCHACKBO
Schackets
kulturhistoria
av Jerzy Gisyckt

med svensk schackhistorik

av Gideon Ståhlberg
400 sidor —

400 illustrationer

i svart och fyrfärg
Den
—

verkliga

gåvan

att lisa, —

för schackvännen,

att äga

Skriven för dem som älskar schackspelet. I lättillgänglig form låter författaren spelets öden inordnas i och förklaras av kulturens och kulturfolkens egen utvecklingshistoria: En schackspelets egen kulturhistoria, med
en speciell svensk avdelning skriven av Gideon Ståhlberg. Ett verk utan
motstycke eller föregångare. Vacker, intressant, fascinerande som schackspelet självt.

PRISSENSATION!

Beröm:
”Stora Schackboken

är ett fascinerande mo-

... Boken ger en allsidig bild
numentverk
av schackspelets roll i den mänskliga kulturen och civilisationen. Kan varmt rekommenderas åt alla schackvänner.”
Glm i Göteborgs-Posten

NU endast 29:—
Har tidigare kostat 88:—
r

”Stora Schackboken är fängslande både för
schackspelare av alla kategorier och folk
som av någon svårbegriplig anledning inte
spelar schack.”
Rune Johansson i Dagens Nyheter
- ”iag uttalar min beundran och tacksamhet och jag lyckönskar läsarna som umder
författarens ledning får vandra i spelets
och kulturens vingårdar.”
Folke Rogard, Världsschackförbundets
president och Sveriges Schackförbunds f.d. ordf.
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