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Ordertelefoner: 040/15 45 03 — 16 28 61 — 45 26 10.
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Vi skall under det kommande året söka motsvara det stora intresset med nyheter, re

ferat och partier från alla de stora schackevenemangen.

Tr

före-

interzonala turneringar

och en ny match Sovjet — Övriga världen är på gång. Särskilt spännande blir också
står
en rad utländska torneringar, där vår unge stormästare Ulf Andersson är med och får
möta spelare av världsklass,

Alexander Hildebrand kommer som

vanligt med sina teoretiska översikter, och

i sam-

band därmed kan man räkna med två 36-sidiga mmmer nästa år. Våra unga elitspelare,

332

som ställer upp i utländska turneringar, kommer själva att berätta om sina upplevelser. Vi

333

också I Sverige.
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334
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medlem. För övriga prenumeranter i Sverige är avgiften 29 kr, varigenom prenuumeranten
även blir medlem i det till Sveriges SF anslutna ”Tidskrift för Schacks kamratförbund”.
Nya prenumeranter, som ej prenumererat 1972, erhåller 1972 års stora julnummer kost-

nadsfritt, därest avgiften för 1973 inbetalts senast den 20 januari 1973.
Vi tackar för förtroendet, Väl mött 1973!

TIDSKRIETSKOMMITTERADE

HOGLANDSTRAÄFFEN

Blixtturnering i Uppsala
Upsala Allmänna Schacksällskap inbjuder till Ivar Gumaelius" XIL Minnesblixt,
som spelas söndagen den 14 januari 1973
kl. 11.00. Tävlingen är öppen för alla oavsett spelstyrka, och för att ge de sämre spelarna en rejäl chans tillämpas ett strängt
handicapsystem (t.ex, klass M mot II; 3
minuter mot 7). Deltagarna indelas i kvalerupper om cirka 20 spelare, varifrån de
främsta går vidare till en final om tolv
spelare.
Segraren erhåller en inteckning i det av
konstnären
Ragnar
Johansson
donerade
vandringspriset,
som
skall
erövras
tre
gånger i följd eller fyra gånger utan ordningsföljd för att bli ständig egendom.
Dessutom utdelas tre penningpriser på 200,
150 resp, 100 kronor samt ett antal värdefulla sakpriser.
Anmälan
göres genom insättande av
startavgiften 20 kr på Upsala ASS:s postgirokonto 33 7839-5 senast 8/1 1973, V.g.
ange spelklass i SSE på talongen, Spellokal blir Folkets Hus (sal 5—6) i Uppsala
ca 100 meter från Centralstationen. Ytterligare upplysningar

Wahlund,

kan

erhållas

tel. 018/13 35 52.

genom

Per

Nässjö Schackklubb inbjuder till den traditionella Höglandsträffen, som spelas lördagen den 6/1 och söndagen den 7/1 1973.
Speltid: 15 min. för varje spelare. Turneringen spelas i Hotell Höglands festvåning
med början lördag kl. 13.00 samt förtsätter söndag kl. 9.00. Turneringen spelas enl.
Bergers system i två klasser, M och IL I
klass M startar de spelare som innehar
förstaklass titel eller högre, samt spelare
som på annat sätt förvärvat jämbördig
spelstyrka. I klass I startar övriga spelare,
I båda klasserna utdelas penningpriser, samt
som vanligt värdefulla hederspriser.
Första pris I klass M, 1000 kr. samt
hederspris. Andra och tredje penningprisernas storlek beroende på antalet startande
+ hederspriser. I övrigt utdelas ett 20-tal
hederspriser. Första pris i klass I 500 kr.
1 övrigt lika som för klass M.
Startavgift; Klass M 40: kr, klass I
25:— kr, Avgiften insältes samtidigt som
anmälan göres senast den 30/12 till Nässjö
Schackklubb c/o Arne Lindén, Snickaregatan 10, 571 00 Nässjö, postgiro 67 34 15-7.
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Sverige runt
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ARONSON

ett schacknamn
Av

Rolf Martens vann

Apladalsspelet
Årets Apladalsspel blev en intressant tävling, som lockade 104 deltagare och som
inte avgjordes förrän i sista ronden då Iedande Rolf Martens, Lunds ASK, besegrade Harry Schlissler, Limhamn, medan
hans ende konkurrent om slutsegern, Bengt
Hammar, Skänninge, fick nöja sig med remi
mot Ove Kinonmark, Göteborg.
Därmed

fick

Martens

11

poäng

mot

10

för Hammar, och trea blev Nils Törnblom,
Hägersten, på 8!/e Närmast följde Ove
Kinnmark, SS Manhem, 8, Lars-Åke Schneider, Jönköpings SS, 8, Anton Fridh, Malmö, 8, På P2 poäng placerade sig I följande ordning:
Magnus
Wahlbom,
Lunds
ASK, Rolf Lekander, Växjö, Yngve Åsp-

ström, SS Manhem,

Hans

Ek, Jönköpings

55, Harry Schössler, Limhamn, Lennart
Ljungkvist, Jönk. SS, Håkan Akvist, Eksjö
SS och Leo Laurine, Järfälla, Priset som
bäste junior gick till 17-årige Lars-Åke
Schneider, som tidigare har två småländska
juniormästerskap.
I samband med tävlingen gav 50-årsjubilerande Värnamo Schacksällskap bankett
på Stadshotellet i närvaro av ett 60-tal personer. Tal hölls bl.a. av Värnamo kommuns
ordf. Kaj Strandberg samt Smålands SF:s

ordf. Lennart Schneider. Till följande med-

lemmar av VSS överlämnades Sveriges SF:s
diplom:
Anders Andersson, Stig Bossel,
Harry Grånefors, Per-Gustav Hagstrand,
Allan Karlsson, Ture Nordin, Gustaf Nygård, Emanuel Palmér och Gösta Svensson.

Forts. på Höglandsträften
Anmälan kan också ske till klubbens ordf.
Kaj Agerskov, Centralgatan 29, 571 00 Nässjö eller över klubbens tel. 0380/185 61 ord.
speldagar, som är tisdagar kl. 19.00. Beträffande inkvartering samt wekendpris inkl,
logi och kost hänvisas till Hotell Högland,
tel.

ra år som litteraturkritiker på Ny Tid. Un-

der senare år har han ägnat sin mesta tid
åt schack, som journalist i Göteborgs-Posten, som redaktionssekreterare i Tidskrift
för Schack och som styrelsemedlem i Göteborgs schackförbund,
Bertil Gedda var — och är — en mycket stark praktisk spelare med gedigna spelöppningskunskaper. Trots obestridliga framgångar i turneringsspel i Göteborg och i
nordiska grannländer är han dock numera
mest känd som schackkomponist genom sina insatser efter debuten 1962. Hans problem uppvisar en fulländad teknik, och han
är i detta nu en av våra främsta problemister.

Bertil Gedda

verkar

kanske för många

vara den verklighetsfrämmande filosofen i
elfenbenstornet. Det är sant så långt som
han är höjd över all timlig futtighet, men
i sin dagliga gärning är han i många stycken praktisk och framför allt sant mänsklig
i sina relationer till andra jordevandrare.
TfS vill gärna påminna om att han i snart
ett decennium spelat en viktig roll i tidskriftsarbetet, vilket hans kamrater i redaktionskommittén sätter stort värde på.
Vännen Bertil Gedda önskas god fortsättning.

EU.

0380/131 00.

Rättelse
HOOGOVENS
ders-turneringen.
ders-turneringen

angavs

298

Den 6 december fyllde Bertil Gedda 60
år, Han inledde en rik och uppmärksammad lyrisk produktion med diktsamlingen
Daggryning (1937) och arbetade under fle-

1973 spelas med treronI9/1—21/1, och nioron24/1-—3/2.

De

datum

I TiS nr. 8 är således felaktiga.

som

Prenumerera
på TiS

Jan

i USA

Berglund

I årets US Open för damer som spelades
i Atlanta City, blev de främsta placeringarna: 1) Rath Donelly, New York, 7 poäng
av 12, 2) Eva Aronson, St, Petersburg, Florida, 514, I) Mary Selensky, New York,
414, 4—5) Eleanor Terry och Marguerita
Kraus, båda från Massachusetts, 4.
Intressant för svenskt vidkommande är
Eva Aronson. Hon är född 1908 och uppväxt på gården Hässlet i Vreta Kloster socken utanför Linköping. Hon och hennes
man, som är från Lysekil, lämnade Sverige 1926 och slog sig ner i Chicago, Illinois.
Där bodde de i 40 år, innan de flyttade till
Florida.
Eva Aronson arbetar numera enbart med
damschack och försöker anordna turneringar m.m. för den uppväxande generationen, De två tidningarna i hennes hemstad har blivit mycket schackintresserade
på sista tiden. De slog upp det kvinnliga
amerikanska mästerskapet, som spelades i
St. Petersburg nyligen med artiklar och fötografier.
Turneringen gällde också som zonturnering (inledande kvalificering för att utmana världsmästarinnan Nona Gaprindashvili
till titelmatch 1975), Marilyn Braun från
Milwaukee och Eva Aronson delade första
platsen med 744 poäng av 10 möjliga,
3-4) Ruth Donelly och förhandsfavoriten
CHsela Gressner 614.
Times slog upp Eva Aronsons framträdande oerhört. Journalisterna, som var en
grupp bekväma, vänliga människor, mottog
alla hennes segrar med jubel. Den enda
gång hon förlorade var tävlingsledningen
tvungen att trösta dem,
Fra Aronson har en enkel och ihärdig
spelstil. Överlagt, lugnt och solitt gör hon
det bästa av sin ställning och är svår att
besegra, ”Jag har aldrig sett henne spela
bättre än i den här turneringen”, sade tursin seger.”
Eva Aronson lärde sig schack genom att
i åttaårsåldern iaktta sina bröder. Det blev
många tillfällen, eftersom hon var uppväxt
i en stor syskonskara, ”Man lär sig fort i
den åldern”, säger Eva på perfekt svenska
trots att hon varit från Sverige så lång tid.
Hon har endast varit hemma på besök tre
gånger sedan hon 1926 lämnade Sverige.
Emellertid blev det inte något tävlingsspel
för henne innan hon reste. Hon började

inte tävla förrän hon kom till Chicago när
hon var 35 år. Schackauktoriteterna nu för
tiden påstår, att man måste börja tävla redan i mycket unga år för att nå toppen. Det
finns några få undantag, Eva Aronson verkar vara ett av dem.
Några av hennes bästa tävlingsresultat
är: US Open 1953 7 poäng av 12, US
Öpen 1961 7 poäng av 12, US Open 1969
6 poäng av 12. I samtliga fall var hon bästa
kvinnliga spelare,
Här skall noteras att US Open är en
manlig turnering öppen för hela världseliten. I årets tävling deltog bla. stormästarna Walter Browne, Australien, och Bent
Larsen,
Danmark,
ur absolut
yppersta
världstoppen.
Årets kvalificering för Eva Aronson till
de interzonala tävlingarna om VM-utnraningen, är naturligtvis också ett toppresultat. Kanske hennes bästa. Hon har deltagit i en interzontävling tidigare, nämligen
1967. Den gången blev hon visserligen bafra trea i Zzonturneringen, men p.g.a. et
återbud fick hon ta en av USA:s två
platser i interzonturneringen.
Men
den
här gången tänker bon inte ställa upp, säger hon, Sin plats överlåter hon till Ruth
Donelly. ”Ruth är yngre och spelar mycket schack. Själv blir jag väl inte bättre,
men hon har framtiden för sig.”
Enligt överste Edmondson, VD för US
Chess Federation, har USA i dag 7—8 damer som håller internationell spelstyrka.
Därutöver kommer et hundratal som spelar hyfsat och ytterligare ett tusental småflickor i nybörjarstadiet. USA har idag
35,000 registrerade schackspelare. Den siffran var betydligt lägre för bara något år
sedan. Allt rabalder kring Fischer har öppnat amerikanernas ögon för schack. Med
den här trenden beräknas USA ha 70.000

registrerade

spelare

redan

nästa

år. Och

36 9 av medlemsantalet är ungdomar.
Cirka 1.500 är kvinnor, varav ett hundratal
Seniorer.

&
MALMO

OPEN

1972

spelas 15—17 december på Latinskolan,
Amiralsgatan 21 Malmö, Betänketiden är 2
timmar per spelare och parti och tävlingen omfattar 6 ronder. Första ronden spelas fredagen den 15.12 kl. 19.00. Startavgitten är 40 kr. Priser; 1.500, 1.000, 750, 500,
250, 200 och 4x100 kr. Separata juniorpriser: 200, 150, 100 och 3x50 kr.
Efteranmälningar kan mottagas av Lars
Grahn, tel. 040/96 20 54 intill kl. 17.00 den
15.12.

299

ALLSVENSKA

jedahl

SERIEN

Limhamn

då

Poängställniog effex rond 2

hota

Manhem

segern

Div I Norra
Rockaden 3SK Umeå — Rockaden SK
Sthlm
Ifa
Södra 55 — Wasa SK
3—5
Akad SK Uppsala — Upsala ASS
1A—6/e
Akad SK Uppsala — Schack-27 4/.—31/2
1. Upsala

ASS

2. Akad. SK Uppsala
3, Wasa SK
4, Schack 27
5 . Rockaden SK Stim
6. Södra SS
7. Rockaden SK Umeå
8. Allians Gävle

2200

1i2

4

3201
2200
2101
2101

1114
10
Br
8
Tila
814
6

4
4
2
2

2101

3003
2002

2

0
0

Div I Södra
SS Manhem Gbg — Lund ASK I 21/-—51/2
Malmö AS — Lund ASK I
5—3
SS Allians, Skänninge — SK Kamr Gbg
4—4

Limhamn

SK —

1 Limhamn

Lundby SS

le —13å

SK

2200

IP

I

2200

11

4

2101

7

2

4, Malmö AS
5. SK Kamr Gbg

2101
2011

7
&h

2
1

ö 55 Allians Skänninge
7. 55 Manhem Gbg

1010
2002

4
3

1
0

8. Lund

1001

3

0

2. Lund

ASK

3. Lundby

55

ASK

Gbg

IH

närmaste

platserna.

Förra

året

Men

också

väl rustat och

Lund,
med

mot

därpå

5-3

Lundby

kan

tyder

och än

med

i övrigt
möjligen

än-

vinsten

mer

är
mot

den

stora

&/-—1P/+

Den

här säsongen har ju Lundby ett verkligt
stjärnspäckat lag, Sedan man fått Lennart
Liljedahl och Bengt Andersson från Manhem, har nu också Jaan Eslon från Falköping tillkommit.

Div II Norra 1
Clemensnäs

SK —

lade

Schack-27 och Upsala ASS beslag på de
platserna med samma matchpoäng och med

bara en halv ind. poäng bättre för Schack-

27. Den här gången har Upsala ASS fått
en lyckosam start, sedan de besegrat 10kalkonkurrenterna i Akademiska SK klart
och sedan dessa överraskat med att slå
Schack-27.
Här skall det mycket till för att inte
Lund skall upprepa sin fjolårsseger, även
om Malmö AS den gången slutade på samma poäng som akademikerna. Men Malmö
liksom också förstärkta Lundby har redan
förlorat en match vardera. Det mest intressanta är att Limhamn, som förra året
fick en blygsam slutplacering, nu delar
ledningen med Lund, Vid första bordet för
Limhamn spelas isländaren Björgvin Viglundsson, och här har den klubben ett
verkligt trumfkort. Viglundsson har besegrat både Kinnmark (Manhem) och Lil-

Lund SK — Ystad SS

Lönsboda SK — Åstorp SK

5—3

Landskrona SK — Malmö AS TI
Lund ASK II — Helsingborg SS

44
WG

1.
2.
3,
4,

Helsingborg SS
Lönsboda SK
Ystad SS
Landskrona SE

1—7

IT

2200
2200
2101
2020

14
PA
Me
8

4
4
2
2

2101

&

2

6. Åstorp SK

2011

7

1

7. Malmö AS
8. Land SK

2011
2002

45
52.

1
0

Fagervik SK —— Jakobsberg SS
SK-72 Sundsvall — SK SASS
Fagervik SK — SK SASS Sthlm

5—3
SY214

1. Solna

55

3300

17:

6

2. Luleå

S5

2110

MA

3

3. Östersund

SS

2101

3

2

4. Vällingby

SS

1000

52

2

5, Skellefteå SK

2011

7

1

6. Gnarps

2002

;5

Ö

SK

7. Allians Ö-vik
8. Clemensnäs SK

1001
1001

25
1

0
0

2

Örebro 5S — Hägersten SK
24—5/e
SK Kristallen — K-H 72 Alliansen
Elfer—Il/2
Karlskoga SK — Schack-08
44

Norrköping 5S — Västerås ASK
1.
2.
3,
4,
5.
6.
7.
8.

ASK

SK Kristallen
Schack-08
Örebro SS
K-H Allians
Hägerstens SK
Karlskoga SK
Västerås ASK
Norrköpings SS

2200
2110
2101
2101
2101
2011
2011
2011

Al

if.
9
34
fe.
BA
7
7
6

4
3
2
2
2
1
1
i

SK-72

Sundsvall —

52 21/2
Ifa ANA

Al g314

SS
Rolf
SK 33 Enköping — Borlänge SK
1-—7
Bollnäs 55 — Sandviken SK
3—5
Div III gropp

Danderyd
Södertälje
Södra 5$
Täby SK

Jakobsberg

2

SK — Haninge SK
MMA
S5 — 55 Rurik Norrtälje
4—4
II — Wasa SK I
Ife—Ga
— SK Gambit, Norrtälje = 5—3

Div III grupp 3

Huskvarna ASK — Eksjö SK
1.
2.
3,
4,
5.
6.
7.
8,

Jönköping SS
Eksjö SK
Wäxjö SK
Säffle SK
Tibro SK
SK Karr. Trollhättan
Oskarshamns SS
Huskvarna ASK

2200
2200
2101
2101
2101
2 101
2002
2002

26

122
10:
9
9
8
7
5
3

4
4
2
2
2
2
0
0

Ormedetbart efter VM-matchen i Reykjavik förklarade sig båda parterna beredda
att spela en returmatch, dock ej gällande
titeln, eftersom FIDE:s nuvarande bestämmelser ej medger att titelfrågan avgöres på
det sättet. För en tid sedan planerades
också en match mellan Fischer och den
unge brasilianaren Mecking, men den gick
i stöpet,

Nu talas det åter om en returmatch mellan Fischer och Spasski, och i så fall skulle
det verkligen bli fråga om en kamp om titeln igen. Max Euwe, FIDE:s president,
har nämligen förklarat sig villig att stödja
ett förslag, som går ut på att ändra bestämrmelserna

igen,

så att

returmatcher

om

titeln kan anordnas på liknande sätt som
under den tid då Botvinnik var världsmästare. För att ändra reglerna på den punkten behövs dock en urtima FIDE-kongress.
Överraskande nog har emellertid ryssarna inte visat något större intresse för den
påtänkta returmatchen, och det förvånar
Dr Euwe, Han tror att Spasski behöver
känna sin motståndares stil ingående, och
att han nu — efter de erfarenheter han
gjort — skulle kunna hävda sig bra i ett
nytt möte med Fischer.

Forshaga SK — Eskilstuna SK
= 394-44
Arboga SK — Köping SS
3.5
Karlstad SK — Katrineholm SK
35
SK City — Fagersta SK
53

Yx

Div III grupp 4
Motala 55 —

Nyköping

ASK

53

Div III grupp 7

Aenil
35

Lokstationen SK — Limbamn SK 11 (27/10)
234-—5Y2

Kamr. Linköping — Finspång SK 4/:-—3/2
SS Allians IH — Linköping ASS
Kneippbadens SK — Västervik ASK

Div II Södra 1
Wäxjö SK — Jönköping SS
26
SK Kamr. Trollhättan — Tibro SK
Se 2t/e
Oskarshamn 55 -— Säffle SK
WeS4

mellan

Fischer och Spasski?

2—6

Div IN grupp 1
Solna SS

Solna SS — Skellefteå SK
Luleå SS — Östersund SS

Div II Norra

Ny VM-match

Div H Södra 2

5, Lund

4

Wasa är förstås favoritlag efter stockholmarnas överlägsna seger i fjol, men sedan
blir det väl som vanligt en hård kamp om

de

(Lundby).

Div HI grupp 5
Hultsfred SK — Nässjö SK
Kalmar SK — Njudungs SK
Alvesta 85 — Lenhovda SK
Gislaved SK — Rydaholm SK

1-7
7-1
542 a
1-—7

Div III grupp &
SS Manhem II — Schack-70
Varberg SK — Majorna SS
Lidköping SS — Göteborg SS
Lerum SK — Halmstad 55

Atfe

Ila
3—5

Mif 334
4lle3te

Lokstationen SK — Malmö SS =

62

Land ASK IV — Kirseberg SK
H/+3/2
Ystad 55 II — AGA-Schack
35
Limhamn SK II — Skromberga SK
7—1
Div III grupp 8
Rödeby

SK

(29/10)
414 a
Olofström SK — Torskors SK (29/10)

Rödeby SK
Torskors SK
Perstorps 5S
Hässleholm

—

Hässleholm

SK

— Olofström SK
— Bromölla SK
— Osby SK
SK — Vanneberga SK =

3—5
62
5
7-1
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Exvärldsmästare mot skolpojkar
[ Sovjetunionen prövade man för någon tid sedan en intressant tävlingsform, som nog
kommer att låta tala om sig. Det är fråga om en tävling mellan pojklag från Moskva,
Leningrad, Kiev, Riga, Tiflis och Tjeljavski. Varje lag består av sex pojkar i åldern 12—
16 år, och varje lag har som lagkapten en stormästare av VM-klass! Det gäller nämligen
inga mindre än exvärldsmästarna Spasski, Petroslan, Tal och Smyslov, vidare Bronstein
samt dessutom Karpov, som snart lär komma in i VM-bilden han också.
Det gick så till att varje lagkapten spelade klocksimultaner mot de övriga lagen. Stormästarna möttes alltså inte inbördes. För varje lag sammanräknades sedan lagkaptenens
poäng samt pojkarnas. Dragserien var 40 drag på två timmar och femton minuter, Botvinnik, den återstående exvärldsmästaren, var också med. Han var domare.

Det visade sig — och det var förstås meningen — att det inte skulle bli så lätt för de
berömda mästarna att besegra sina unga motståndare. Endast de allra bästa var med, och
flera av dem är framtidslöften av stora mått, Där var t.ex. Kotiljev från Leningrd, 16 år
och sovjetmästare i skolschack. Och en annan är 14-årige Zajd från Kiev, som spelade
helt respektlöst mot Petrosian, offrade bonde och vann på kungsangrepp!
Men det var inte bara Petrosian som tappade poäng i första ronden, Också Spasski och
Smyslov förlorade var sitt parti. Men Tal, som förstås var kapten för Riga, och Karpov,
som stod i spetsen för Tjeljavski, tog båda full poäng, när dessa lag möttes inbördes, och
den matchen slutade alltså 6—56.

'Zajds glansnummer här är naturligtvis en första klassens sensation — men dock inte något alldeles unikt. När David Bronstein, också han från Kiev, var 14 år, väckte han stor
uppmärksamhet. Och redan som 16-åring kom han tvåa i det ukrainska mästerskapet efter
Boleslavski. Detta är en trevlig parallell att följa, när det gäller Zajds fortsatta utveckling,
Man har Bronsteins siffror att gå efter, som det heter på skridskospråk.
Varje schackcentrum i det stora Sovjetunionen har sin egen färg och sina egna traditioner. Nu hoppas man i Kiev förstås på ett da capo av vad som hände under åren 1938
—40, då schackvärldens ögon riktades mot Kiev, Och Bronstein — närvarande i spelsalen — fick nu själv vara vittne till sin unge efterföljares framgång.
Avsikten

med

den dåliga löparen mot

Samtidigt ”hotar” LIh5
svarts bondestälming.

Komsomolskaja

svarts goda på c8.

Pravdas pris för intressant

och vackert spel. Så här gick det till:

med splittring av

Sokolov — Karpov.
3, Le5 c5 4, c3

16, — TE8!

Med

Svart bryr sig inte om ”hotet” utan använder tempot till att korrigera tornställningen, Vilket betyder, att han redan har

denna

1. då Sf6 2. Sf3 e6

bondeställning

för

vit

får

partiet en ovanlig karaktär.

4, — Db6 5, Db3 Se4 6. Lf4 Sch 7. e3
Le7 8. Ld3 d5 9, LXe4 dXe4 10. Sfd2
15 11. Sc4 DåB 12. Sba3 gå

lärt sig något av Fischer också!
17. LXhS

Inledningen till stora förvecklingar, där
man nog räknade med att den orutinerade
Sokolov skulle duka under, men han visar
sig vara en utmärkt taktiker!

Frågan är om det inte var bättre att genast spela Dd1 för att ha kvar båda de
nämnda möjligheterna. Men Petrosian är lika skeptisk som Spasski var i Reykjavik.

17. — gXbh5 18. De2 De8 19. Kbl Ld7
20, Tbl béö 21. LXe7 Der 2. DXhS

13. Les 04—0 14, 0—0-—0 eXd4
då Sa5 16. SKa5 DXa5 17. Sc4
Se5

Petrosian faller för frestelsen att vinna
bonden, Zajd utnyttjar situationen kraftfullt och gör den ena tempovinsten efter
den andra.

Vits lätta figurer är nu idealiskt posterade, men frågan är om det skall räcka när
svart mi störmar på med ett kungsangrepp?
Spänningen ökar för varje drag.

22, — Tf6! 23, Th2 Kb$8 24. g4(?) UXg3 25.
hXg3 Dg7 26. Kgl

18, — b5 19, k4 på 20. £3 LN7 21. 23
En försvagning, men det hotade Ld5 jämte DXal.

Det hotade Th6.

26. — Lgå 27, Dhl Th6 28, Dg2 133 29.
Df3 Tf8 30, De3

21. — LäS 22. De2 Tfe8 23. fxXgå f4 24,
g5 b4 25. avbå Tabb 26. Tell TXb4 27.
TA!

Inte ens en Petrosian tål så många tempoförluster. Och nu går en kvalitet förlorad utan ersättning.
30, — LXf1 31. KX
33. Sg1 Thl 34, Uppg.

15. LX
DaG 18.

Anfall är bästa försvar!
27, —

Tf6 32. 8f3 Dot

TxXb2

Hotar

28. DXb2

förkrossande

Txb2 Dalt.

La3

30. —

29. Td2

LXb2t

Tb8

31.

denna originella tävlingsform är förstås att stimulera schackintresset hos
blir säkert vad man hoppas på. Med sådana världstjärnor med i leken
gjort en satsning som heter duga. Man vill väl också testa vad de uppförmår mot verkligt starkt motstånd. Idén är kanske något att ta upp
åtminstone på distriktsplanet.

de unga. Resultatet
har man verkligen
växande talangerna
här hemma också,

Så här gick det till när den 14-årige Zajd
fällde den store Tigran Petrosian,
Petrosian—Zajd: 1. då Sf6 2. c4 e6 3.
Sc3 Lbå 4, e3 c5 5. Ld3 Sc6 6. Sf3 LXce3t
Detta avbyte utan a2-—a3 från vits sida
har prövats en del på sista tiden, och då
tycker Zajd att han kan försöka det han
också.
7. bxe3
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dö 8. De2 e5 9, d5 Se7 10. 0—0

0.0

11, Sel g6 12. e4 Sh5 13. Lh6 Te$

En

uppseendeväckande

hotar Tf3

jämte DXg3,

slutställning.

och

Det

på 34. Kgl

30, Spd!

Här kunde man vänta 13. — Sg7 för att
ha tornet bakom bonden, när f7--£5 speJas. Men Zajd tycker att det är viktigare att
ha springaren i aktiv position. Av fortsättningen att döma har han rätt.

följer helt enkelt 34. — TDh5 med hotet
Dh2t,i vilket fall 35, Sf3 strandar på Dh3
matt,

30. —

14. Dd2

Åv 14-åringarna var det inte bara Zajd
som visade ovanliga talanger. Vladimir So-

Nu är det svarts tur att ge damen för två
pjäser, På annat sätt kan matten inte pareras.

f5

IS. La5

få

16. Le2

En positionell manöver som Petrosian
gärna använder I ställningar av denna typ.
Idén är att efter h3 spela Lg4 för att byta

kolov t.ex. spelade remi med Karpov —
en drabbning som drog
fanns av publik — och

till sig allt som
för det fick han

Men na hotar Sh6 matt!

i

LXb24t

31. Kdl

e5

32, Les LMe3 33, Shöj DAb6 34, £X
h6 Lb3t 35. Ke2 LXe5 36. TXe4 Le3 37.
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INSTRUKTION
FRÅN GRUNDEN

UNGA

Härom året lät ungdomskommittén iordningställa elementärt instruktionsmaterial i
samband med inrättandet av teknikmärkena. Detta sätt att lära ut schack på nybörjarstadiet fullföljes nu med ett betydligt
utökat material, betitlat ”Brokiga blad om
schack”, som dessutom är hållet i en mera
underhållande stil med en mängd teckningar, vitsar mm.
Det är ett nytt grepp — och säkert också
det riktiga. Man skall inte, när man är i
schackgruppen, behöva ha känslan av att

man

alltjämt sitter på skolbänken

för att

ta itu med ett nytt och svårt ämne, utan
det skall vara avkoppling och lek — vilket
ju schack egentligen är! I princip är det
också riktigt att knyta an till ungdomens
cgna språkvanor.
I anslutning till elementära situationer,
som kan uppstå I ett parti, visas 300 diagram med kombinationer av skiftande svårighetsgrad. Där har ”lrarna” fått sitt, och
för kursledarna ges även förslag till pedagogisk tillämpning.
Instruktionen har under tillkomsten testats i klubbar och på läger och vänder sig
till deltagare i grundskoleåldrarna. Ungdomarna har också själva i viss mån medarbetat, Redaktörer har varit Robert Danielsson och Lars Bergius i samråd med riksinstruktören.
Materialet är indelat i två serier: 1) Nybörjarmaterial, 10 sammankomster, 2) Fortsättningsmaterial, 17 sammankomster. Det
är 186 hålslagna blad, och hela samlingen
kan erhållas genom insättandet av 20 kr
(självkostnadspris) på postgiro nr 57 05 27-2,
Sveriges Schackförbunds Ungdomskommit-

té, Malmö,

Ange

på

talongen:

”Instruk-

tionsmaterial”.

LIRARE

OPPNA

DANSKA

GRUNBERG OSTTYSK
JUNIORMAÄSTARE

IM

Skönhetspriset
Efter en skön sommar och ett spännande
YM är det åter höst, Som alltid spelas då
många spännande schackpartier i alla skolör och på alla klubbar. Jag tror att det
är extra många som vill vara med och lira just den här hösten, Ska vi göra ett gemensamt ryck och försöka visa våra kompisar hur Fischer ”bär sej åt”? Det är ju
i alla fall inte svårt att lära sej hur pjäserna går!
Det roligaste med schack är väl att spela partier; men det är också kul att titta
på festliga ställningar. Dessutom är det kul

att göra

exempel.

ställningar!

Det

första

Här

är två

kommer

sköna

från

Peter

Andersson, som är 12 år och går i Tomte-

bodaskolan i Stockholm, Vi
ter faktiskt matt i två drag!

drar och

sät-

Nr 134 SICILIANSKT
Waters
England

Fredriksson
Sverige

1. e4 05 2. Sf3 dé 3. d4 eXxd4 4,
SE6 5, Sc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Le7
Dc7 9, 0—0—0 Sbd7 10. gå b5 11,
Sxf6 12. på SA7 13. a3 Tb& 14.
15. axbå TXb4 16. Lbh3 0—07!

SKd4
8, Df3
LX£6
h4 bå

Teorin anger här 16. — Db6! varefter
vit kan spela springaroffret 17. Sf5, vilket
enligt Boleslavski leder till lika spel. Fredriksson förbisåg nog inte det följande offret, men förmodligen felbedömde han ställningen efter vits 21. drag.

17. SXe6(l) fXe6 18. LXe6ft KS 19.
585 Ded 20. LXd7 LX47 21. SXe7 Lad
Bättre är 21. — Tfb8, även om vit också
här får en liten fördel efter 22. Dd3.

22. DAM Da2 23. Da3 Ded 24. Th2 Tfb8
25. Sd5 TXb2 26. DXb2 TXb2 27. KX
b2 DXe4 28. Td3 Lb5 29. Tel!

Den andra ställningen kommer

från Va-

ra i Västergötland, där nioåriga Siv Bengts-

B.G.
ed a5 38. Kd3

Lb2

Elegant aktiverar vit nu och i det följande sina torn genom hot mot den svarta
kungen.

39. Ta7 a4 40. Tgedt

Dragsorien är gjord — och man kan räkna pjäserna. Materiellt sett är det jämnt
och nu följer en sista avveckling till remi.

mo

Slutresultatet blev att Moskva segrade
med 3554 polng före Leningrad 32/2 och
Riga 30/2, Bäst av stormästarna var Tal
med 25/2 poäng på 30 partier, Vidare noas Smyslov 25, Petrosian 24/2, Spasski
B.
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G.

29, — Kg8 30. Td2 Del 31. Tå4 DX hå?)
32. Ted!
Svart kan inte undgå
32. —

41. TgXa4 LXad 42, TXad och med tre
bönder för pjäsen höll vit remi efter ytterligare några drag,

Dpå

Annars
Nu när du ändå fått fart på hjärnan är
det kanske dags att göra en egen ställning?!
Skicka den 4 så fall ull Robert Danielsson,
Cullmarsvägen
1
12141
Johanneshov,
Kommer du inte på någon ställning, så
skicka ett parti istället
Lösningar på nästa sida,

titelförsvaren Hans-Ulrich Gränberg
Schwerin (16 är), Wolfram Heinig

från
från

Leipzig (18) och Thomas Pähtz från Erfurt (17 år). De låg alla på samma poäng,
men Gränberg blev den ende obesegrade,
och han är känd för att spela lugnt och
riskfritt. Nu blev han pressad ända till slutet av främst Heimig, som också betraktas
som ett stort framtidslöfte, men också av
taktikern Pähtz, som förlorade tre partier
men ändå var med i ledartrion, varav man
kan dra slutsatsen att han inte spelade
många remier, W, Miller, som slutade på
fjärde plats, visade också ett friskt spel.
Bästa placeringar, flickor: 1) A. Michel
9 (av 113, 2) B. Hofmann 814, 3) M. Worch
8/2, 4) P. Feustel 7.

son har klurar tll det för ett knåpigt knep.
Vit börjar och gör matt i ..,.. ja, hur
många drag?

K

De östtyska juniormästerskapen avgjordes i år i Apolda, en industristad som ligger i närheten av Weimar och Jena,
I flickornas mästerskap segrade för första gången Annett Michel (17 år) en halvpoäng före den ett år äldre Birgitte Hofmann, som hade att försvara titeln. Den
sistnämnda spelade också mycket bra och
var den enda av flickorna som klarade de
elva ronderna utan förlust. Men Annett var
den som spelade mest företagsamt och det
lönade sig. Båda dessa flickor är från
Halle.
Ett namn att lägga på minnet är också
Petra Feustel från Gera, som nu överraskade med en fjärdeplats och med att bara
förlora ett parti. Hon är bara 14 år.
I pojkarnas grupp avgjordes titelkampen
först i sista ronden, Striden stod mellan

33. Te8T

materialförlust.
Kf?

följer ju 35. Te7

34.

g6T Kg6

matt.

Ty nu måste svart ge damen för ett torn.
Ganska nätt!
Anm. av Jacob öst Hansen I Skakbladet
lirare.

Lösning

till diagram

1:

1

Te8t Kc7 2. Sa6 matt. Diagram 2: 1. SSX
a7t KB

2. Tf8&r SK8

3, Td8 matt.

Göteborg slog Västergötland
Den
18 november
möttes
Göteborgs
Schackförbund och Västergötlands Schackförbund i den sedvanliga juniormatchen
över 40 bord i Folkets Hus i Borås. Göteborgarna var favoriter efter fjolårets storseger i Göteborg och de infriade också
förväntningarna

35, £5t Uppg.

Unga

Pojkar; 1) H-G. Grönberg 10 (av 13), 2)
W. Heinig 9, 3) Th. Pähtz 9, 4) W. Möller
9, 5) Chr. Syré 8.

genom

att vinna

med

hela

SW/e-XPfa efter 24-—106 i halvlek. Matchen
spelades dubbelrondigt med 1 tim per spelare 0 parti. Segern grundlades först och
främst

genom

de

unga

debutanternas

över-

lägsenhet på de tio sista borden där man
vann med hela 155,
På de fem främsta borden blev resul
taten:
(Västergötland
först):
1. Håkan
Forts, std 322
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OS-FACIT

Michail Tal

om Schack-OS

Med årets seger i Skopje har Sovjetunionen vunnit sin elfte olympiska seger i obruten följd! Suveränen i detta sammanhang
är Tigran Petrosian, vars olympiska resultatserie torde vara svår att överträffa. Före
årets tävling hade han deltagit i sju olym-

Riga (APN) Exvärldsmästaren Michail
Tal hade från schackolympiaden i Skopje
med sig två pris — för absolut bästa resultat och för bästa resultat på fjärde bordet. Han tog 14 poäng av 16 möjliga, Han
intervjuas här av E. Parijants.
—
var

Det
bäst.

är bara rent aritmetiskt

som

Tar

spelstyr-

man

motståndarnas

piader

jag

varje

— WVår insats var inte särskilt lyckad.
Särskilt förargligt var det med förlusten
mot Ungern 1 första ronden och den oavgjorda matchen mot Argentinas försvagade
lag. Där tog Kortjnoj bara en halva i dessa båda ronder, men annars spelade ban
utmärkt — 11 poäng av 14 möjliga,
Tigran Petrosian gjorde bra ifrån sig
och skulle ha lyckats ännu bättre om han
inte hade ”dabbat sig” mot Hibner. Tigran
hade sex drag kvar att göra på två minuter, och det är knappast någon tidsnöd,
när man har en klar spelplan. Ändå överskred han betänketiden — han litade mer
på kläppen än på visaren! När Petrosian
hade gjort ett av de återstående dragen
glömde han att sätta igång Huäbners klocka
och Hiäbner, som alltid är ärlig och korrekt, sträckte sig fram och påpekade det,
men då var det för sent.
Våra två reserver gjorde sin debut med
olika resultat. Karpov visade sig från sin
bästa sida. Jag måste erkänna att jag förut
inte hade betraktat honom som någon särskilt intressant schackspelare, men ou har
jag med nöje ändrat uppfattning. Anatolij
gladde oss med många vinstpoäng och,
vilket är mycket viktigare, med sitt sätt att
spela.
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utan

att ha

blivit

besegrad

i ett en-

1) Frankrike 4614, 2) Singapore 4214, 3)
Malta 32, 4) Hongkong 3014, 5) Libanon
30, 6) Luxemburg 29/2, 7) Färöarna 29, 8)
Syrien 28, 9) Cypern 27/2, 10) Marocko
26, 11) Andorra 24, 12) Malaya 23, 13)
Guernsey 2014, 14) Irak 20/2, 15) Jungfruöarna 10/2.

da parti. På 90 spelade partier hade han
58 vinster och 32 remier! I Skopje förlorade han för första och enda gången, då
han överskred betänketiden mot Robert
Hirbner, Västtyskland.
De bästa resultaten, i vinstprocent räknat, uppnåddes av Tal 87,5 vid det fjärde
bordet och Karpov 86,7 bland reserverna.
Men det är ju klart att Höäbners toppnotering vid första bordet med 86,1 76 är en
vida starkare prestation.

ka med i beräkningen, så var förstabordaren Hibner från Västtyskland etta, följd
av mig
och Tjeckoslovakiens
VWVlastimil
Hort, som också spelade vid första bordet,
påpekade Michail Tal först,
— Hur ser du på sovjetlagetz och
sovjetspelares insatser?

Final grupp D

Häbner,

bäst vid första

bordet.

Bord I Höäbner 15
(18), Portisch 12 (171.
Bord 2 Kortjnoj
Ivkov 12 (18).
Bord

3

Bord 4 Tal
13 (18).
13/2

1) England
4)

14!/z

154

(19),

Radulov

Viktor Kortjnoj.

10 (15).

13 (15), Csom

11344 (15),

(15).

Final grupp

33,

Hort

14 (16), Ribli 13 (17), Jansa

Reserver Karpov

Matulovic

18),

11 (5), Bilek 11:/2 (16),

Ljubojevic

14!/2 (21), Pfleger

(av

B

37, 2) Israel 36!4, 3) Kanada

Filippinerna

3114,

5)

Norge

30/2,

6) Kuba 30, 7) Österrike 30, 8) Island 29,
9) Columbia 27, 10) Indonesien 25/2, 11)
Italien 25, 12) Mongoliet 24/2, 13) Grekland 21, 14) Belgien 2014, 15) Peru 19.
Final grupp
Michail

Tal, bäst vid bord 4,

€

Sovjetmästaren Savon gjorde en dålig
start men jag tror ändå det var riktigt att

1) Australien 45, 2) Finland 42, 3) Skottland 39, 4) Iran 37/2, 5) Brasilien 355,
6) Portugal 321/2, 7) Turkiet 31/2, 8) Irfand
28!/2, 9) Puertorico 284, 10) Mexico 20/2,
11) Tunisien 26!/2, 12) Wales 26/2, 13) Nya

ge honom

Zeeland

25, 14) Dom,

Bolivia

19, 16) Japan

chansen

att hitta

de följande ronderna.

sig själv under

Republiken

15/2.

2114,

15)

Ljubojevic.
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I samband med olympiaden hade FIDE
kongress i Skopje, och då bestämdes bl.a.
ordningen för nästa års interzonala turneringar. Det blir för första gången två sådana turneringar, men Dr Euwes förslag
därom korrigerades något. Enligt detta förslag skulle var och en av turneringarna
bestå av 16 spelare, alltså sammanlagt 32
deltagare. Dessa skulle vara: de 17 bästa
från zontarneringarna, 6 spelare från 1971
års kandidatmatcher, 8 spelare utsedda av
expertkommittén samt en juniorvärldsmästare. Vem som skulle deltaga som juniorvärldsmästare, skulle avgöras genom en
kvalificeringsmatch mellan titelinnehavaren
1969 Karpov och titelinnehavaren 1971,
schweizaren Hug.
Schwelzarna ansåg emellertid att Hug
borde vara direkt kvalificerad. Man enades
då om att antalet spelare skulle utökas till
36, att både Karpov och Hug skulle ha
rätt att deltaga samt att vardera en spelare
från zon 7 Mellanamerika, zon 8 Sydamerika och zon 10 Asien skulle tillkomma.
Det blir alltså två zonturneringar på vardera 18 spelare, och de skall spelas i Soviet
och Brasilien före 1 sept. 1973. Meningen
är också att nästa år anordna en ny match
Sovjet — Övriga världen, i så fall i Holland i maj månad,
På kongressen bestämdes också, att åtta
spelare, de sex bästa från interzonturneringarna samt Spasski och Petrosian, skall
deltaga i kandidatmateherna
1974,
Om
Spasski eller Petrosian inte kan ställa upp,
skall en kvalificeringsmateh mellan Bent
Larsen och Victor Kortjnoj avgöra vem
som skall ersätta.
Vidare föreslogs särskilda bestämmelser
för kandidatmatcherna och VM-matchen. I
kvartsfinalerna omfattar varje match högst
sexton partier och för att vinna behövs tre
vinstpartier,
i semifinalerna
krävs
fyra
vinster äv tjugo och Ii finalen fem vinster
av 24 partier. Om ingen spelare uppnår
det föreskrivna antalet vinster, vinner den
som då leder. VM-matchen skulle enligt
det
fatta
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av

Dr
trettio

Euwe

framlagda

partier

och

förslaget

segrare

blir

omden

Det återstår ännu en zonturnering att
spela, nämligen Sovjetmästerskapet som göäller som zon 4, Hittills har följande spelare
kvalificerat sig för de interzonala turneringarna: Polugajevski, Kortjnoj, Karpov,
Tal, Smyslov, Stein, Keres, Geller och Taimanov (samtliga USSR), Gligoric, Ljubojevic, Ivkov och Rukavina
(Jugoslavien),
Panno och Quinteros (Argentina), Hort och
Smejkal (Tjeckoslovakien), Portisch (Ungern), Larsen (Danmark), Hibner (BRD),
Mecking
(Brasilien),
Uhlman
(DDR),
Gheorghiu (Rumänien) Radulov (Bulgarien), Hug (Schweiz), Kagan (Israel), Torre
(Filippinerna), Cuellar (Colombia), Estevez
(Kuba) och Biyiasas (Kanada),

12

STEFAN IVARSSON, Kvidinge .......«
Bengt Wihlborn, Växjö s..ossccsssres>
s>
Jan Wennström, Huddinge ,..-.cs-es«0
Hans Beijar, Upplands-Väsby .......--Leif Nättorp, Lidköping ....-sss-ss+
es
Bo Andersson, Finspång ....ssvsersera
Bengt-Åke Karlsson, Eskilstuna ........
Hans Friberg, Trollhättan ......s>.+->«>
Bo Wiker, Fagersta = ....ssoscessorrases
Föregående juniormästare har vart:

ISM 1965: Bo Jonsson, Uppsala
ISM 1966: Mats Hylén, Åstorp och Torsten Wästfelt, Danderyd, ex aequo
ISM 1969: Christer Niklasson, Hägersten
Tills vidare arrangeras inte mera någon
speciell junior-turnering, då intresset härför
visat sig för ringa,

Vidare skall det anordnas särspel mellan

Byrne, Kavalek och Reshevski (USA) gällande två platser, samt mellan
Fuller
(Australien), Kan
(Hongkong)
och Tan
(Singapore) gällande en plats.

Stefan Ivarsson juniormästare i korrschack!
Finalen i ISM 1971 i korrschack har avslutats:

S.S. K.K.

Sv

regleras av FIDE

som först vinner sex partier. Om ingen har
sex vinster efter trettio partier, så vinner
den som leder med två poäng. I andra fall
behåller världsmästaren titeln,
Sex spelare blev vid kongressen utnämnda till stormästare, däribland Ulf Andersson, De övriga är Mecking, Brasilien, Planinc,
Jugoslavien,
Radulov,
Bulgarien,
Smejkal, Tjeckoslovakien, och Tukmakov,
Sovjetunionen,

wo 0 MA AR

VM-tävlingarna

1. Gunnar Andersson, Nyköping, 2.
Carl-Eric Erlandsson, Lund, 3. Ingvar Johansson, Finspång.

1:77

1 Tom Wedberg, Djursholm, 2. Börje Larsson, Älvkarleby,
3. Hasse
Mineur, Gävle,

1:79

1. Stig Gunnar Pettersson, Hofors, 2.
Evert Karlsson, Kallhäll, 3. Fred
Sundin, Jakobsberg,

VM för juniorer anordnas i Teesside i
England 16 juli--5 augusti 1973. StudentVM anordnas i Ecuador 1973.

1:30

1. Bengt Nilsson, Norrköping, 2. Roland Jönsson, Ängelbölm, 3. Antonio
Gil, Ljungby,

Nya medlemsstater. Som nya medlemmar i FIDE har invalts Irak, Jamaica, Antillerna och Trinidad.

2:29

Nya
internationella
mästare:
Dimitri
Ghizdavu (Rumänien), R. D. Keene (England), Gyula Sax (Ungern), Jovan Sofrevski
(Jugoslavien), Draguljub WVelimirovic (Jugoslavien), Mikhail Podgaets (USSR), Nino
Kirov (Bulgarien), Liuben Spassov (Bulgarien), Roman Grabeczewsky (Polen), Ivan
Radulov (Bulgarien), Josip Rukavipa (Jugoslavien), P. Biyiasis (Kanada), E. Torre
(Filippinerna), G. Kuprejanov (Kanada), L.
Day (Kanada), Guillermo Estevez (Kuba),
Jesus Rodriguez (Kubal), J. A. Gutierrez
(Colombia), Helder Camara (Brasilien) och
Orestes Rodriguez (Peru).

1. Ulf Broberg,
Wrighed, Osby.

Handen,

2.

4

5

6

7

8

—
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2:1

1 Björn Gillefalk, Jönköping, 2. Arne Johansson, Falun.

2:3

1. Bengt Eriksson, Sala, 2.3. Göran Andersson, Huskvarna och Sigurd Linders, Göteborg,

3:64

1. Gunnar Pihl, V. Frölunda, 2-—3.
Lars Tornefjell, Norrköping och Göran Nilsson, Virserum.

3:74

1. Sven Ågren, Bandhagen, 2. Frank
Svensson, Kolmården.

3:79

1. Bengt Deilert, Stockholm,
mar Carlsson, Kyrkhult.

Övriga pristagare:
1:73

Tävlingar för juniorer. Den holländska
federationen har getts rätt att anordna EM
för juniorer nästa år, Segraren i den tuärneringen skall erhålla titeln internationell
mästare, förutsatt att han har eller i och
med turneringen får elotalet 2400.

reser ra
rraees

3

2. Ing-

Avgifter till de svenska turneringarna:
Klass I (åtta partier) .........+
Klass 2 (sex partier) .....s.s-.
Klass 3 (sex partier) ......ssss

kr.
kr.
kr.

15:—
12:—
10:—

SSKK:s resultatbulletin 1/7 1972 — 30/6
1973 kr. 5:— Alla avgifter till postgiro
52052-3,

A.

EB. Axelson,

Box

6060,

580 06

Linköping 6.

Bengt
SSKK:s internationella lagmatcher,

Elo-listan. De 25 främsta på den internationella rankinglistan är nu: 1) Fischer
2785, 2) Spasski 2660, 3—4) Petrosian och
Folugajevski 2645, 5-—6) Kortinoj och Poörtisch 2640, 7-8) Botvinnik och Karpov
2630, 9—10) Larsen och Tal 2625, 11—12)
Smyslov och Stein 2620, 13-—14) Hort och
Keres 2600, 15) Savon 2595, 16-—18) Geller,
Taimanov och Hibner 2590, 19) Bronstein
2585, 20-—21) Vasjukov och CGligoric 2575,
22-24) Mecking, Olafsson och Panno 2570,
25) Reshevsky 2565,

Avslutad match:
30/3-—4H0
fe.

Sverige — Västtyskland

Mot Tjeckoslovakien leder Sverige
med 57/2—33/e Nio partier återstår.
Ny match mot Sovjetunionen
ja omkring 1 februari 1973.

f.n.

avses bör-

Till ny lagledare för dessa matcher efter
Bo L. Thunfors, som önskar träda tillbaka
den 1.1.73, har utsetts Sten Jansson, Dirigentgatan 3, 421 38 V. Frölunda, som redan
handlägger anmälningar m.m, till ICCEF.
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Schack på frimärken

1e| sammanställningen nedan anges under SG och Z katalognumren i två av världens
dande frimärkskataloger, Stanley Gibbons resp. Zumstein,

1972 års upplagor.

av Sture Olsson

utg.datum Land

utan alltför stora ekonomiska uppoffringar. Det finns sammanlagt ett 80-tal sådana frimärken utgivna samt oa. 5 block,

Det är inte förvånande att Sovjet och Cuba gått i spetsen härvidlag — två nationer med
dokumenterat gediget schackintresse — och med ett flertal utgåvor markerat demva sin
höga uppskattning av schackspelet, Annars är överraskande många nationer företrädda
på den schackfilatelistiska marknaden, eller vad sägs om Nederländska Antillerna, Yemen,
Nicaragua, San Marino mfl; — inga direkt framstående schacknationer i varje fall!
Norden var länge representerat enbart av det finländska 25-marksmärket från schackOS i Helsingfors 1952, men i samband med sommarens VM-match i Reykjavik utgavs
ett speciellt frimärke, som f.ö. lär ha blivit en enorm försäljningssuccé för det isländska
postverket: över 1,6 milj. märken var sålda i början av september och under VM-

matchens gång specialstämplades dagligen ca, 30.000 brev!
En hel del
många fått
takten med
presumtiva
alla hittills

svenska samlare har tagit upp detta motivområde, och man får förmoda att
sitt filateliintresse initierat via internationellt korrespondensschack och konfrimärken från hela världen. För dessa nyväckta specialsamlare och för alla
nytillkommande presenterar vi här nedan en kortfattad sammanställning av
utkomna frimärken med sechackmotiv eller schackanknytning.

Det allra första schackfrimärket utgavs 1947 i Bulgarien som ett i en serie på fem
sportfrimärken föramledda av Balkanspelen samma år i Sofia. Motivet är en vit springare
i profil på en orangebrun botten, 1948 följde Sovjet exemplet med en serie om tre valörer i samband med VM-turneringen i Moskva, men under hela 1950-talet var sedan tutgivningen av schackfrimärken relativt återhållsam och endast de verkligt stora evenemangen — schack-OS, kandidatturneringar eller student-VM — kunde föranleda postal uppmärksumhet för schackspelet,
Intressantast från 1950-talet är väl annars den vackra jugoslaviska femvalörsutgåvan till
olympiaden 1950 i Dubrovnik (som, liksom övriga jugoslaviska märken, prishaussats på
sistone och nu betingar ett pris på över 50-lappen) samt den cubanska minnesserien 1951
över 30-årsjubileet av Capablancas VM-seger. Serien omfattar hela sju märken, de flesta
olika porträtt av Capa, men där ett ($ cec. correo aereo) återger slutställningen i VMmatchens sista parti, efter vilket Lasker resignerade och gav slaget förlorat.
Under 1960-talet skjuter emellertid utgivningen av schackfrimärken fart, många intressanta sohackserier produceras och många i schackfilatelistiska sammanhang helt okända
nationer debuterar med egna utgåvor. Personligen har jag mest fastnat för Israels två
märken till schack-OS i Tel Aviv 1964 samt Monacos märke till 1967 års intermationella turnering i Monte Carlo. I övrigt har Sovjet och Cuba under 1960-talet markerat
sin ställning som ledande schackfilatelistiska nationer med ytterligare utgåvor.

Prenumerera

på TIS

29.09.47
20.11.48
09.03.50
20.08,50
011151
10.08.52
09.02.56
17.07.58

30.08,58

Sovjet

Zz

SG

Balkanspelen
VM-turneringen
Kandidatturneringen
Schack-OS, Dubrovnic
J. R, Capablanca
Schack-OS, Helsingfors
Schack-VM för döva
Studont-VM, Varna

1
3
3
5
7
1
2
1

621
674
1285-87
1440—42
1114-16
1105—-07
659-63
647-—51
—— mmm
569-—74,E13
411
312
840—-41
957-—58
28
10

M, I.

Tschigorin

19.09.60

DDR

Schack-OS, Leipzig

3

E518-—20

590-92

neri
eringen, Cu Cuaracao
Kandidattur
andidatturn
Schack-OS, Varna
ur spörtserie
30:e sovjetmästerskapen
Riza
Dr, Jose
YM-matchen, Moskva
ur sportserie
Schack-OS, Tel Aviv
överbyck. på 242
övertryck p
Schack-OS, Habana
Le Havre-turneringen
VM-matchen, Moskva
Sport-block
Schack-OS, Habana

3 — 42325
ES

—
—
1274—79
—
—
2648
—
2728-—30
—
—
—
—
877
me
2538-43
1528
3177
3203

0205-62

Antillerna
TR

07.07,62
25.07.62
24.11.62
30.12.62
18.05.63
12,12.63
02.11.64
28.08.65
30,12.62
25.02.66
02.04.66
31.05.66
26.07.66
18.10.66

Bulgarien
Cuba
Sovjet
Filippinerna
Sovjet
Nicaragua
Israel
San Marino
Filippinerna
Rumäninen
Frankrike
Sovjet
Sovjet
Cuba

23.06,67

H4.11.67
14.03.68
17.07.6568
29.07.6909
15.11,69

Dominikanska
repulniken
Yemen
Schweiz
DDR
DDR
Cuba

18.09.72
20.10,72
20.10.72

Jugoslavien
Västtyskland
Berlin

28.04.67

19.11.71
02.07.72

Monaco

Fujeira
Island

internationella turneringen

Centralamerikanska mäst.
morisk konst
Schack-OS, Lugano
Emanuel Lasker
Student-VM, Dresden
Capablancas minnesturne,

övertryck på sportserie
VM-matechen, Reykjavik

Schack-OS, Skopje
= Välgörenhetsserie
Välgörenhetsserie

6
I
i

1322—26
1031
23

3
1
2
i

2851—53
1493 =
288-—-89
fr

2336-—41
5
1715
1
3300
i
1 M5S3320
1405-—11
7

1

885

1001--03
R346
757
E1108
Ei214
1706

-

854
se
—
454
1197
1301
—

—

—

vo

Följande märken är inga direkta echackfrimärken, men av olika skäl besläktade med dessa:
15.05.52
53
06.09.55

Sovjet
Ungern
Spanien

Schack?
Schack?
Leonardo Torres Quevedo

1
1
1

1760
1283
A1T230

1620
1303
1102

1469
478

—
—

24,02,.56
05.07.63

Kina
Ceylon

kinesiskt brädspel
(detalj: schackspel)

1
1

1

131-132

—

01L07.65
01.07.65

Egypten
Palestina

gammel egyptiskt brädspel
gammelt egyptiskt brädspel

1
i

854
P165

—
m—

21.09,64
09,09,69
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Bulgarien
Sovjet.
Ungern
Jugoslavien
Cuba
Finland
Polen
Bulgarien

dn dör dö st AIR nh fö fn fr funk ÖR

F ör den schackintresserade filatelisten — eller varför inte lika gärna för den frimärksinfresserade schackspelaren -— är ett specialsamlande av frimärken med schackanknytning
ett närliggande moötivområde, ett utmärkt sätt att kombinera två intressen vilka båda annars tenderar att var för sig ta all tillgänglig fritid och ekonomi i anspråk, Schackfilateli
är även av ett annat skäl lämpligt som motivområde: antelet frimärken med schackmotiv
eller utgivna med anledning av något schackevenemang eller -jubileum är fortfarande
relativt litet, och att skaffa sig en komplett samling ligger ännu inom möjligheternas ram

antal
valörer

Utgåva

EN.

Sovjet

VM i damspel

1

3419

33534

——
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Remidispyten i Graz
Västtysken Robert Hiibner hör till VMpretendenternas krets. Det visade khan
senast i olympladen I Skopje, där han
glorde det bästa resaltatet vid första
bordet. Men hans något nervösa läggning skapar problem för honom, I Student-VM I Graz gjorde han en överenskommen remi tillsammans med Rogoff,
USA. Den fanns i två versioner, men
båda blev bestämt underkända av tävlingsledningen, varom Axel Ornstein berättar i sitt referat I TfS nr 7. I nedanstående artikel, översatt från Deutsche
Schachzeltung, tar Hiibner själv upp saken och ger bakgrunden till intermezzona.

En anmärkningsvärd sak inträffade i årets
studentolympiad i Graz, Det finns anledning att därtill knyta några allmänna omdömen om schackspelets väsen,
I ronderna 6 och 7 hade jag två svåra
partier, som sammantagna tog 135 drag och
cirka 16 timmar, vartill kommer den tid
jag använde för att analysera avbrottsställningarna, Då jag dessutom I finalen hade
spelat varje rond så Jångt, bad jag vår lagkapten att få vila i den åttonde ronden.
Men med tanke på den kritiska situationen
två ronder före slutet kunde han inte gå
med på det, Eftersom jag var helt slutkörd
både fysiskt och psykiskt och kände att
jag inte hade kraft nog för att göra en
skapande insats, bestämde jag mig för att
spela en snabb remi, Jag ansåg att jag inte
behövde skämmas för det, alldenstund jag
fullt ut hade bevisat min kampvilja i denna turnering, liksom även eljest. Det var
därför onödigt att försöka överskyla sanningen med andefattiga drag i en avbytesvariant, vilket ju inte alls har något med
skapande schack att göra, utan jag bjöd
min motståndare, amerikanen Rogoff, remi genast efter 1. c4, vilket denne accepterade. Jag lämnade omedelbart spellokalen
för att gå till mitt rum och få sova ut.

Jug hade ännu inte nått fram till hotellet,
då vår lagkapten hann upp mig och talade
om, att turneringsledaren Sajtar (CSSR) ville tala med mig. Denne talade om för mig,

att det inte var tillåtet att ta remi efter

första draget. Vi borde spela några drag
tilll Då jag frågade honom, var det stod
skrivet och vad det hade för mening, blev
han mig svaret skyldig och sade blott, att
min klocka gick, varpå han vände mig ryggen.
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Öm det också inte mycket förvånade mig,
att en internationell schackdomare gjorde
intrång på min personliga frihet och uppmanade mig att handia på ett apaktigt sätt,
så blev jag dock häpen över att det skedde
på ett så befallande och auktoritärt sätt.
Eftersom jag var av den meningen, att det
i alla fall fortfarande är spelarna — och
inte domarna — som spelar partierna, så
ville jag inte fortsätta partiet. Men sedan
jag från olika håll blivit tillrådd att göra
det, lät jag mig slutligen övertalas.
Likväl var jag inte beredd att på enfaldigt
vis haspla fram några schablondrag och
som schack sälja dem till åskådarna och till
bulletinens läsare, att med idel sken fördölja det verkliga förhållandet. Eftersom en
österrikisk funktionär hade framhållit för
mig, att åskådarna hade rätt att få se något, så producerade Rogoff och jag — allt
under det att en snabbt växande åskådarskara med djupt intresse tog del av spelet
- följande parti:
Hiibner---Rogoff:

1. c4 Sf6 2. Sf3 26 3.

Sgl Le7 4, Da4 0-—0 35. DXd7 DXd7 6.
g4 DXd2t! 7, KXd2 SKg4 8, b4 a5 9, ad
LXal
10. Lb2 Sc6 11. Lh8 Lg7! 12. h4

aXxbi Remi,
Jag hoppas för övrigt, att någon problemkomponist kommer att ta upp ideérna i
detta parti, särskilt då manövern Lg7Xal,
Lel—b2, Lb2—h8, Lal—g7.
Turneringsledningen, som bestod av herr
Sajtar (CSSE), berr Wagner (Österrike),
fru Wagner (Österrike) och berr Dr Kattinger (Österrike), kände sig ”provocerad”
av detta parti. Här var det något som satte
moral och goda seder i fara! Jag tänker,
käre läsare, att det skall gå med dig på
samma sätt som med mig: en tår av rörelse droppade från mitt öga, när jag fick
veta detta.
Eftertanken grep mig nu och jag funderade på, hur denna fara skulle kunna
avvärjas, Här är resultatet av min tankemöda: varje spelare skall dagligen under
en halv timme svänga ett rökelsefat inför
organisatörerna och turneringsledarna. Därefter sitter dessa på sitt podium som avgudabilder på ett altare och blåser belåtet
upp sina näsborrar. Men ve den spelare,
som tillåter sig att ba en egen uppfattning
om schack, stickande upp ur den grå
massan! Honom drabbar olycka, elände och
förintelse.

M en tillbaka till händelserna i Graz. Herr
Wagner lät förstå, att man i Tyskland betecknar ett handlingssätt som mitt som
”rumpaktigt”. Ett anmärkningsvärt sinne
för humor kommer här i dagen! Men med
mer rätt kunde jag känna mig förolämpad
av det bröd som serverades till frukosten
— för att nu bara ta ett exempel av fusen småsaker.
Jag får inte glömma att omnämna turneringsledningens förvånansvärda sinne för
rättvisa. Ingen människa tog t.ex. anstöt av
följande verk:
Riedler (Österrike) — Santolini (Italien);
1. e4 c5 2. Se2 de 3. Sbe3 e6 4, då cx då
5, SXd4 Sf6 6. gå hö 7. Le2 Le7 8 få av
9. DfÉ3 Sfd7 10. 0—0 De7 11. Le3 Sch 12.
Dh3 Remi.
De andra tre partierna
tögs remi efter 33, 20 och

i den matchen
18 drag.

Man hör också det argumentet, att publiken skulle ha rätt att få se stormästaren
Hiäbner. Uppenbarligen har de, som resonerar så, förväxlat schackspelarna med hylobatiderna (Gibbons-aporna) och turneringssalen tar de för att vara en Zoo, Dessutom
framträdde jag, om man bortser från det
ovan nämnda partiet, tolv gånger under
tävlingen,

stormästaren

Karpov

däremot,

vars anblick är ännu mer begärlig för publiken, bara nio gånger, utan att han därför blev bestraffad.
Turneringsledningen brännmärkte vidare
de drag, som förekom i det citerade partiet, som

varande

meningslösa,

Det

är förs-

fa gången under min tid som schackspelare
som tävlingsledningen gett sig på att fälla
omdömen om mitt spel. Dåligt spel kan av
hävd endast bestraffas av motståndaren,
inte genom att turneringsledaren sätter upp
en nolla.

Med stort intresse har jag i efterhand
från tredje part fått veta, att hela förfarandet kom i gång först efter en protest
från den ungerske lagledaren. I det sammanhanget är det av intresse att kasta en
blick på turneringens slutställning: 1, USSR
28/4, 2. Ungern 192 (12 matchpoäng), 3.
BRD 19/52 (11 matchpoäng). Jag överlåter
till den benägne läsaren att själv dra shutsatser av detta,
Jag kräver att turneringsledningen i Graz
offentligen skall be om ursäkt för sitt
osportsliga handlande mot mig.
Robert

Planera

vek de

inte tillbaka för att göra

intrång

på

min personliga frihet och att på ett ondskefullt sätt skada mitt rykte och min karriär
som schackspelare. Man fattade beslutet,
att spelarna måste be turneringsledningen
om ursäkt — och satte i gång partiet på
nytt.
Det är självklart att detta beslut inte
kan stödja sig på några tävlingsbestämmelser. Då jag inte såg minsta anledning till
att be om ursäkt och även ansåg det vara
för mycket att på en dag avverka fyra partier, höll

jag mig

tiet förklarades

borta

vunnet

från

spelsalen.

för BRogoff,

Par-

sommaren!

Mången som vill planera sina semesterresor, blev nöjd med att veta nu, 7 månader i förväg, att kongresstävlingarna i Bollnäs 1973 skall spelas under tiden 8-—22
juli, För schackvänner som inte kan eller
vill tävla då i Bollnäs, och gärna vill resa utomlands, rekommenderas fina öppna
turneringar i Biel (Bienne) i Schweiz under
fiden 18—28 juli 1973. Där spelas i 3 klasser, 11, 10 eller 9 ronder (fler i högre klasser), priser i högsta, s.k. mästarklassen 2000,
1500, 1200, 900 o.s.v. schweiziska franc, i
mellersta klassen 600, 450 osv, medan i
allmänna klassen 300, 200 o.s.v. franc. Anmälningar samt förfrågningar till H. Suri,
Heideweg 56, 2503 Biel. Närmare upplysningar också telefonledes eller per brev
från L. Laurine, 17531 Järfälla, Engelbrektsv. 7 B I, tel. 0758/129 34.
L. L.

Fri söndag

för korr.-schack

I spelreglerna för korr.-schack $ 8 behandlas betänketiden, men det står inget
om

Den verkliga andan hos tävlingsledningen
framgår emellertid av dess uttalande: ”Vi
kommer inte att tåla någon liten Fischer!”
För att avreagera sina tyranniska emotioner

för

Häibner

följande

synpunkter

om

söndagen:

1) Man kan inte rekommendera ett korr.schackkort, 2) Det går inte att hämta ut

ett sådant kort på söndag. 3) Om man sak-

nar vackra frimärken, kan man inte köpa
dessa (för frankering). 4) Innehavare av
postbox får en extra dags ”betänketid”, om
han ej hunnit hämta posten på lördag, om
boxen ej är åtkomlig på söndag. 5) De
korrspelare, som deltar 1 närschack på
söndag, bestraffas med en extra dag, om
han har obesvarade drag,
Alla dessa synpunkter tas bäst till vara,
om söndagar ej behöver räknas. Detsamma bör förstås också gälla helgdagar och
I maj. Regeln torde kunna placeras i $ 10.

Björn Alvring
deltagare 4 SSKKR — 2 —13
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Kan kvinnliga schackspelare
nå Fischers klass?
Diskriminering
Följande artikel presenterades i New
York Times den 16 augusti i samband
med VM-matchen Spasski—Fischer av
Rita Beif och hade rubriken: ”Schac-

kets kvinnor:

De kvinnliga medtävlarna var oftast välbärgade och de behandlade spelet som om
de var gynnare och inte allvarliga deltagare, sade hon,
”Dessa var kvinnor uppfostrade under
en tidsperiod, då kvinnorna själva ansåg
sig underordnade mannen”, anmärkte hon.
”De pengar de vann gav de till US Chess

Än så länge har det inte

varit deras drag”.

Om de i ett tidigt skede ges ständig uppmuntran, tid och nödvändigt finansiellt stöd
för att bli experter på spelet, så kan de
också utveckla den ”killer instinet” som
tycks vara nödvändig för att spela i tröttande internationella manliga turneringar.
Sylvia Miles, för att nämna en av dem,
tvivlar på det, Miles, skådespelerskan, är
— även om hon inte är mästare — en farlig gambitspelare. Hon spelade en gång i
tiden tävlingsschack, ett område där männen dominerar och kvinnorna är underlägsna 1 antal 1 till 100. Hon säger, att
hon var på väg att bli en ”chess bum”
(bum = värdelös person) när hon beslöt
att hennes skådespelarkarriär var viktigare.

Amerikas kvinnliga mästare
Lisa Lane är antagligen den enda amerikanska kvinna som någonsin ansågs besitta denna ”killer instinct”. En internationell mästarinna och den mest berömda
schackspelaren på spinnsidan i USA, Hon
började spela schack vid 21 års ålder och
var amerikansk mästarinna vid 23.
Hon

blev

berömd,

enligt

alla

utsagor,

li-

ka mycket för sin mörka skönhet som för
sitt temperament. ”Hon spelar schack på
samma sätt som Pancho Gonzales spelar
tennis — alltid smygande, alltid aggressivt”,
sade en gång en motståndare efter ett parti,
Helt plötsligt drog sig Lisa Lane 1966,
då 30 år, tillbaka från turneringsspel. 5Sedan dess har hon bara gått med på att
spela inför publik en gång — mot en IBMdatamaskin.
”Den

visade

sig inte

förrän

helt

nyligen

förlora till en kvinnlig spelare, vilket många
manliga spelare gjort”, sammanfattade Lane
efter händelsen 1971.
Ringaktning från män visade sig vara en
sorts diskriminering som Lisa Lane fann
sig kunna stå ut med, sade hon. Vad som
retade

henne

var

kvinnliga

kollegors

atti-

tyd till spelet.
”Ten största fienden till damschack är
inte män utan andra kvinnor”, sade hon,
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Federation

för

att

stödja

andra

turnering-

ar — mestadels kvinnliga.”
En sådan attityd med variation på temat
karaktäriserar — fortfarande
de
ledande
kvinnliga = spelarnas
tänkande,
Marilyn
Braun, som delade segern i 1972 års amerikanska mästerskap för kvinnor, säger uddlöst: ”Faktum är att kvinnor klart och
tydligt inte är lika bra i schack som män.”
Och Eva Aronson, som delade segern med
Braun och har spelat schack i 30 år, påstår
att schack är alltför rastlöst för en del
kvinnor, Det är för stort tryck.”
DBiskriminering mot kvinnor i schack tar
sig uttryck i många former, ”men det hindrara inte en kvinna från att lära sig schack
och förbättra sitt spel om hon tar initiativer”, sade Sylvia Miles.
"När du en gång är en accepterad spelare, är män mera villiga att tävla”, sade
Frances Goldfarb, rankad som nummer nio
i det här landet och föreståndare för Manhattan Chess Club, Hon är bara 29 år
men förlorade nyligen intresset för turneringsschack, men inte för spelet i sig självt.
I sommar har hon startat ett program, där
hon
tillsammans
med
mästare
besöker
fängelser i staten New York och instruerar
interner. I höst hoppas hon kunna besöka
sjukhus också.

Att börja som

barn

Rachel Crotto, 13, blir aldrig utan motståndare när hon spelar i Manhattan Chess
Ciub, ”Hon kan besegra de flesta medlemmarna — manliga eller kvinnliga — i
blixt,” sade Goldfarb, Men att vinna mot
män innebär problem.
”Män kämpar hårdare när de spelar mot
en flicka”, sade Rachel, sammanfattande
unga och gamia kvinnors känslor. ”Och om
de förlorar skäms de oerhört och blir ibland
mycket arga.”
Trots att hon är ganska ny i gamet lär sig
Rachel även hur hon skall försvara sig
mot psykologiska metoder. Något irriterad
av cigarrettrök begärde hon artigt att de

kvinnliga medtävlarna 1 det amerikanska
mästerskapet nyligen inte skulle röka när
de spelade mot henne. Hon hotade också
— mest på skoj — med att ta med sig en
jo-jo för att distrahera dem som inte hörsammade hennes begäran. Hon fick användning för sin jojo vid ett flertal tillfällen.
Rachel är en av de verkligt få kvinnliga
spelarna i USA som lärt sig schack i sin
barndom. På hennes enträgna begäran lärde hennes far henne så mycket att hon
kunde gå med i en schackklubb som höll
på att bildas i den skola, där hon nu går i
pionde klassen.
Det var våren 1971. Hennes fader, skräddare i en manufakturfabrik, var förtjust
över att upptäcka att hon hade en naturlig känsla för spelet.
”Jag spelar fortfarande med honom —
men

det

är

Rachel. ”Han
Ingen

inte

detsamma

längre”,

vinner bara ibland

av hennes

föräldrar

säger

numera",

uppmuntrar

hen-

ne alt hänge sig helt och hållet till schack,
Där finns pianomusik som hon studerat i
åtta år, sade hon ”och andra intressen
också — jag har ingen aning om vad jag
skall göra när jag växer upp — jag är bara
13,”

Världsmästarinnan

Om

förnyelse av schackspelet

Undertecknad tycker inte att schackspelet behöver förändras, trots att många förslag i den vägen framställts och trots att
möjligheter finns att ytterligare berika spelet, I Dagens Nyheter av 30 augusti -72 har
D. S. Parasni, som troligen är en indier,
skrivit en artikel om schackets härkomst
och reglerna för indiskt schack, Han föreslår ingen ändring men påpekar bara att
i det gamla indiska schacket "en fotsoldat
(bonde) som nådde sista raden fortsatte vara med i spelet endast som den pjäs som
motsvarade den ruta den nådde.” Som sagt,
vill jag inte göra någon som helst propaganda för regeländringar, men är ändå förtjust i idén att eventnellt pröva ovannämnda sätt att spela. Det går alltså ut på alt
a- och hb-bonde förvandlas till torn, b- och
g-bonde till springare o.s.v. En e-bonde förvandlas naturligtvis inte alls! Öppnmingsteorin skulle knappast påverkas av detta, men
mittspelsstrategin skulle starkt influeras av
olika slags slutspel med olika återstående
bönder. Själva slutspelsteorin skulle också
Hill stora delar förändras. Det kunde vara
roligt alt pröva sådant spel ”på skoj”. Det
skulle kunna utveckla fantasin och i många
fall sammanfalla med nuvarande slutspelsideér, Kanske något för kompositörer på
sagoschackets område,

Sitnationen kunde vara helt annorlunda
om Rachel var ryska, som Nona Gaprindashvili, 31, som började spela när hon var
fem, lärd av sin fader och fem äldre bröder. Hon besegrade dem snart allihop och
började ta sig an utomstående. Vid 15 blev
hon

mästarinna

för

Georgien,

och

21

L. Laurine

2

år

gammal var hon världsmästarinna, en titel
som hon försvarat med framgång tre gånger
mot sina närmaste medtävlare — alla ryskor.
Nona Gaprindashvili, som har tilldelats
Sovjets högsta utmärkelse, Leninorden, blir
kanske den första kvinnliga stormästaren
(det finns omkring nittio i hela världen) om
hon fortsätter att spela på allvar i internationella manliga turneringar.

Fischers komplimanger
Gaprindashvili, som bär sitt hår i en modemässig hårknut, är gift med en idroöttstränare och har en tvåårig son, Datiko.
Hennes spel fick några positiva kommentarer av Bobby Fischer under en intervju
med Dick Cavett tidigare i år. Och inte att
undra på. Hon spelade mot Boris Spasski
i en internationell inbjudningsturnering för
inte så länge sedan (Göteborg 1971, övers.
anm.) och Spasski var enligt utsago hårt
pressad men vann slutligen,

”Jag anser det högst sannolikt att hon
kommer att bli den första kvinnliga stormästaren”,

sade

Kathryn

Slater, sekreterare

i Manhattan Chess Club och tidigare kvinnlig segrare i US Open. Den enda kvinna
som kom i närheten av den titeln, sade
hon, var Vera Menchik, ryskan som dödades under en bombraid i London 1944,
Slater är betydligt mer optimistisk att
USA skall kunna producera en stormästare
än de flesta andra kvinnliga spelarna.
”Jag tror att vi kan få fram en töoppspelare inom de närmaste tio åren”, sade hon
med övertygelse. ”Jag ser fler och fler
kvinnor spela turneringsschack idag. Om vi
arbetar med det, kunde vi utveckla en sådan talang på nolltid.”
Rita Reitf
Övers. av Jan Berglund
IS

Schack i Sovjet —
Av

siffror och fakta
Inget fand har patent på schacktelanger.
Sådana
finns
även
annorstädes
än
i
”schackländerna”, Som exempel kan nämnas dansken Bent Larsen och flera ungdomar -— svensken Ulf Andersson, brasilianaren Enrique Mecking och australiern
Walther Browne.
Obestridlig — ”schackstormakt”
är dock
rtfarande Sovjetunionen med
sina 37
stormästare och 3524 mästare, varav 60
kvinnor, Och det är bara det sovjetiska
landslaget som kan slå ”resten av världen”
som i ”århundradets match” 1970, Men
vad bottnar denna dominans i?
Michail Tjigorin (1850-—1908) var en av
världens främsta spelare och en outtröttlig schackpropagandist. Men hans tidskrift
Sjachmatnyj listok (Schackbladety blev inte
långlivad, den hade inte ens de 250 prenumeranter som erfordrades för fortsatt utIdag kommer ”64”, världens enda schackveckotidskrift, ut i 100.000 ex, Sjachmaty v
SSSR i 40.000, Sjachmatnyj bjulleten i

12.000, Sachs (Riga) i 20.000 och Centrala

sohackklubbens bulletin i 15.000 ex, Nyligen började schacktidskrifter utges i Armenen och Georgien.
”Verktyg för massornas kulterella
utveckling”
Före revolutionen 1917 var schacket ingen folksport. Men efter revolutionen proklamerades för första gången 1 historien
att schackspelet "är ot verktyg för massornas kulturella utveckling”. I Moskva
1925 spelades en stor internationell turnering, den första för statfiga medel. Lan-

det greps av "schackfeber” (historiens förs-

ta schackfilm med den berömde Vsevolod
Pudovkin som regissör fick också namnet
Schackfeber). Före första ronden samlades
så mycket folk utanför hotell Metropol,
där furneringen spelades, att beriden milis
fick tillkallas för att hålla ordning, ..
Den uppmuntran schacket fick på det
statliga planet gjorde att det snart kom
fram en sad unga lovande spelare. Den
främste var Michail Botvlnnik, som redan
före andra världsköiget gjorde sig känd som
en av världens främsta,
Efter kriget vann Sovjet övertygande
flera landskamper, bl.a, mot USA, som fyra gånger triömferat i ”nmationstorneringarna”, Sedan Botvinnik hade vunnit VM-turneringen 1948 var Sovjet utan tvivel världens främsta schackland.

316

Alexander

Rosjal

Centrala schackklubben
Schackspelet
idrottssystemet.

är inlemmat
Statliga

i det

statliga

kommittén

— för

kroppskultur och idrott (liksom de femton
unionsrepublikernas idrottskommittéer) har
en specialsektion för schack, Den har hjälp
av Sovjetunionens schackförbund, där stormästaren Mrip Averbach nu är ordförande.
Centrum för den schackliga verksamiveten är dock SSSR:s centrala schackklubb i
Moskva. Den samordnar alla andra schackklubbars verksamhet, ger ut schackundervisningslitteratur och teoriböcker samt ger
ut en månadsbulletin med bla. klubbnytt.
Centrala schackklubben sköter också konrrschackets organisation.
Centrala schackklubben är numera självfinansierande. Inkomsterna kommer
inte
bara från förlagsverksamheten, Organisationer, skolor och fabriker, där det spelas
simultan eller hålls föreläsningar, betalar in
en viss summa på Centrala schackklubbens
bankkonto, Därtill kommer medlemsavgifterna, För oa 25 kt per år får medlemamrarna tillgång till schackspel och klockor, höra
föreläsningar och spela simultan och pluggå teori under kända spelares ledning.
Adressen Gogolboulevarden
14 är väl
namera känd i hela schackvärlden. Huset,
som före revolutionen var greve Zimins
villa, skall snart genomgå en grundlig reparation och tillbyggnad — huset skall få
en tredje våring med en stor turneringslokal.
Omfattande

som finns vid pionjärpalatsen och i många
skolor, Nu arrangeras bla. en stör barnoch ungdomsturnering, Vita tornet. Priset i
turneringen har instiftats av Nona Gaprindasjvili, Boris Spasski, Tigran Petrosian,
Michail Tal, Vasikj Smyslov och Michail
Botvinnik. I den senaste turneringen om
Vita tornet deltog mer än en miljon skolelever.
De årliga ungdomsmästerskapen, individuett och för lag, har frambringat sådana
talanger som stormästarna Anatolij Karpov,
Jurij Balasjov (student på schacklinjen (!)
vid institutet för fysisk kultur), Vladimir
Tukmakov och Rafik Vaganjan. En föryngring är på gång i sovjetiskt schack, och
tik detta bidrar bla TV:s ”schackskola".
Den sänds en gång i veckan i Tv 1 och
väntas göra schacket änna populärare.
3 miljoner aktiva spelare
Den 1 januari 1971 hade Sovjet 3,017.000
aktiva spelare. Nu är antalet säkert betydligt högre. Till stor del är detta den första
sovjetiska schackolympiadens förtjänst. Finralen i denna lagtävling som vanns av
Moskva före Ryska federationen och Ukraina fick stor publicitet. Men viktigare för
sovjetiskt schack var tävlingen på de många
orter över heta landet där de första kvaltävlingarna spelades. I dem deltog uppskattrinasvis en miljon spelare,
Bredd ger mästare — det har schacksporten I Sovjet visat, Att så är fallet visar
FIDES:s tabell över världens främsta spefare, vilken görs upp efter turneringsprestationer. Av världens 20 främsta hör 14
hemma I Sovjet! De semaste ett och ett
halvt åren far sovjetiska schackspelare deltagit i 88 internationella turneringar, i lag
och individuellt, och vunnit 56 av dem.

verksamhet

Republiker och administrativa områden
har egna centrala klubbar. Klubbar finns
också på stora arbetsplatser och läroanstalter, t.ex, vid Moskvauniversitetet, Lichatjovs
bilfabrik och Arméns centralhus. Sedan
har
de stora idrottssällskapen (Spartak,

Trud, Burevestnik m.fl.) egna schacksektio-

ner. Shuligen har man mindre klubbar i
bostadsområden
och
på mindre
arbetsplatser.
Sovjet har enligt statistiken mer än
188.000 frivilliga instruktörer och tränare 1
schack, Därtill kommer 139,000 utbildade
schackdomare,
Kommurnistiska ungdomsförbundets styrelse och Statliga kommittén för kroppskultur och idrott har ägnat en speciell resolution åt ungdomsschacket, Man skall inte längre begränsa sig till de schackcirklar

ÅTERVÄXTEN
Det

har

sedan

bäst av

Karpov.
reserverna

i OS.

I SOVIET

länge

vart

tal

om

att

Sovjetunionen skulle ha en svar återväxt
av unga schackbegåvningar — särskilt har
detta påståtts i samband med Fischers framstöt mot den ryska hemegomin. Detta tal
tycks dock vara något överdrivet, På senare år har det 1 alla fall kommit fram
storspelare

Vaganjan
och

på

langer

som

—

sistone

brutit

Karpov,

Tukmakov

för alt bara nämna
har

en

ny

våg

och

några —

av unga

ta-

in i prislistorna.

En av dem är Muchin, studerande i Kasakstan, söm gjorde en sensationellt stark insats I den internationella turneringen i
Suchumi, där bla. Tal och Häbner deltog.
Här ett exempel på hans energiska spelstil:

Tukmakov.
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Nr 135 NUIMZOINDISKT
Muchin

Hibner

1. d4 Sf6 2. cd e6 3, Sc3 Lbå 4, e3 €5 5.
Ld3 Sc6 6. $e2 cXdå 7. eXd4 då 8. 0-—0
dxXec4 9, LXc4 0—0 10. Le3 Le7 11. a3
Spelat bla, för att förhindra blockeringsmanövern Sbd—Z915.
11. — b6
12. dö Sa5 13. La2 eXd5 14.
Sxd5 SKAS 15. LXdS Lb7 16. LXbT7 &X
b7 17. Sd4 Tc8 18. Det Ted
Ser bra ut, men svart får snart bekymmer med detta torn,
19, b3 DeS 20. Sf5! TXg4 21. SXe7t Kh8
22. SKe8 TXeB 23. Tacl!
Nu har tornet på g4 kommit på avvägar
och svart kan inte förhindra att ett torn
tränger in på c7,
23, — Ta8
h4 Sh3

24. Te?

Sa5

Alexander

6. gå ab

25. Ticl

h6

26.

T. £5 Sfd7

8, Le3

Här kommer
beaktande,

b5

8& —

Le7

9, Dd2

I, £4 Lb7 10, fS! b4 11. EXe6
eKETP ICE 13, Dg4
. Vit

har

offrat en

pjäs

men

De7

be3
har

som

i
12.
er-

sättning starkt angrepp, Närmast hotar De6
matt.
13. — De7 14. Lg2 Se5 15. 0—0t Ke8
16. Dg3 Sbe6 17. bXc3 pö6 18. Tf6! Sd8
Det hotade Te6

med

23. —

Kg8

21. pXf6

24, Td1l De4

Df7

25. St!

DXe4

rad,

34, — Sa5 35. bxa5 TXa5 36, Tbh3 och vit
vann lätt.
Ea skolpojke, som också snabbt kommit
1 vampljuset, är Kotjiev. Senast gjorde han
sig bemärkt i en turnering | Odessa, gällande kvalificering för Sovjetmästerskapet, och
att han är farlig för vem som helst, visar
följande parti,

senat

angrepp.

Prenumerera
på TES
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19, ef

24, g5 Sh5

25. TA6!

Efter 25. — LXb3!
jande ställning:

uppkommer

så föl-

Enda draget. Det går ju inte att slå med
den andra springaren för Se7 matt och inte
heller med kungen för SXd6 med damförust.
27. Tel DXel
Svart måste oc damen p.g.a. den hotande
torametten på e8, Och 27, — Dhlt 28.
Kf2 är ju inte något försvar.
28. D Xl

Seå 29, Dp3 Uppg.

Materiellt sett har svart tillräckligt, ren
det hotar nu SXKd6 bland annet. Och svart
kan inte befria sig med 29, — Kf7 för 30,
SKdA6r Kf6 31. DS matt

Svart hotar nu med matt i två drag. På
26. cxb3 följer TXd6 och chanserna är
helt på svarts sida, På 26. TXc6 spelar
svart 26. — Da2t 27. Ke3 (27, Kol bxct
28. cXb3 Dalt) 27, — DXc2f 28. Kb
ast 29, KXa5 DXc6 med vinst,

I Schachmaty v SSR betecknar kompientatorn J. Neistadt detta drag som en nyhet
och en väsentlig förbättring. Men draget
19, e5! är inte nytt, Det förekom redan i
partiet Ochslein-—Dueball 1969 och provades även i Polen-mästerskapet 1 partiet
Grombezewski—Gonstorowski. Dessutom är
fortsättningen i fråga analyserad i Boleslawskijs monografi ”Sizilianisch” och i den
rysk/lettiska tidskriften ”Sahs”.

ren fältet c5, som är betydelsefullt för att
han inte skall kunna komma till d7. För

Fram till 21:a draget fick dessa tre parter samma förlopp:

springare: 29, $g3 SX23 30, Dh2
DxeS a5 med irolig remiutgång.

19, —

26. E14! SEXET

Mera populärt är numera 5, — a6. Nu
får vit tillfälle att spela ett av Keres lan-

d6 3. d4 eXd4 4. Sd
f3 LE7 7. Le3 0—0 8. Led
10, 0—0—0 Se5 11, Lb3
13. h5 SKISS 14. Lbh6 Sd3
16. KXb2 LXh6 17. DX
Sf6

22. Sg7t Kt8

De svarta pjäserna saknar helt kontakt
med varandra, och nu är springaren förlo-

4, SKdA

1. e4 «ce 2. Sf3
SÉ6 5, Sc3 pö 6.
Sc6 9. DA2 LI?
Da5 12. hå Tfc8
15. Kbl! SXb2
h6 TXc3 18. på

Ett nytt offer som gör att alla de vita £igurerna kommer med i angreppet, Svart
får ingen chans att fullborda sin utveckling.

27, Te8T! TXc8 28. TXc8t Kl 29. f3
Th4 30. gå Th5 31. Te3 Sal 32, Tel Te5
33, Kf2 Sb3 34, Tbl

1. ed c5 2, Sf3 dé 3. då cxd4
Sf6 5. 5e3 e6

1 partiet Meking
— Jokeie, Jugoslavien
1971, spelades följande variant:

Nu hotar 24, — Ta6, Vit kan nu — enligt Tal — utveckla sitt initiativ på följande sätt:

damvinst.

Hotar Sf5t, åtföljt av springarmatt på dé
resp, Se7t med damvinst,

Tukmakov

SICILIANSKT

19, Lb3 Lg7 20. Sef!

20. — LXXf6
23, Lhé

Kotjiev

TEORI OCH PRAKTIK

Kanske 6. — 5c6 eller 6. — e5 är bättre sätt att bemöta vits bondeframstöt,

Nu är det springarens tur att bli avspärrad och wtsatt för angrepp,
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Hildebrand:

T>b3

20. aXXb3 dXe5

resulterade I följande fortsättning:
e4?

b6. Därmed berövar svart den vita springa-

att befria sin kung måste vit au offra sin
Mi

i Schachmaty

31.

v

SSSR),

På sista tiden har man mött några par-

tier där svart försökt avvika från teorin genom att spela:

21. — Le6
22. Sc3
25, på

d6 29, cXb3 a5l då vits dam är kringränd
och a-bonden inte går att stoppa) 28. —

(Påpekat av A. Fridman

21. Se2

Nu valde Dueball och Gonsiorowski 21.
— 1.e6 och förlorade snabbt. fokeic föredrog det av Boleslawskij rekommenderade:

som

I fråga kommer 26, Tal varpå svart mås-

te fortsätta med 26. — DXaltt 27. KXal
KX
Txd6 28. cxb3 (men inte 28. SKAG?

23, SKed

TeS

24. Kbl!

1. ed 05 2, SE3 bet?
Te6

och gav här staget förlovat.
Det är utom tvivel, att draget 22. —
ed är ett fel I stället bör man beakta den
fortsättning som anges i den lettiska tidskriften:
22, — TeB 23. Sed Tc6!

och därvid rönt framgångar. Det är emellertid inte svårt att övertyga sig om att
svart efter:
3. då oxdå 4. SKd4 Lb7 5. Sc3 ab
är inne
tempo
ob5 i
denna

i den sk, Paulsenvarnianten fast med
under, då svart måste genomföra b7
två etapper. För att kunna utnyttja
omständighet bör vit spela

319

6. Led!

förekommer allt oftare och oftare i nutida turneringar, söka avslöja deras eventuella svagheter och ge rekommendationer
hur man på bästa sätt utnyttjar dessa. Att
börja vederlägga varianter direkt vid brädet kan ofta vara tidsödande och ibland
även I det närmaste omöjligt.

I partiet Rasov—Rjabtjenok vid schackfestivalen i Lettland spelades nyligen följande variant:

Nu är fortsättningen 6. — b5
8. Sad LXe4 farlig på grund
och om nu 9, — LXg2 10. Tel
Lf! KXf7 12. TXg7tl och
mördande angrepp.

7, Lb3 b4
av 9, Sc5!t
Le6, så 11.
vit har ett

Bättre är därför:

1. ed 5 2. Sf3 e6 3. då eXddå 4. SKAd4 ac
5. Se3 dö 6. Le3 Sf6 7. Ld3 Dc7 8 0-—0
Shd7
Svart spelar här något slags hybrid mellan Paulsenvarlanten och Scheweningsystemet. Vid en dylik spelöppningsbehandling
är svart inte i omedelbart behov av draget
De7. Det är viktigare att skynda på med
b7-b5 och Lb7 för att skaffa sig motspel.

6, — e6 7. 0—0 b5 8. Lb3 b4 9. Sad Led
10. Tel Sf6 11. Le Le6 12. De2

9. f4 Le7 10. gå

fast vit har även nu en utmärkt ställning,
som mera än väl kompenserar den offrade bonden.

ligt

I partiet Estrin — Katalymov,
1969 blev fortsättningen:

Barnaul

12. — Da5 13. LXf6 gXf6 14, Tadll LX
ad 15, LXa4 DXad4 16. Df3 Sch 17. b3
DXa2 18. SXc6 Te8

J. Zelinskij 1 Riga är en känd komr.-speare. Han har på sistone ägnat sig åt att
utforska draget 21. — Dd7!? i en känd
variant av det sicilianska försvaret. Låt oss
här belysa hans rön.

remi efter 25, Te7 LXe7 26. TXe7 Teit
27, Kd2 Te2t eller också 24. — Kb6 med
komplicerat spel.

1. e4 €5 2. SI3 dé 3,
Sf6 5. Sc3 ab 6 Lg5
De? 9. 0-—0-0 Sbd7
SKf6 12. 25 Sd7 13.
15. gXf6 L£8 16. Lh3
18. exd5

SKd4
8. Df3
LX£6
oXf6
exdS

Bondeslaget på h7 ger inget, Men även
efter partidraget tar svart — på grund av
alt Tdl är oförsvarat — hand om initiadivet. Vu saknade emellertid någon aktiv
spelplan. På 25. Tdel kan svart spela 25.
mo Tgå 26. DXhN7 TeB!

"Vit har altså offrat en springare för en
bonde för att angripa den olyckligt placerade svarta kungen. Trots att de flesta teoretiker anser alt vit har full kompensation
för den offrade pjäsen är jag av en annan
uppfattning. Vid ett exakt försvar från
svarts sida har vit endast blygsamma remichanser”, skviver Zelinskilj.

25. — Dg4 26. DU Dg2 27. Del Te5 28.
Te? DÉ3 29. Tf2 Dh5 30. Tfd2 TS 31, 23
b3!

då cxd4 4.
e6 7. f4 Le7
10, gå b5 11.
f5 ScS 14, f6
b4 17. Sd?

18, — LXh3 19. Thelt Kd8 20. Sc6t Ke8
21. DXh34 Da7!

Medan svart placerar ut sina styrkor en-

allmänstrategiska

riktlinjer,

påbörjar

vit ett angrepp.
10. —

hå

(Starkt i fråga kom

10, —

Sätter stopp för alla vita försök att skapå motspel på damflygeln och understryker samtidigt den olyckliga vita kungsplaceringen, Efter 31, — bXa3
32. Td4!
kompliceras spelet. Nu har vit inget att
sälta emot svarts materialfördel,

h5.)

11. De2 g6 12. Tael e5 13. Sdå5 SKAS
exd5 Sf6 15. £Xe5 AXe5

14,

En föga utforskad fortsättning, som dock
tydligen är bättre än den vanliga 21, —

Kb7, Draget i fråga befriar för svarts kung

fältet c7 dit han kommer i andra varianter först via b7, d.v.s, med tempoförlust.
22. Dh4 a!
Så länge vit inte har direkta
svart försvara sin b-bonde,

hot

kan

I diagramsetällningen har vit — såsom
Averbach påpekat — en omedelbar vinstväg:
19. DAS!

Te7 och först mi 20, TXe6!

Ovannämnda vederläggning av ett ”modedrag” för tankarna till behovet att belysa just sådana ”udda teorivarianter” som
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16. Se6! EXe6
Antagandet
framtvingat.

av

17. L=g6t KS
Ett

mycket

offret

så

gott

som

18. dé!
viktigt melandrag,

18. — DXd6 19. TAI
21. LX25 De5t
På 21. —

är

De6

20. g5 hXg5

och svart gav upp.

24.

LA6

tvingar dock

vit att

förlora tid på det föga nyttiga profylaktiska
draget Kbl.

Lc51 följer 22. T£2 o.s.v.

22. Kbl Ke7 23. LXf6t L>Xf6
Thé6 25. Dg4t KfI8 26. Dp5!

hotet

Led

23, —

Ke7

33, Te2 Sc5 34, Se7 TX f6

Undandrar sig eventuella schackar och
förhindrar offer på c5. Resten är enkel.
36, Te2 Tf3 37. Tål Td3 38. TXd3 SKd3
39, Dd1l Sc5 40. Sc6 DfST 41. Ka2 ad 42.
Te3 Te8 43, Tf3 Tel! och vit gav upp.

Ibland

I partiet Vojzek—Zelinskij I Sovjets 10:e
korrimäst, blev fortsättningen 23. Te2 Kc7
24. Tdel Kb6 25, Kbl Te8 26, h3 Tg6 27.
De4 Dec8 28. a4 Da6 29, Dd4 T23 30. Df4
Tgl och vit fick snart kapitulera. Draget
ovan är dock bättre än 23, Te2, ty från e3
kan tornet — efter behov — kastas över
såväl till kungs- som damflygeln. Det per-

manenta

32. cxhb3 SXb3
35, Tdet Kd7!

NIMZOWITSCHS

23. Te3
Nu hade vit svårt att motstå frestelsen
och spelade: 19, TXe67? (Vackert, men
inte så starkt!) 19. — dXe6 (givetvis inte
19, — £Xe6 på grund av 20, Dh5) 20.
DXÉ6 Ldö! 21. DXh8 Kd7 och svart kunde fortsätta kampen.

24, — Tg8 25, Ded

24. Kbl

”Profylaktiken” kunde också få anstå ett
tag, Mera ändamålsenligt var 24, Tdel, som
kan besvaras med 24, — Te8 och föra till

kan

det

FÖRSVAR

vara både

nyttigt

och

rekommendabelt att frångå alltför kända
teortivarianter och hoppa in på något som
kan tvinga motståndaren att tänka självständigt, Speciellt ”matnyttiga” är sådana
varianter där teorin lämnat luckor, som
t.ex. i följande:
1. ed 5e6 2. då då 3. Sc3 dxed 4. d5 Seå
5. Ddd4 Sg6 6. Ded Sf6 7. Lb5 c6l

Prenumerera

på TIS
321

10. —

DXd41

11. TX

22. Telt

Sd4

PARTIER

Om
DI7

DI7

nu dXe4
24, Df5!

23, TXd5!
Det
Sd6T.

Från zonturneringen
i Sao Paulo

Märkligt nog behandlar teorin här endast fortsättningen 7. — Ld7, som efter 8.
Dd3 e6 9, Les! ger vit klar fördel,
Draget 7. — c6! spelades i partiet Tjistja1969, Spelet
i Moskva
kov-—Tjaplinskij
fick följande förlopp:

8. dXc6 SxXed 9, e7ft DAT 10. LXd7 KX

d7 11. SXed4 KXe7 12. BEI e5 13. Sc3 fö
14, a3 Le6 15. Le3 Keb 16. 0-—0 Le7
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nu svart tillräckligt initiativ för den offrade

14, Sge2 b6l (14. — c5 15.

Td6) 13. Tel Kf8 och svarts hot börjar
bli påtagliga. På 12. Td2 eller 12. Ld3
kan svart spela 12. — b6 följt av Lb7
med tryck mot den viktiga e4-bonden,

XX

ab 7. Led Sf6

Inbjudan till sanktionerade
turneringar i Gävle

8, De2 1Lf5 9. 0—0--0 o.s.v.
teorin

Men hur skall man veta det när
rekommenderar 5, Dd4 etc?

I partiet Fischer-—-Udovoic, 1970 spelades
följande variant av det jugoslaviska försvaret:

1. e4 p6 2. då Lg7
Le3 Sf6 6. h3
I regel

3. Sc3 dö 4, få Sch 5.

fortsätter man

här med

6, 1e2.

WVits avsikt är att försvåra svarts pjässpel
genom g2—g4.

6. — 0—0
CX£S

7. på 05 8. dXe5

dKeS

9. f5

Det hotade g5 och f£6.

10. CS Sd4? 11. Sf3 e5? 12. Lg5 Db6
13, UXf6 DXf6 14, Sd5 SKI 15. DX3
Dh4 16. Ke2 Le6 17. Se3 Tad8? 18. Tel
Kh& 19, fXe6 fxe6 20. Dg3 och vit behöll sin pjäsövervikt.

Detta parti har förtagit för svartspelarna

all önskan att välja en dylik dragföljd. Men
icke desto mindre är spelöppningen inte alls
så väven för svart.

Låt
gxf5,

oss återgå till ställningen efter 10.
där vi fortsätter enligt Ravinskiis

idé med:
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45 kr;
Klass I:
Anmälvingsavgifter:
klass 1: 55 kr. Anmälningsavgifterna insändes tll Gävle Schackallians postgiro
32 47 36-8,
Anmälan senast 20 december till Thomas
Lundh, Nygatan 11, 803 55 Gävle, tel. 026/
i2 7118 eller Cenneth Edin, N, Köpmang,
30 B, 803 52 Gävle, tel. 026/12 60 31,

Spellokal blir
mansg. 6, Gävle.

på

stadshuset,

N.

Garderar
e4—e5.

löparen

och

hotar

samtidigt
13,

På 17, — d5 svarar vit med Td2 och sedan hotar redan f4—£5,

ha

följt

23,

—

eXd5

24.

Quinteros

1. eå €5 2. Sf3 dé 3. då cXxd4 4. SKd4
SEG 5, Sc3 ac 6. Lå e6 7. f4 Sbd7 8, Del
De? 9, 0—0--0 Le7 10. gå h6 11. Lb4 g5
En s omtyckt Tförsvarsmetod, vars syfte
bla är att skaffa en springarpostering på
25. Men detta parti visar, att spelsättet har
12. fXg5 Sh7 13. SIS! eXf5 14, Sd5 DaS
15, eXxf5 Se5 16. SXe7 KXe7 17. Let!
Ett fint tempodrag som ger vit tillfälle
att angripa den befästa punkten 5,
17, — DXa2
20, TAS!

18. Le3

Td8

Hotar Ta5 med darmfångst,
syftet är ett helt annat.

19. b3

SSX
Ses

men

huvud-

20.
— a

18, Td2 b4 19. Se4 De7
På

19. —

DES följer 20. TX d&!

20, f5t då
Inte heller 20, —
hålla partiet.

e5 räcker

till för att

21. EXe6!

Råd-

21. TXe5j! Kf8

För övrigt tillämpas Sveriges Schackförbunds bestämmelser för sanktionerade turneringar.
Göteborg

kunde

sina skuggsidor när vit har damen på e2.

10, — h6 11. Lhå g5 12. e5! gXh4
exf6 e6 14. Le2 Dc5 15. Dd3

15, — Leé 16. Lf3 LXf3 17. DXf3 b5

De två turneringarna, en klass II- och
en klass I-turnering för uppflyttning till
klass I resp. klass M, kommer att pågå
26 december — I januari.

JUGOSLAVISKT

1. ed e5 2. Sf Sch 3, då eKdd 4. S>d4
Sf6 5, Sc3å dö 6. LgS Ld7 7. Dd2 Ted 8,
0-—0—0 SXd4 9, DXd4 Da5 10. f4

Med damerna kvar har vit de bästa
chanserna, eftersom den svarta kungen nu
måste bli kvar på e8, Mecking visar I
fortsättningen på ett instruktivt sätt hur ett
angrepp av detta slag skall skötas,

Här måste man alltså tänka om. Vit bör

nog spela 5. Lf4 Sg6 6. Le3

Uppg.

Rodriguez

Belmoönt-

Mecking

Efter 12. LXd4 eXd4 13. TXd4 Te8 får

och svarte utsikter är bättre.

23. —

25. Dbå5.
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ZI oa
KERO
bonden. T.ex.

så 23. Tixed, tex.

Te6

Om offret antages vinner vit genast genom att linjerna öppnas för de vita löparna: 21. — dXes 22. DXeSt KB (Kd7 23,
TbS matt) 23, Dh8t Ke7 24, Lf6t osv.
eller 22, — 1e6 23, fXe6 SXe6 24. Lb5

slog, ..

jämte DI6T Osv.

Forts. fr. sid. 305

Hansson — Matti Svenn "/+—1/e 2, Kenneth Kjörnsberg — Gunnar Fredin 1!/2—"/2,
3. Anders Hallgren — Jan Runnby 0—12,
4. PG Larsson — Tom Borvander "/«—W/2,
5, Göran Nyberg — Mikael Andersson
0—2.

Kent Jägerflod

22, Te3 d5 23, Db5

2, — EXe6
Pjäsoffret kan inte antagas: 21. —

dXe4

22, eXTIt KX (22. — DX 23. DX
e4+) 23. Dh5t KgB 24, Dg6t Lg7 25, fX
2g7 Th7 26, De6t KXg7
a

DX27

26,

De6T

KH?

27. Td7rt eller 25,
27.

Td7.

Sed 24, Tx edt

Ett nytt kvalitetsoffer, och
ett snabbt slut på kampen.
24, — de
Le4t Uppg.

25, DSt

nu

blir

det

Kg8 26. Des f6 27.
|

Anm,

för TfS av B. G.

323

Olympiaden

i Skopje

30. — Ta?
dee Le6

32. e6l EXe6

Slag på e6 skulle förlora
fängslingen med LdS5.
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Kortinoi
USSR

31. Sf4 Tab7

Ciocaltea
Rumänien

på

33.

prund

av

34. LAS Tb2 35. Tfl Db7

här,

tycks

eftersom

vara
svart

ganska
varken

ta upp

19, —

hotar starkt 31. — Tfg? jämte Te3t. Med
iextdraget vill vit gardera fältet 23 för att
kunna fördriva damen med Thl, men deua
är en misslyckad idé,

21. —

ofördelaktigt
kan

26. — Dh2t 27. Kf2 Lg3t
29. Ld4t Lf6 30. Df2

Dh4 20. Tael Tf7 21. 5e2

Liebert ser den naturliga motspelsmöjligheten som ligger i att föra springaren via
d4 till e6, Men överraskande nog hinner
han inte med detta!

1. då Sf6 2. cd ph 3. Sc3 Lg7 4, på 0—40
5. Lg2 d6 6. St3 Sc6 7. 0—0 Lg4
Detta

Vit vill inte med 19. Lxf4 SXf4 till
låta avbyte av sin bästa löpare, men nu
öppnas glinjen till svarts favör,

Tge8 22, Sd4

en

9 mm

Efter 38. —
förkrossande.

KfT8 är 39. Tfl

ännu

39, Tfl!

22. —

Det finns inget försvar mot TX f6.
39, — TX d2 40, DXd2
Ty

Yr Ke2
Te

mer

det

går

inte

att

nätet, t.ex, 40, — LXd5
Anm.

Uppg.
komma

ur

matt

41, Th5f! etc.

för TfS av D. Andric

X

let.

Liebert
Östtyskland

16. f4

1. Sf3 Sfö 2. cd ph 3. p3 Ly? 4. Lg2 0—0
5. 0—0 d6 6. då Sc6 7. Sc3 Lg4 6. h3 LX
3 9, LE3 Så7 10, eå

Ett klart tecken på vad som komma skall.
Vis e-linje bjuder bättre utskiter än svarts
famlande i mörkret på damflygeln.

Vit måste gardera
10. d5 besvaras med
c4 och f3.

16,
19,
22.
De3

10. —

35. b3 Le5t 36, Tefl

23, £Xe5 LXe5t
Sh! 26. SXh4

36, — Te7t 37. Kd2
39, Kel Tc3t 40, Kbl

24.

Kgl

Dg3

25.

Sf3

Efter 26. SXe5 dXej skulle svart hota
med att gå fram med fbonden, alternativt
spela Tfa7.

Klart nog ineffektivt — men psykologiskt
behövligt!

14. exf5

29, £5! g>f5 30, est

bättre,

En bonde
genombrott!

19, gxf4

324

är ett lågt pris för ett sådant

16.

—

xf5

passivt.
Sg6

17.

har redan

15. f4 Så7!
Genast
Le3

Följande

parti är spelat på ott stort fri-

luttsschackspel

16.
Kb8

gett svart

i Travemiinde.

Le3
18.

är

säkert

Dd2

eXf4

34. Lf3

Louis Steinhager
Travemönde

Krister Berg
Göteborg

1. då då 2. cd e6 3, Sc3 SIG 4, Lg5 c5 5,
ec xd5 cxd4 6. DXd4 Le7 7. e4 Sch 8.
Anses inte vara ändamålsenligt. De3 eller
Dd2 är vanligare och bättre.
eXdS

10. LXE6

LXf6

Ett överraskande drag. De flesta hade
räknat med Sd4, Det kan följa 12. Sge2
SKO 13, SXbS LXb2 14. Tbl Da5t 15.
Dd2 med starkt motspel.
12. Sge2 L£5 13. 0—0

Det hotade pjäsvinst med

Te7t os.x.

Te3 38. LAl Ta2t
La3 41. Uppg.

Det hotar Tel matt, och på 41. Lf3 följer 41. — Tbh2t 42. Kal Tec2 med matt i
ett par drag.

a6 14. Lad4 Sd3

Inledningen
uppenbarligen

till en kombination
inte räknat på.

som

vit

16, f4 Dbe6t 17. Khl Li6 18. Sp3 DXh2!
19, Db2 SKb2 20. SXfS LXe3 21. Le2
g6 22. Se7t Kg7 23, f5 Sc4 24, Tacl Lf6

Nr 141 DAMGAMBIT

8, — 090 9, DA
11. eXd5 Sb4

16, Kbl

LXd4

Di2 Les!

Lb3

e5 11. d5 Se7 12. e4 £5 13. Lg2 Sfö

Vits tempoförluster
ett bekvämt spel.

För

d-bonden, då genast
5e5 med angrepp på

33. DXd4

ut

Friluftsschack
Tal
USSR

DXd4

Ett pläsoffer på mycket lång sikt — typiskt för Tals dynamiska still Närmast hötar SXc4 men också Sg4t är obehagligt.

Nr 140 KUNGSINDISET
13,

— bxXecd 17, bed SeB 18. 52 Ld7
Sd3 Ta7 20. LXg7 SX27 21. Dc3 Sh7
eå Da5 23. Dbl T7a8 24, Sh3 Dd8 25,
25 26. ad Dec7 27. Sd2 Sd8 28. h3 h5

31. Thl

Nu har Tal ott klart vunnet slutspel. Men
jakten på den vita kungen fortsätter partiet

Sde5t!

Under dessa omständigheter det bästa va-

Svart kan inte göra något på b-linjen, eftersom vit noga täckt alla kritiska föl.

det

Vederläggnmingen. Efter 31. — Tg3+4 32.
Ke2 vinner knappt 32. — DXg2 33. DXp2
TXg2t 34. KE Te3t 35, Kf2 och efter 33.
— TXp2 34, TD2 TXÉ2f 35, TX LX
då har vit vunnit kvalitet.

C5

10. Lb2 a6 11. Sd2 Tb8 12. Del bä
Tfel Dec? 14. SAl Tb7 15. Le3 Tfb8

Les!

Le5 och

31. — Df4T

9, hål

Detta var kanske on Överraskning för
svart, då ju 9, — SXd5 tycks vara det
givna svaret, men en exakt beräkning visar
att d-bonden är förgiftad: 9. — SKd5 10.
SKA och svart får den något sämre ställningen efter 10. — c6 11. SXe7t DA
12. Lp5 etc. Ty om 10. — Lal så 11
Lh6 och svart förlorar material såväl efter
li. — Lg7 12. LXg7 KXg7
13. Dd4f
som efter 11. — LX43 12. Del etc, Eller om först 10. — LXf3 så 11. LXf3 och
då är 11. — c6 alltjämt det bästa valet, eftersom 11, — LXal strandar på 12. Ld2
06 13, LXa5 och vit vinner, Då det nu
alltså är möjligt att gardera c4 med bl.
b3, så har vit definitivt fördel genom större
terräng.

30, —

följer 30. —

Inte heller 31. Tgi bjälper nu. Det följer 31. — Tfg7 (med hotet Tg34t) 32, LXes
dXeS och hotet e4t avgör.

strid om det cemrala fäöktet då, ej heller —
efter ett byte LXfÉT3 — kan ge vit en ”dålig löpare”, då situationen + centrum ännu
är tillräckligt rörlig.
8. d5 Sa5

På 30. Tel

28. Kf3 Lh4

15,

Vit har nu problem med sin springare på
e7. Bäst hade varit att offra bonden på dé
och sedan spela Sd5. Vit tror emellertid att
han kan rädda springaren.
25.

Tfel

Tfe8

26. Lbl

Sd6

27, Tc7

Kf8

Därmed är springaren förlorad. Vit kan
bara få en bonde som ersättning. Slutspelet
är lätt vunnet för svart,

28. fXg6 bXg6 29, LXg6 TXe7 30. TeX
e7 LXe7 31. Ld3 Tc8 32. g3 Te5 33, Te5
Telt 34, Kg2 TAl 35. Te3 Td2i 36. Le2
Sfs 37. Te5 Sd4 38, Kf2 SXe2 39, Txel
TAS och vit gav upp efter ännu några
rig.
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Genast Tf3 är också starkt, men det inledande löparoffret, som givetvis måste an
tagas, öppnar glinjen och gör fortsättningen mera tvingande,

Nr 142 DAMINDISKT
Hug
Schweitz

Hort
CSSR

På

1. c4 Sf6 2. SK3 e6 3. gå b6 4. La2 Lb7
5, 0—0 Le7 6. då 0—0 7. Sc3 Sed 8. SKed
LXe4 9. Li4
Petrosian

I det 3:e partiet i VM-matchen

SXig2 då
9, —
Dd2

10,

1963 följde 9, Sel LXg2

11, Dad e5 med lika spel.

—

ON.

26. exXf3 forceras matt genom
gxfåft 27. KA Dglt 28. Kel

rekommenderar

Eller 27. Kh2

jämte e5) 16,

e5 17. cXxd6 LXd6.

13. — EXed 14. De2 SIG 15. f3 gå 16. Le
DeB8! 17. Ke2

Dh5.

5. då d6 6. Lg2 0—0

Anm.

för TfS av

På 17. fxXed4 kan följa 17. —

18.

Sg4

posterade

Enevoldsen
Danmark

1. ed e6 2, då d5 3. Sd2

f5

Enevoldsen tar chansen att spela en specialvariant, när han möter den unge och
fruktade Karpov. Spelsättet är inte klart
utdömt av teorin.

17. —— Dh5 18. h3 Dg6!
ExXe gå! 21. hå

Detta angrepp slår inte väl ut, då vit i
fortsättningen kan föra pjäserna I spel med
hot på damen. Rockad var bättre.

25. Xf4 Dh3t,

19. Tacl

Inte 21. e5 gxh3t och
på Sg4t med pjäsvinst,
e5! 22. Dd3 SKe4

22.

TI7

Kh2

20.

faller

23. Sc2 Taf$ 24.

4. eXxXf5 eXf5

5. SAf3 SÉ6 6. Le

6. — Le7 7. Ld3
SeZ Db41?

10. c3 DXb2
Om

11.

—

Se4

HH. 0-0
SXce3

förlorar svart rockaden

8, LXe7

DXe7

9,

SXc3

springarna.

Nu

21. Dh5t

20. —

Df6 21. SKfS

DXe3

så

efter 12, Telt,

KXf8

22. Th7 Se?

5. — a! 9. EKS AXeS 10. b3 Sd7
Sd2 Sd4 12. e3 SES 13. La3

11.

Vit har nu mycket riktigt sitt löparpar i
aktion och börjar angripa c5-bonden, vilket ser bra ut, men det kommer en överraskning efter bara några drag.

13, — De7 14, Se4 Tb8 15. Lb3 She!

Här skulle 22. — Sg5! tvingat tornet
till reträtt, eftersom det skulle hamna i en
fälla efter 23, TXc7 Dd6. Men å andra sidan behöver vit inte spela så skarpt i det
förtsatta angreppet, då nu den materiella
balansen är återställd.
23, Tel!
Alltså inte det närliggande Tf7t. Liksom i partiet mot rumänen Ungreanu avstår
Karpov från att vinna damen för torn och
pjäs, Hans styrka är att han tänker dynamiskt — inte materiellt. Nu hotar mycket
starkare £3 med pjäsvinst,
23, —

Dg6

24. Tf

blev detta

25. LX£7 KX
Nu

DYXf7

ändå

med

12. — dXecd 13. LX c4f Kh8 14. TbI! Da3
15. Se5

På 26. -— K£6
Dh7+ jämte f3.

tanke

vit i alla fall skall kun-

pjäs, i vilket fall saken

tivt klar.
26. —

tvunget

26. Db5t

gäller det om

na vinna

Med detta är svarts centrum i gungning,
ty vit kan med 54 fortsätta angreppet mot
då.

Hotar 16, Sg6t! hXg6 17. Tb3 och svart
förlorar damen, då det hotar Th3 matt
Detta är vederläggningen på bonderovet.
Det vita tornet förs med tempövinst över
till kungsflygeln, vilket ger ett avgörande
angrepp.

går imte 20. —

jämte Dh6 matt.

på det hotande 25. f3.

12. cå

24, om LXhAN

20. SKgel

KMg6

Nu

0—0
12.

hiXg6

Te8 8, Sad?

centrum.

Som följd av tempoförlusterna är svart
ställd inför ett massivt angrepp, där vit
"kan kosta på sig att offra de båda utmärkt

Nr 143 FRANSKT
Karpov
USSR

SEEé

B, G.

Som alternativ finns 6, Se5 och även 6.
Lf4 Ldö 7. Sh3 0—0 8. Le2 Se4 9, c3,
Chasin-—-Cusev, 1959,

326

RE

7. 0—0

5. SXes

Här gör rumänen ett strategiskt misstag,
'kanske förledd av tron på löparparets betydelse, Avbytet på c5 förstärker bara svarts

-

vit

Dd2 (inte 18. Lel för Tf2) Dh5 19, 53
ds! 20. cXd5 Lb4! 21, Dd3 (eller 21. DX
b4 TX43! 22, exfå DXh2t 23. Kf SX
e3r 24, Kel Sc2t) TAI 22, exXf3 DXh2IT
23. Kil Tf8 med det avgörande hotet TX
f3T. På såväl 24. Lgl som 24. Del följer
D>xg3 och ohållbart är också 24. 14 gXf4

21, —
Lel

Det vanliga här är alt man spelar Sicilianskt i förhand med 4. — d5 5. cxds

draget anses vit få bra spel med
LMf2t 6. KXf2 SKeS 7. ed.

h6 12. Sel f5! 13.

15. h4 c5 (med hotet cXd4

dxes

1. c4 e5 2, Sc3 Sc6 3. Sf3 Sf6 4, gå Les

27, — Tf2! 28. Uppg.

Detta förstärker svarts spel i centrum,
Bättre var kanske 13, f3 Lb7 14. e4. Riskabelt är däremot 14. De3 Tf6, då löparen på f4 kommer att sakna reträtt. T.ex.

Liliedahl
Sverige

SXxd5 6, då Le6 7. Lg2 Le7 osv. På text-

10,

e6

teorin 9. —

11. Tfdl

Ghitescu
Rumänien

17. — Kg? 18. Th3 Scé

19. SEKR6!

Sd7

Nr 144 ENGELSKT

osv.

26, — Tg3+t 27. Khl

d5.

10, Da2
LXe4

SXg6t

26.
fir

Hotet Th3t avgör genast, eftersom
förlorar damen efter 28, LXf2 SKI.

då

Här

Hotar

25. g>xh4 Tf! 26. Se3

Skönhetspriset

—-Botvinnik

15. — g6 16. Thb3 De7 17. St4

är defini-

Kf8
följer 27. Dh4f

Kf7

27. Dhöt Kf7
Eller 27, — Keb
28, Dh7t

28. f3.

Uppg.
Anm.

för TiS av B. G.

28.

Svart offrar c-bonden men får som ersättning snabb utveckling och angrepp. Vä har
inte mycket annat att göra än att genast
antaga offret, för annars följer ju 16, — f5
och om därpå 17. Sc3 så c6 och vits spelplan är helt spolierad.
16. LXd7

DXd7

17. SKeS

Det!

Starkare än 17. — Dh3 med hotet Sg4,
som vit bemöter med f3. Nu hotar i stället Eh3,
18. f3 Lh3 14. Tf2 f5 20. b4 Tbd8å 21. De2
b6 22, Sb3 ed 23. dXe4 EXed 24. FxXed
DXxed!
Svart byter dam med bonde under! Men
han vinner strax tillbaka bonden med överlägset spel,
25. DXe4 TXed4 26. Lb2 TXe3
Te6 258, c5 Spå 29, Td2 Tdes

27, Ld4
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Det är dukat för en spännande kamp!
Man visste att Karpov skulle göra sitt yttersta, då han nu fick chansen att vara med
i finalens slutrond. Varje halvpoäng var
oerhört viktig för ryssarna, eftersom de
förföljande ungrarna mötte ett Västtyskland,
som inte kunde ställa upp med sitt bästa
lag.

Vit är tämligen hjälplös mot det följande angrepept. Det hotar närmast Telt med
matt I nästa drag.
30, L£2 Sxf2 MH.
Tef8 33. Tdd1 TZ

KX

Ti6f

32.

Kel

Hotar 34, — Tg2t 35. Khl Tff2 o.s.v.
35. Khl Te?

34, Sd2 Tg2t

19. Kbl Sb6 20. Ld3 Sd5 21. Dg4 DeS

På 35, — TÉf2 kan vit förlänga motståndet med 36, St.

Ett intressant angreppsdrag,
skyddar kunpsställningen.

36. SFL Lg24 37. Kgl Le6! 38. Uppg.
matt, och
Det hotar Tg2t jämte TX
det kan inte pareras med 38, Td2 för TX
fl jämte TXd2. Däremot kan vit försvara
sig med 38. hd, ty efter 38. — Tel 39.
Khl TXe3t 40. Kh2 finns flyktfölt. Svart
kan naturligtvis I den överlägsna stöllningen göra andra drag, men även om han väljer den här angivna varianten, så vinner
han lätt efter ytterligare 40, — Tgå, t.ex.
TXb4

41. Kh3

22.

Ted!

22, —

också

svart

kan

inte

Shbå4

Anm.

för TfS av

B,. G.

Nr 145 SICILIANSKT

ftir av de många drag som kommer i
fråga här. Andra möjligheter, som också
prövats, är Le2, Kbl, e5, Dd3 och Dd2.
Ld?

Detta drag har redan använts och införilvats med teorin, Eftersom det stänger dlinjen, ibnjuder det till e4—e5. Om svart
vill undvika detta, kan han spela 1. — Td8,
men vit kommer i fördel med 12. Thf1 Ld7
13. £5. Man har också försökt 11. — hf,
varpå vit svarar med 12. Lhå eller rent av
12. h4.
12, e5 dXe5

13, fxe5 Le6

14, La2

Ett gott drag, som dock inte är någon
nyhet, Givetvis kan vit inte spela 14, eXf6
för DXEST.
14, —— Sd7

Om

svart försöker vinna tempo med

14.

on Tfd8 kan följa 15. Sd5 Da4 26, SKe7t
Kf8 17. De Se4 18. Dbd4 Osv.
15,

Sd5

Dd8

16,

Tfe8 18. Df4 aå

SKe7Tt

DXe7

17,

Ullmann
DDR

Thel

24, Lea!
Et gott drag som utnyttjar damens utsatta läge. Eftersom 24, — Dd5 faller på
25. TXb4 jämte LXh7t, har svart bara
24, — De7, men därmed blockeras flyktfältet e7 för kungen. Det kan t.ex. enkelt
följa 25. Th4 SXd3 26. T>Xh7 eller 25.
— LXg2 26. LXh7t Kf8 27. Le4, Svart
måste därför överraskande nog ge damen.
24, —

LXe4

25, LXedtt

Karpov bryr sig inte om att slå damen,
fast svart efter 25. LXe5 LXd3 26. cXdå
bara har torn och pjäs för damen,
TX
Men det är inte så sikert att det är vinst,
då svart får en stabil ställning med springar
re på d5 och torndubblering på e-linjen,
Men den unge ryssen — av experterna tippad som Fischers näste motståndare i VM
— har sett hur partiet skall vinnas,

25, —
Ke7

DXe5

26. DXhTT

Kf8

27. LXa8

Det hotade 28, Dh5t Ke7 29, DXc8
med hotet Dd8 matt, Således kunde svart
inte slå på €3 och inte heller på a&.
28, De4 Dc7

av en bättre strategi!

20. Td2 De3 21. Ke2 lyXe6 22. Thdi TX
d2r

23. LXd2

De2

24. D>xh5

Dg4 Dxa2 26. Dad Del!

Ta8

25.

Procenten av svarta damdrag har växt
avsevärt och är nu nära hälften av alla drag
vi har sett: 11 av 26 — allt medan de vita
pjäsernas dåliga spel bara blir än värre.

27. DXa7 L£6 28. Da
30, Kel ed! 31. Db4

Td5 29, Tel
Dd3
et Past

Eller 31, Da2 €3 084.

Nr 146 ENGELSKT

31, oo 05! 32. Uppg.

Kortinoj
USSR

Anm. för TIS av D. Andric

Ett magnifikt litet drag! Vi har alla sett

1. e4 05 2, SEI Sc6 3. då cXd4 4. SKd4
Sf6 5. Sc3 dö 6. Le5 e6 7. Dd2 Le? 8. 0—
0-—0 0—0 9, f4 SXd4 10. DXd4 Da5 11.
Led

1. —

stormästaren

6. — De?

Ungureanu
Rumänien

Karpov
USSR

parti mot

UhlImann, Östtyskland, ”Den fruktansvärde Victor” utvecklade ett strategiskt tema,
som var både säreget och tilltalande, desto
mer som det användes som vapen mot någrå schackdogmer som allmänt omhuldas i
praktiken, När man ser ett sådant parti,
I mån Penägen att dra slutsatsen, att det
nos mera frihet i schack än vi
å
i
borde tillåta!
ad dess logik

Detta spelades tydligen i tron, att svart
antingen ofter 6. — Ld7 skulle gå miste om
löparparet eller också måste tillåta att få
dubbelbönder på cdinjen, I själva verket
var 6. då bättre, som Kortjnojs helt oväntade svar visar.

43. bXxc7 Tb7 ox,

Kg3 Txbd

pel på i följande

Den första frokten

1. ch e5 2. 53 Sf6 3, Sc3 d5 eXd
5. Da4t Sc6 6. Se5
eXas SXas

42.

eller 41. cX bb TXhAt

19, — DX d3

Stormästaren Kortinojs okonventionella
spel när det är som bäst får man ett exem-

b5 23, Dh3

Det hotar ou Th4 och
försvara sig med g27—2g6.
23, —

som

Insikt kontra dogmer

29, Db7

Uppg.

Anm, för TES av B, G.

liknande ställningar många gånger, men
problemet blev aldrig löst på det sättet!
Svart får kontroll över det synnerligen viktiga fältet d4, hur vit än spelar.

Nr 147 SICILIANSKT
Liobojevic
Jugoslavien

Gonda
Japan.

1. ed e5 2. SE3 e6 3, d4 oXd4 4, SXd4
Se6 5, Sb5 dé 6. c4 SI6 7, 85c3 Le7 8. Le2
0—0 9. 0-—0 26
Som förberedelse för b5 med angrepp på
cd, Men frågan är om inte 9. — b6 är
bättre. T.ex. 10, b3 ILb7 11. Lb2 dåt 12.
cXxd5 exd5 13. SXd5 SKA
14, eXdi
Sb4 15. 5c3 SXdS 16, SXxds DXd5 17,
Tas LXd5 remi, Lutikov — Tatmanov,

7.SXd5 DXe5 8. Sb6
— Alltjämt under intrycket av sina dogmer

är Uhlmann

ute efter att få fördelen « av

löparparet. Men det var ju psykologiskt
svårt för honom att, sedan han spelat fram
båda springarna på svarts sida, inte använda
den återstående springeren på ett aktivt
sätt — utan med det bättre draget 8. 5c3
medge att öppningen var ett misstag,

8, — Tb8 9, FKe8 TCB

10. 3 Dd5

. "Drag inte damen alltför ofta i spelöppningen”,
säger
läroböckerna.
Men
Kortjnoj har alltid varit redo att för ett bra
drags skull bryta mot en princip.

10. b3 Ldä7 11. Lb2 5Sa7 (2)
Svart fallföljer sin plan, som han här
gott kunde ha skrinlagt. Det visar sig efter
bara ett par drag.
12. La3 Le6 13. Ddd! Dec? 14. Sd2 Tfd8
Tornet på a8 är bundet till garderingen
av springaren, och det hämmar svarts spel.

15. De3 b5 16. Tacl Da5 17, Lb2 hå

11. Dgå e6 12. b3 h5 13, Dh3 Ti
Led De5 15. Tbl Ded
as 14.
Precis en tredjedel av svarts drag har
:
gjorts med damen!
2 her An

16. Tb2 Le? 17. d3 Dp6
Lxc6
Z 18, |LbS 0—0 19.
Anmnars kan springaren flyttas
löpare på b3 kommer i fara,

och

vi
”

18. Sas!
329
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offerInledningen till en av de finaste
vinner
kombinationerna I olympiaden. Vit
det ser
nämligen inte tillbaka pjäsen, fast
som
så ut, och det blir slutligen matthot
gör att offret betalar sig,

18, — eXd5 19, eXd5 Ld7 20. DXe7 TeB
21. DXd6 TXe2
22. LAÉ6

På 21. — DXa2
pjäsen tillbaka.
22,

gf6

LXf6

Dg4t Kh8 25. Df4

DX?

23.

Utan detta dubbelhot hade
kats!
TXa2

25. —
Hotar
27, —

26. DXf6t
Te3

avgörande
DAB

KB

08,

får vit

TXd2

24.

det inte lyc27. Tfel

jämte Tg3t.

28. Te7! DF8 29. Te3 hö

Sd7 11.
8. — Sed 9, £3 SXe3 10, DI
Sf Sf6 12. hå bö! 13. b4 a5 14. De3 DÅ
15. Ld2 aXb4 16. LXbd bxe5 17. dXe5
Tad 18. a3 Te8
Efter svarts starka aktion på damflygeln
tar han nu vara på sina möjligheter i cent-

också

ett

19. TAL e5! 20. Sd3 e4 21. Sb2 Ta7
0—40 De? 23. f4 Sg4 24. Db3 LaG

22.

förberedes

därmed

och

sum,

kungsangrepp.

Tinnnan

USSR

Holland

1, Sf3 g6 2. ed d6 3, då SE6 4. Sbd2 La7 5.
Led 0—0 6, De2 e6 7. Lb3 Lg4 8. e5 dxXe5
9, dXe5 Sd5 10. 0—0 Sd7 11. b3 LfS 12.
Sn De7 13, Sfi Tad$ 14. Sg3 Leé6 15.
överraskning!

Närliggande

15, — Tfe8 16. Db4 f6?

25, Tfel Tb7 26. Tdel Kh8 27. Lb3 LIG
28. LX gå

17. Lhö! Ses

öppnar

Detta

det

men

kungsställningen,

30, Tg34t Kh7 31. Tel Sb5!

en fätnad att få bort en sådan

är ändå

springare!

Nu

Svart ger tillbaka pjäsen, och det är det
enda vettiga försöket, Det hotar 32. Te”,
är
Den enormt starka damposteringen på f£6
värd att se på Kite närmare. Genom täckningen av al neutraliseras tornet på a2 och
trycket mot g7 binder den svarta damen.
Vidare strandar ju 31. — Sc8 på 32, TeB!
Efter textdraget kan svart i alla fall försvara sig med Ta7.

42, oXh5 axb5 33. h4 T8a6 34. Te6!
Uppg.

29. Sa4 e3 30. De2 LX!
kommer alltså kungsangreppet! På
31. —

följer

31. gxh4

DXf4

21. TXxe5! Ld6 22. Dh4 f5 23. TOXfS!
LXf5 24. TXf5 Kge8 25. DXh7f! KXh7
26. Txf8r Khé 27. TXa8S De7 28. på
Le5 29. TXa6t Khb5 30. Te6 De? 31, Te5t

hotet

med

Df2t jämte g3, vilket inte kan pareras med
32. TEL

32.

för

34. Kgl 23.

—

Dg3+

33, Kl

Dh31

31, Kg2 Ted 32. TH1 LIg3! 33, Sc3
Inte heller nu gick det att slå löparen:
33, KEXg3? DAT 34, Kh4 (34. Kg2 Df2
matt) DI2t O.3.v.

33, — DXf4 34. SXe4 dXed 35. Teil
1Lf2 36. Th2 g3 37. Th5S TE? 38. Tfnl

En sista fin poäng! Det hotar TXa6 och
35. dxe6 är naturligtvis
44, — Txe6
höpplöst,

Eg4 32. Ke2 Uppg.
För TES av D, Andric

BATTRE

18. TXe5!t

Schackamatörer

Nr 148 HOLLÄNDSKT
Ragnar Byström

Ludvika

Göran Seger

Långshyttan

1. cd e6 2. 3 £5 3. Le2 SÉ6 4. Sc3 Le7 5.
då 0—0 6, Sh3 d5 7. Db3 c6 8, c5
Brukar inte vara bra i varianter av denpa typ, eftersom svart får en säker ställning I centrum.
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bäst!

Det är inte så ofta som amatörer får
sina partier i schackspalter eller tidskrifter, men när det händer så är det mestadels mer än välförtjänt. Läsarens tysta applåd blir så mycket mer hjärtlig som man

för Dalarna

VARIT...

18, — £Xe5 19, Se5 Li6 20. SKe6 Uppg.
Ty 20, — De8 21. Dg4 och vit har två
pjäser för tornet, eller 20. — Lh4 21.
SXC7 osv, och vit blir en hel pjäs över,

för TfS av B. G.

NX
DM

HADE

Även en stormästare som Kotov kan
fela. Nedanstående analys är hämtad ur
27 ägen till mästerskap i schack" sid, 256—

Så erövrade viti alla fall fältet gå!

när de är som

Från

1. ed e5 2. Sf3 då 3. då oXd4 4, SXdA
St6 5, Sc3 ab 6, Ld3 DC 7. Le3 Sch 8,
0—0 e6 9. Khl Le7 10, f4 0—0 11. a3 Ld7
12. DI3 b5 13. Tael SXd4 14, LXd4 e5
15. Le3 Le6 16. £Xe5 des 17. Sd5 SKISS
18. eXd5 Ld7 19. De3 Kh8 20. Ldå! fé

var Sg5,

Därmed försvagas kungsställningen. Svag
är också 16. — SXe5 för 17. Sg5. Det
mest logiska draget är 16, — Sf8.

svar.

Tomic

Stafidov

28, — fXgå

Det är idel tvångsdrag.

Anm.

Tal

En

Vit har inte något spel alls med sina
fätta figurer och får helt inrikta sig på för-

Nr 150 SICILIANSKT

Nr 149 JUGOSLAVISKT

jute

38, — Df34!!
Och nu ett damoffer som
på ett fint genomfört parti!

39, exf3

exf3t

40. Kb3

höjdpunkten

LeST

41. Khd

Tf4t 42. Uppg.

Ty

det

följer matt

med

Tg4.

Ett

inne-

hållsrikt parti — av hög klass såväl strategiskt som kombinatoriskt.
Arun. för TfS av B, G.

väntat

sig sådana

saker

av

dessa

spe-

are,
Det följande uppseendeväckande partiet
mellan två ammörer I en weekend-turnering i en liten stad i närheten av Belgrad
är ett gott exempel på detta. Segraren är

en spelare av ”första kategorin”, medan förföraren, som kämpade tappert, har den något högre titeln ”mästarkandidat”, Vi tror
att deras parti kan förstås utan kommentarer och även utan analyser från läsarens

sida, så att partiet

i all sin skönhet kan

avnjutas

svep,

i ett

enda

24, b5! LJXb5 25. Sxg7 KX87
En av de varianter,
här, är depoa:

som

26. Tgåt

Kotov

anger

26, — Kh8 27. TXbS Te8 28. TXg8 KX
g8 29, Te5t Kn8 30. TES Kr? 31. gå och

vit bör vinna, fast inte utan vissa tekniska
svårigheter.

Varför han inte angav 29. LXf7t
damvinst

med

är svårt att förstå.
Henrik

Wegnelius
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D.NÅL. Levy:
Batsford Lid,

BOKNYTT

ÅZ7

1972,

B. G.

Fred Reinfeld: Complete Book of Chess
Stratagems och V. Smyslov: My Best Games of Chess 1935-1957. Dover Fublications, 180 Varick St., New York, 1972. Pris
per volym: $ 2.00.
Dover Publications anser sig vara det förlag i världen, som ger ut de flesta schackböckerna, i varje fall prisbilliga ”paperbacks”, Förlaget har specialiserat sig på
omtryck av äldre böcker (vilket glvetvis är
lovvärt), medan originalutgåvorna inte är
så många. Reinfelds bok är ett omtryck av
editionen 1958. Den innehåller 526 olika
schacksituationer med korta lösningsförlopp
kring teman som Hot, Fällor, Sårbara rockadställningar etc., och är närmast att betrakta som underhållning.
omfattade ursprungligen
Smyslovboken

från

perioden

1935-—1951.

Senare

bar P. H. Clarke kompletterat samlingen
med 18 partier från tiden 1952-1957 men
även avlägsnat 11 ”gamla” partier, så att
totalt 67 partier nu föreligger i omtrycket
av 1958 års upplaga.
E. LU
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£ 2.50.

De första mästarpartier som innehöll någonting liknande Drakvarianten i Sicilianskt

anskt.
Dr M Euwe: Halvöppna spel IL, Sieili
Skånes Schackförlag, 200 63 Malmö 22.
Max Euwes spelöppningsteoretiska verk
fortsätter att växa ut under ständig moder
av
nisering. Nu föreligger i översättning
Dr Fric Uhlin den sjätte holländska upplagan från 1964, som omarbetats och kompjetterats med turneringsresultat och analyser fram till hösten 1971. En värdefull källa alltså att ösa ur för var och en som vill
hålla sig framme på detta område, där det
sista ordet aldrig tycks bli sagt.
Sjeilianskt parti är enormt populärt i alla tävlingar, stora som små, Titta bara på
de senaste årgångarna av TES, så framgår
det klart, I VM-matchen i Reykjavik användes ju också öppningen flitigt av båda
spelarna. Det gäller alltså för tävlingsspelarna att ha de senaste rönen till hands.
Förutom Sicilianskt, som upptar huvuadparten av de 227 sidorna, behandlas i detta
band också Aljechins försvar, Skandinaviskt, Nimzowitschs försvar och Jugosiaviskt. Boken bjuder på många diagram, har
vackert tryck och papper av bästa kvalitet.

partier

Pris:

The Sicillan Dragon, B. T.
4 Fitzhardinge St. London

spelades av Paulsen i Frankfurtturneringen
1887 (till en början utan större framgång)
och 1904 vann Lasker ett vackert parti i
Cambridge Springs (med ett slags Rauservariant) men inte förrän löparfianchetto
blev allmänt förekommande i mästarspel
och den moderna skolan fick sitt genombrott under 1920-talet, kom drakvarianten

att

utvecklas

till

ett

fruktat

vapen.

År

1936 introducerade Rauser ett system baser

rat på f2—13

med

kungsangrepp

och un-

der 1950-talet lanserades ett system med
kvalitetsoffer av svart på c3. Rauser med
9, 0—0—40 var länge mycket populärt, men
9 — d5 avslöjade vissa nackdelar med
vits långa rockad, Det nyaste draget är 9.
Le4 som eliminerar svarts bondeoffer och
som fortfarande ger teoretiker och spelare
huvudbry, Levy täcker systematiskt alla huvudvarianter i ”draken” och allt är med
som kan intressera allvarligt intresserade
mästare, men materialet presenteras på ett
så fättfattligt sätt att även s.k. medelmåttor
kan smälta anrättningen,

OMSLAGSDIAGRAMMET
Den här gången hämtar vi vårt dia
från Olympiaden i Skopje. Det är den
unge fpanske mästaren Bellon som visar
sin
talang i angreppsspel mot vanligen säkre Padevski från Bulgarien,
gen säk
pe

a

Frågan Spasski eller Fischer är redan
besvarad när denna bok anländer till TIS,
en av många böcker kring den dramatiska
matchen i Reykjavik men förmodligen väl
sent ute. Boken är konventionellt komponerad med biografier över världsmästaren
och hans utmanare, Partiurvalet är framför allt hämtat från de senaste åren och
kommentarerna, som är av hög klass, bygger på tillgängliga källor fram till 1972,
framför allt Fischers verk ”My 60 memorable Games”,

Chess Öpenings.
Modern
Walter Korn:
Eleventh editton. Piiman and Sons Lid Piman House, Parker St, Kinksway, London
1972, Pris: £ 3,75.

MCO, det anglosachsiska språkområdets
väldiga schackbibel, är lika kompakt som
i tidigare upplagor och avser att ge spelöppningarnas grundstruktur och strategiska
huvudidéer, samt därjämte en sammanställning av alla viktiga varianter. Den nya editionen, som knappast lär få någon efterföljare under 1970-talet, har ställt utgivaren

2

Bellon—Padevski;

1. b3 e5 2, Lb2

d5

Allt efter det givna mönstret.
13, — då 14. Dg3 dXe3
vit

15.
3 SKcb! Lc6

försätta

med

e4

jämte
jä

16. Les!
gå! Dbö 17. Sc4 Da?

Vit bekymrar sig inte om bonden
på e3
Under tiden har han säkrat de viktiga posteringarna på e5 och c4 .

29. —

Kh8

30. Tg4
g4

med

oparerbar

DAMSCHACK
Propagandatävlingen
Damernas propagandatävling i Skänni
samlade 19 deltagare och man spelade sju
ronder Monrad med en timmes betänketid.
Slutställning för de främsta; 1) Solveig
Haraldsson, Skänninge, 2) Florence Assmundsson, 2) Eva fl 32 Connie Svantesson,
Vara,
va Johansso
i
Siv Bengtsson,

Vara.

m,

Alingsås,

5)

Siv Bengtsson är bara 10 år (!) och henne har vi tidigare presenterat i TfS. Med
henne har svenskt damschack något stort
att vänta sig, om nu bara intresset håller
sig. Också Eva Johansson hör till dem som
förkovrar sig snabbt. Fler propagandatävlingar av denna typ är välkomna.

Tj8

Det hotade

Sb6 med

22. LMf6

22.
TI —Le Ld8

Distriktsnytt

kvalitetsvinst,

19. f5 Tae8 20. Tja4 g6(?) 21. Dg5 ef5
DI
nt

28. DX1I5 Kg8 29. Dg54t Upgp.
Ty
mat:

Ö. — Sf6 7. Sf3 e6 & 0—0 Le7 9. då 0—0
H Sbd2 Td8 11. Se3 Ld7 12, Del De 13.

kan

Eller 27. — Kf8 28. Th7!

>

Vit behandlar spelet på samma sätt som
förekommer i Bogoindiskt, fast detta nu
spelas i förhand med mertempo.

sdfAnnars

27. Dg5t KR

gram

e3 Sch 4. Lb5 Db6 3. ad a6 6. Le2

18, —

E. Varnusz — T. Florian: Spasski oder
Fischer? Corvina förlag, Budapest och Das
Schach-Archiv Kurt Rattmann, Hamburg.
Pris: ej meddelat.

Diagrammet,

26. TAJS! 85

22.

kan svart försvara sig med

23. Lb2

T e6 24.Å Tha

TjeB 25.

inför svårlösliga problem med tanke
den väldiga ökning av antalet schacktäv.
lingar och spelöppningsananlyser som skett
under de allra senaste åren. Korn har sökt
att uppnå. en rimlig balans mellan dragföljderna i huvudkolumnerna och i notapparaten och även lyckats undvika att presentera en alltför bastant volym, Hans material är ju kolossalt omfattande och redovisas i en diger bibliografi, där man av
svenska monografier återfinner Hildebrands
Blumenfeldgambit och Jonassons Albins
motgambit (och givetvis Collijns lärobok),
Med kännedom om Korns klara omdöme
och vetenskapliga noggrannhet vågar man
även utan att ha detaljstuderat den nya
MCO, rekommendera den till alla som behöver allsidig och pålitlig information om
det aktuella spelöppningsläget.

Göteborg
DM i snabbschack samlade 62 deltagare
i en 8-ronders Monradturnering, som spelades under två dagar. Ove Kinnmark
Gunnar Dahlin och junioren Matti Svenn
tog full poäng den första dagen. Lennart
Liljedahl tapapde en poäng efter förlust
mot Svenn, I den andra omgången vann
Kinnmark och Liliedahl sina partier fram
till sista ronden, då de remiserade inbördes
och därmed hade Kinnmark erövrat titeln.
Matti Svenn kom överraskande på andra
plats — förlust endast mot Kmnmark —
Salon an fick också extra pris som bäste
1) Ove Kinnmark, Manhem, 7/2
d
Svenn, Kamraterna, 7, 3) Lennart
ilj.
dalh, Lundby, &/s, 4—6) Bengt Andersson
och Feliks Przysuski, båda Lundby, samt
Gunpar Dahlin, Kamraterna, 6. Kvalificerade att deltaga i SM i snabbschack blev
vidare på 314 poäng Lars Andersson och
Anders Sahl, båda Lundby, Yngve Asp-

ström och Leif Lindén, båda Manhem. Arne Heien, Norröna och O. Koski, Kamraterna, hade också 53/2 poäng.
|
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Tre problem tillägnade Bertil Gedda 60 år

222 PROBLEM
13062. W. Jörgensen &
G. Jönsson,
Köpenharon/Torsby

Bidrag och lösningar till

13068. Lennart Larsson,

HILDING FRÖBERG,
Midgårdsvägen 8, 136 44 Handen

13063. David Hjelle,
Volda (Norge)

Lerum

(Sverige)

4 lösningar

Matt

i 2 drag
Se text!

i
13965, CR

ssOn
Sverige) ”

i 2 drag

13066. Carl Gustafsson,
Vällingby (Sverige)
Korrektur till nr 12983

Folke

Sandberg,

Stockholm (Sverige)

13070, Hilding Eröberg,
Handen (Sverige)

13064. Attila Benedek,
Budapest (Ungern)

Hjälpmatt i 2 drag

Matt

13069.

Matt

B) med svart Kd4

JULPRISTÄVLINGAR

i 2 drag

,
Ad
13067VT.. Carl Gustafsson
Vällingby (Sverige)

Hjälpmatt i 2 drag

tävlingarna utdelas 3 bokpriser. Ett extra
bokpris utdelas till bästa feifinnaren. Lösningar sändes senast den 31 jan. 1973 till:
Hilding Fröberg, Midgårdsvägen 8, 5-136 44
Handen,

Jultävlingen består av en lätt och en
svår tävling, I den lätta tävlingen krävs 1
korrekt lösning till någon av uppgifterna
13071 — 13073, Lösarna får själva välja
vilka uppgifter de vill lösa. I den svåra
tävlingen krävs 3 korrekta lösningar. I båda

13072

x
Serie-hjälpmatt i 2 drag
4 lösningar

HjälpmattI 3 drag
B) med svart TeS
2 lösningar i A och B

Hjälpmatt i 3 drag
Vit är vid drag
3 lösningar

SE

Matt i 5 drag

på nästa
Även de tre dedikationsproblemen

Bertil

sida ingår i tävlingen.

åller
Decemberoriginalen. Nr 13062 inneh
med Bg7
B)
et,
ramm
diag
A)
ngar.
6 fösni
D) som

27,
på h7, C) som B med Bf7 på
med Bb6 Pr
C med Bb2 på f7, E) som D
b2, F) som E med Ba7 på be.
varpå
I nr 13065 gör svart först 2 drag

vit gör matt i 1 drag,

i proNr 13069 visar Perpåtuum mobile ha fr
även
blemform, Författaren kunde
2 lössatt svarta bönder på c3 och då med
ningar i A och B, men han
ockonomiskt och skulle i viss
inuvudidén,
ktur: H. Hermanson
m att flytta Ka4
geno
12994
till b3 varpå Be2 borttages.

tycker det är
mån grumla

korrigerar pr
till b4, La2

Gedda

Matt

60 år

Tidskrift för Schacks värderade medarbetare fyller 60 år den 6 dec. 1972, Vännen
Bertil är ingen vän av publicitet, men vi
vill i alla fall hylla honom med proble-

men

i 6 drag

13068-—70, Han debuterade som pro-

blemist 1962. På dessa 10 år har han utvecklats till en av vårt lands främsta författare, Han har en mycket fin känsla för
problemens estetiska utformning. Vi önskar
honom all välgång och lycka på högtidsdagen!

Hugskott; En dräplig variation på problem nr 13049 (se TIS sid. 263 1972!) hittade vi i Nötknäpparen nov. 1972 av H.
Hultberg: Kc3, Scl, Bh7 — Kbl. Matt i 2
drag. 1. h8T? Kal! 1. hb8l? KXcll Därför
1. h8D! Idén visar kontraspel.

GOD

JUL!
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PROBLEM

UTVALDA
3. Kricheli,

Diagram II

Diagram II

Diagram I
a

"
Die Schwalbe, 1 pris 1968

13004 (Dombrovskis) 1. Sc6 dragtvång;
TaS — 2. DAD: Sbå — 2. DXd4; Td4
— 2, eXd3; Sd3 — 2. TXb4: Lb — 2.

p

P. Petkow, 04

ä
Problemista, 2 pris, 19

JT

Holberg,
;

Ortelnalkorvektur

pol

68

,

Sas, Svart slag.cykel, Cykliska teman är
ett modetema just mu, men lösarna förbiser ofta vitsen med dessa då de ofta är
dolda och upptäckes först efter noggrann
kontroll. Se beskrivning av K. Widlert i
detta häfte! (red).
13005 (Dombrovskis) 1. Se7 dragtväng;
LXd7, 2. SXd7; SXf6. 2. LXf6; LXg5,
2. TX25; hxg6. 2. Seb; SKE. 2 TXT.

Vit slag-cykel, Övriga varianter: Le6 —
Td5; Lh6 — 2, 144; b5, 2. SKec6.
13006

(Hannelius)

1.

Td8

hot

2.

2.

Man får vara tacksam för att vit kung inte
står i dubbelschack (HH).

13013 (Rice) 1. Db6, 2. Ta5, 3. Kab, 4.
Ib5, 5. Tad, 6. Ka5, 7. Da6 och vit gör
matt genom SXb3, Platsbyte mellan pjäser
är en hjälpmattsidé som haft och har många

entusiaster. För min del har jag elltid stått
kallsimig

inför

ning” (HH).

a sätt,
jälpmatter kan utformas på mång låter
men iland
Vanligen drar svart först,
es detta under
man vit börja och då angiv
med eller utan
diagrammet. Det kan vara
eller flera lösen
vara
kan
Det
pel.
skens
rmas med var
utfo
även
kan
Det
r.
ninga
det innebär
rianter (som i diagr. I) och igt,
men $eentyd
är
drag
a
att svarts först
(= Vär
sätt
flera
på
dan kan vit fortsätta
angives um
rianter) och antalet varianter
konna on
der diagr. för att lösaren skall
lösningsvartanet
antal
da
avsed
det
era
troll
b8 står fantar
ter. Lösning till diagr. I: På
trevlig

Det är en
sipläsen GRÄSHOPPA.,
fungerar
lättkontrollerad pjäs. Den

och
sig som en
även som finjepjäs. Den rör
skillnaden är
vanlig DAM i schack, Enda
m att hoppa
att den endast kan flytta geno
ställa sig
och
pjäs
svart
eller
vit
över en
hoppade
över
den
m
bako
ast
på rutan närm
flytta 1 diagr.
pjäsen. Gb8 kan alltså ej
att hoppa
I då det inte finns någon pjäs
5Se3, ge
över. A) 1. Did, Gb&-g3, 2.
1. Sc7, Gbå
Nu garderar Gg3 ratan d3! B)
rutan då!
Gd6
rar
garde
Nu
d4,
Dh4,
2.
dö.
gardeNu
d3.
De4,
2.
b5.
Gb8C) 1. 5b6,
(1)
en
bund
är
Det
och
då
rar Gb5 rutan
k för Gb5!
ty efter De4-02 står Ke2 i schac
dXc3. Nu gar
D) 1. Db4, GbB-b3. 2. Sc3,
har utfört 4
derar Gb3 rutan dåt Vit Bd2

Lösningar till problemen
132003-—13014,

34
Br
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13007

Hjälpmatt i 3 drag
2 varianter

Hjälpmatt i 2 drag
4 lösningar

häfte

5

(Gedda) 1. DÉ3 hot 2. DÅ5; Sch
"Sd6. 2. Sd4; Se5, 2. 527, För

ALsen
e
i
(matt-jdrag och detta benämnes
lika
gent trollerimummer av den
BINO. Ett
skicklige Tyssen.
(=
ösning till diagr. II: Aj 1. Sd4, Kf8
då. Men,
variant 1). 2. Tb6! Ke7. 3, Tb5,
Te6? Ke7,
varför duger ej 1. Sd4, Kf8. 2.
av Del!
3, Tc5, Sd61, jo, Se4 är bunden
Te6! Keå.
2.
2).
nt
varia
(=
Ke6
Sd4,
1.
B)
ej 1. Sdå,
3. Te5, Sd6. Men, varför duger
Bd2 är
jo,
då?
'Tb5,
3.
Kg.
Kg6. 2. Tb6?
vitsen
på
prov
kt
perfö
Ett
bunden av Lel!
med att ha varianter i en hjälpmatt,

ett pro:
Diaer. HI är ett korrektur på
skriften
emtid
probl
ka
dans
den
från
blem.
mma.
utko
att
rt
upphö
som
Problemnoter

t i korriDärför återger vi gärna problemed för or-

gerat skick. H. Hultberg är 'kän
at med en
sginella idéer som ofta är fören
ker fly till
viss humor. De svarta 5 försö
Bel. Lös
av
s
änga
uppf
men
g2,
27 och
Sf4. r
d5,
1.
själv.
sig
för
sängen talar
SXxel.
,
gXh4
3.
.
gf4)
3.
.
ot Ste (Shg2Z
(Shg7. 3.
4. LXb2: SXES 2. gå! Sig?
Se8. 4. LXbl; 5e3, 2.
gts). 3. hi,
2. gå, Sg2/
Le3, Se2. 3. LXa5; Sf6/Sg7.
DAEK
KEY
LYS
TA
3.
.
/SB6
SKLI
SHIU
SXAd3/
Sg6. 2. Le3, 5e5. 3. ScT7: Sf4, 2. 23,
Xe2
3IT
&2. 3, SXd

rovsök: 1. Td7? Sd6! 1. Le37 Se! Domb
Set 1.
Dh5?
1.
k:
försö
a
Övrig
kis-tomat.
ImDh1?

Ses!

1. Dal?

Sb2!

1. Sh6?

Sd6!

ekonomisponerande sak med tanke på den
ka utstyrseln (CI).

(Jönssom)

1.

De7

LXd6: Kes. 2, LXd6, Kf5,
2. LXd6, Ked4, 3. DXxe&
KEb3. 3. DXe6; e5je3, 2.
LXd6. Virtuellt dubbelhot,.

dellmatter (CI).

hot

2. DXe6/2.

3, LXe6; Ko5.
Ke, 2. LXd6,
DXe6, Kol 3.
Ekoartade mo-

13008 (Grande) 1. Del hot 2. Kd6, TX
g3. 3. d5:; Th4, 2. Dfl, LXd4, 3. Del; Tf4,
2. d5, Ke5, 3. gXf4: TXg3. 2. d5, Var, 1.
— Tf4, 2. d5 är utmärkt, för övrigt konventionellt. Synd att inte var. 1. —,, 15, 2,
Sf7 kunde framtvingas (HH).
13009 (Myrhaug) A) 1. dlT, Td7, 2. Td5,
TeB, 1. elT, Te7. 2. Te4, Td8. B) 1. dIT,

Tg5, 2. Td5, Th4. 1, elT, Tg4. 2. Te4, Th5.
Här
detta den renodlade mekaniken?

'H).

13010 (Hannelinus) A) 1. Tg8, 0—0-—0,
2. Tf8, Thel. B) 1. f2, KXf2, 2. 0—0,
Tagl. Svarta tempodrag i A och 8. Bra!

(CI) En vits så god som någon (HH).

13011 (Korpomal) A) 1. Sb6, Sfd4. 2
Sc4, Sc3, B) I. SbB, Sfd6. 2. Scé, $c7. O)
I, Sf6, Scd4, 2. Se4, Se3. D) 1. Sf8, Scd6,
2. Se6, Se7. Fyrling av typen — hittar man

en lösning, så hittar anvan alla (PP). Här

får man faktiskt hålla tungan rätt i mun
(HH). Två lösningar visar svart-svart självavskärning och de andra lösningarna visar
svart-vit avskärning (red).
13012 (Eriksson) A) 1. De2 hot 2.
LXb5; Sod3. 2. Del, SXel; Sed3, 2
e7. 505; SXe2 2 Lel, 5c3; Sc4, 2.
SXd2 B) 1. Dd3 hot 2. Db5, LXbi:
d3. 2. Lel, SXel; SeXd3, 2. Ld6, Sc5:
2. De3, SKe3; Sc4, 2. Dd2, SXd2,
ginellt spel med ändrande varianter

Db5,
DX
Dd2,
ScXx
Se2.
Ori
(CD.

av

”träflytt-

13014 (Montanari) 1. De7, ad. 2, TfB, a3.

LXe5. Fungerar exakt som ett urverk (ES).
Snygg slutvinjett (CI).

Se7:;

(HIT).

form

3, Ldl, KXd5, 4, TfS, LXES. 5. TXd6,
Kos. 6, La7, Kb5. 7. Tb6, KaS, 8, DXe5,

Dxb4, 2. DM (2. Dh1? Dh4; T3Xb4, 2.
Sd4; T7b4, 2, Sb8, Försök: 1. Se7? Tb8!
1. Sd4? TXe3l I Df4? Dh1! Distinkt framställning av 3 Xx Schiffmann-parader på
äta digt sätt applicerad i tredragsform

denna

+
Kjell Widlert:

OM 13004-5 OCH ANDRA
CYKLISTER
Öriginalproblemen 13004 och 13005 av
Alfred Dombrovskis i TfS häfte 5 kan vara
värda en kommentar. De innehåller nämligen en form av sk. cykliskt spel, något
som har blivit mycket populärt på de senaste åren, Låt oss för att illustrera begreppet se på lösningen till 13004, Den börjar
med 1. Sc6 dragtvång. Om svart flyttar Ta5
(som vi kallar pjäs A) spelar vit 2. DXb5,
slår alltså Sb5 (= pjäs B). Om svart I stäl-

let skulle flytta denna pjäs B, alltså 1. —,
Sb likg, följer 2, DXd4 = slag av Td4

(döpt till pjäs C). På samma vis fortsätter
det: 1. — Td likg. (= C) 2. exd3 (= Dh;
Sd likg. (= Dj 2. TXb4 (= Ej; L likg.
(= EF) 2. SXaS (= Aj). Därmed är cirkeln
sluten, Skriver man upp bokstavsbeteckningarna får man följande koncentrerade
beskrivning av varlantsystemet: AB — BC
—— CD — DE -— EA. Detta är stt exempel
på ett cykliskt mönster. Andra exempel,
valda nästan på måfå, är ABC — BCA —
CAB eller ABCD — BCDA, Det senare
räknas också som ett cykliskt mönster, fastän cykeln så att säga inte återgår till utgångspunkten (i så fall skulle den ha fortsatt — CDAB — DABC). Utan att gå närmare in på saken kan jag nämna att detta
beror på att man kan få fram mönstret AB
— BC — CD — DÅ i stället genom att
betrakta problemet ur en annan synvinkel.
I 12004 står bokstäverna, som framgått,
för olika svarta pjäser. Det finns en mängd
olika sätt att få fram cykliskt spel, oftast
står bokstäverna för olika drag (fav svart
eller vit). Se t.ex. Goumondys 12988, som
visar mönstret AB — BC — CD — DA som
man betraktar vits andra och tredje drag i
de fyra huvudvarianterna.
i
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Schacknytts Julnummer:
Bent Larsen
skriver i Schacknytt!
| julnumret startar en serie rubricerad "Mitt bästa
parti”. Inledare blir en av världens främsta schackskribenter, den danske stormästaren Bent Larsen! Vi
hoppas

även

I

fortsättningen

mästare till denna

kunna

engagera

stor-

nya artikelserie.

Börje Jansson
rapporterar från olympiaden
Börje lansson fortsätter sitt rond-för-rond
olympiaden I Skopje.
En mångd partier och foton!

referat från

Vidare ur innehållet:
Schacknytt har presenterat samtliga VM-partier, kommenterade av de ryska
stormästarna Botvinnik, Smyslov, Tal, Polugajevskij, Kortjnoj, Keres och Karpov! I julnumret avslutar vi detta reportage med de två sista partierna. Det
21:a och avgörande partiet kommenteras för övrigt av Karpov — en tillfällighet?
En aktuell intervju med den detroniserade världsmästaren Boris Spasskij, som
berättar om händelseutvecklingen i VM-matchen.
Så skall Fischers utmanare vaskase fram! En utförlig redovisning av det nya
YM-systemet

med

zonturneringar,

Iinterzonturneringar

och

kandidatmatcher.

Två artiklar med humor: En Frank Marshall och en annan om schackspelets
förståstgpåare, ”nackflåsarna".
Vi har samlat några kluriga kombinationsövningar och studier till en julpristävling, En "lätt” avdelning, en ”medelsvår” och en "svår",
I den fasta spalten ”Aktuell spelöppningsteort” presenterar Gligoric ett mycket
utförligt kommenterat parti av spelöppningsteoretiskt värde.
Resukat, tabeller och partier från allsvenskan
«
Referat och partier från
svenska turneringar I spalten "Landet runt”
4
Schacknytt från utlandet
korr-schack
+
anelysspalt m.m.
Nya prenumeranter erhåller detta extrastora julnummer kostnadsfritt vid prenumeration på Schacknytt 1973! Prenumerera nu och Du har numret inom några dagar, Intressant och kul julläsning!
Prenumerationsavgiften för
74 87 42-4 (Lars Grahn).
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