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ÅA. Hildebrand

Prestige, pengar, politik och
paranoia präglade VM 1981
Merano — Tyrolens pärla. Här verkade en gång Franz Kafka, Här vistades Henrik Ibsen,
Gerhart Hauptmann. Thomas Mann. Ezra Pound bodde, författade och spelade schack på
det historiska Schloss Tyrol. Ja, själve Dante omnämner Tirallis fästning i sin Gudomliga
Komedi.
På väg till Merano kunde man läsa
tidning i Mänchen om Kortjnojs
det 13:e matchpartiet. Segern som
världsmästaren Karpovs enorma
språng från 4-1 till 4-2. I Kortjnojs
nytt hopp. An hade man i färskt

en västtysk
praktseger i
reducerade
poängförläger tändes
minne hans

fantastiska upphämtning vid den förra VMmatchen i Baguio, där han från ett underläge av

2-5 kämpade upp sig till 5-5.
I pressrummet vimlar det av kändisar. Här
finns skribenterna och schackstormästarna
Byrne från USA, Larsen från Danmark, Kortjnojs sekundant engelsmannen Stean, Pachman
—- en gång Tjeckoslovakiens främste i schack —
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numera liksom Kortjnoj och hans sekundanter
Alburt och Ivanov avhoppare och i Öststaternas ögon "landsförrädare". Färgstarke Najdorf
och Hort har också varit här, men är borta för
tillfället.
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Prenumerationer på tidskrifter 1982 kan erhållas på samtliga ledande schecktidskritter. Begär pris!
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marna

och

i förgrunden

står

ett

bord

med

schackpjäser och två fåtöljer. På den ena sidan
av bordet står den sovjetiska flaggan, på den
andra den schweiziska. Kortjnoj får numera
representera Schweiz, det land han bor 1.
Nu kommer de två — Karpov först, Kortjnoj
sedan. Utan att skaka hand eller ens hälsa på
varandra slår de sig ner vid bordet, Spelet börjar. I en fullsatt lokal bredvid kommentar Bent
Larsen det pågående paritet. Han gör det på
flytande tyska med humor och elegans. Andå
har han det inte lätt. Utmanaren tänker på ett
drag i en timme och 18 minuter. Larsen får ösa
friskt ur sitt förråd av schackminnen

och roliga

historier och besvarar auditoriets frågor.
Så kommer till sist draget. Efter ytterligare
20 drag tittar Larsen på TV-skärmen med den

djupt tänkande Kortinoj och
denne nog begrundar ruinerna
Ruiner som inte ens är antika
njutbara, Efter fem timmar är

konstaterar att
av sin ställning.
och därför föga
partiet slut. Ut-

manaren har spelat svagt. Hans ställning är helt

krossad, men han vill inte ge upp. Partiet uppskjuts till nästa dag. Det blir 5-2 till Karpov.

Möte med mästarna
Dagen

därpå

får vi besöka

Kortjnoj.

Inte

på

hans hotell, utan i hans villa I stadens utkanter.
Närvarande är också hans presschef Stein: författare, schacklitteratör och schackentusiast.

har bl a utgivit

poesi som

har med

en liten antologi

av

rysk

schack att göra: allt från

Pusjkin och fram tll Pasternak.

Kortinoj är deppig. Redan före partiet, säger
han, kände jag mig plötsligt osäker och villrå-

dig.
Han skiner upp något när han får se den
svenska upplagan av sin bok Antischack men
börjar sedan beklaga sig över matchatmosfären. Trots underläget lovar han i alla fall att
kämpa in I det sista.

Några tummar senare får vi möta världsmästakommer

till träffen på hotell

Riz-Stefania på minuten. Hälsar igenkännande
och glatt.

Världsmästaren I schack är en kall och beräknande kämpe, men I övrigt en glad, sympatisk och chosefri person. Utan divalater. Vi
pratar om matchen, om

hans stora hobby frimärken.

Hobby

fnyste

Kortjinoj för någon timme sedan. Det är väl
ingen hobby, hans samling värderas till 1,5 miljoner dollar! Men utmanaren tar förstås gärna
till överdrifter. På en fråga vem världsmästaren
tippar som utmanare 1984, säger Karpov: Det
blir nog någon av den yngre generationen.

Kas-

parov, Timman, möjligen även Beljavskij.
Vi får också träffa Karpovs sekundanter,
exvärldsmästaren Tal och Polugajevskij, båda
stora schackspelare och trevliga sällskapsmän-

niskor,

Men vad är det man upplever i Merano? Ar
en ädel tävlan mellan två skärpta hjärnor?
tyst kraftmätning mellan två individer, två
tellekt? Ett sportsligt storevenemang? Ar

det
En
indet

därför som flera hundra tidningsskribenter från

världens alla hörn samlats här i Kurhaus?
Dessvärre är det inte så. Massmedia är här
eftersom de vädrar sensationer. Den tysta kam-

pen mellan Kortjnoj och Karpov i den till hälften mörklagda salen är inget annat än ett krig i
minmatyr. En drabbning mellan öst och väst.
För ryssarna står den mellan det "överlägsna

socialistiska systemet” representerat av mÖönsoch den ”degenererade väst-

världen” företrädd av avhopparen, förrädaren
och folkfienden Kortjnoj.
Här är det inte så mycket schack som dominerar slagfältet utan de fyra pina: prestige, poli-

tik, pengar och paranoia. Atmosfären
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hans familjs öde på matchens utgång. Hans familj hålls som gisslan i Sovjet efter hans avhopp
för fyra år sedan.

> Blir jag världsmästare. sa Kortjnoj vid en
presskonferens I Merano, så får Sovjet se på
annat! Utmanaren Kortinoj bekostar själv sin
svil och den går inte heller av för hackor. En
stab av beprövade sekundanter, idrottstränare,
ja tLo.m. vogor, ingår i hans personal.
&

Pengar

spelar

schack- VM.

en

framträdande

roll

i nutida

Prissumman är en miljon schwei-

zerfranc, därav går två tredjedelar till segraren.

"vapen" har blivit vardagsmat alltsedan VMmatchen 1972 i Reykjavik. Det gäller inte bara

att bekämpa sin motståndare på schackbrädet
utan även att få honom ur psykisk balans.

för att utmanaren

är någon

- Cens una sumus — dvs, vi är en familj — ly-

der Världsschackförbundets stolta men numera
ack så ihåliga devis. Slagen under bältet haglar.
Det hedrar föga Kortjnoj att han under det 13:e

partiets gång helt plötsligt bröt tystnaden och
ropade till sin motståndare: — Sitt stilla ormyngel, eljest kallar jag dig för fascist — eller att
han vid en presskonferens kallade Karpov för
fångvaktare.
Men det hedrar inte heller Sovjet att man håltler avhopparens familj som gisslan och påtryck-

ningsmedel. Psykologiskt vapen helt i stil med
den gemenhet Sovjetpressen presterade när
man i matchens början publicerade "valda delar” av

Kortjnojs

privata

korrespondens

med

sin fru i Sovjet. Några hämningar lider ingen av
sidorna av.
Allt detta drabbar förstås även Karpov. Över
sig har han tvånget att vinna till varje pris (man

vet vad som hände Spasskij när denne
de VM-kronan till amerikanen Bobby
1972) och vetskapen om att publikens
tier är på Kortjnojs sida. Och detta inte

förlaraFischer
sympaalls där-

sympatiskare

per-

son än den korrekte världsmästaren. Det är den
fria världens reaktion mot Sovjets ”gisslanpolitik”.
+

Sådan var alltså
schackliga kom i
är VM-matchen i
förlora (om inget
världsmästaren

atmosfären I Merano, Det
andra hand. När detta skrivs
sitt slutskede. Kortjnoj tycks
under sker) med 2-6. Då har

Karpov

säkert

mött

sin ärke-

fiende för sista gången. Om tre år kommer han
att ha en motståndare

nen.

Men

ur den yngre generatio-

hur är det med

Kortinoj?

Får han

loss sin familj, eller har de löften som Soviet g-

vit Världsschackförbundets president Fridrik
Olafsson före matchens början bara varit ett
taktiskt bluffdrag?
+ Till Kortjnojs
hoppade

tränare hörde

soövjetspelarna

utöver de av-

Alburt

(IGM)

och

Ivanov (IM) även den nyligen till Israel
emigrerade sovjetiske mästaren och teoretikern Gutman, samt givetvis Stean, som var
med redan I förra VM-matchen. Avskedad

är däremot — enligt Kortjnoj - "femtekolonnaren” Keene.

Det blir alltså en hacka över även till förloraren, Dessutom håller arrangörerna deltagarna
och en del av deras delegationer med hotellrum,

villor och

fritt vivre.

Alll

välbevakat

av

topbar der SPAR

carabinjärer och civila säkerhetsmän på den
italienska statens bekostnad. Ryssarna har
dessutom egna KOB-män i farten. Speciellt
rigorös blev bevakningen när arrangörerna fick
en skriftlig varning av en extremistorganisation

i Israel, som hotade med terrordåd om matchen
- som spelades under för Kortinoj helt ”oacceptabla former” — inte genast avbröts.

Medaljens baksida

tergossen Karpov

För Kortjnojs del betyder matchen kanske
ännu mer. I hans fall hänger kanske hans och

Merano, som han efter

sex veckor nu hunnit bli ganska trött på. och
om

nare, ministrar och kosmonaut (den senare president I Sovjets Schackförbund) m.fl.
z

-R

Han

skall vinna matchen, Här finns säkerhetsmän
och specialkockar, psykologer och schackträ-

a

Vi åker hem genom Meranos gator, Överallt
skyltas det med schackspel, schackböcker,
VM-affischer.

ren Karpov.

kulisserna är genomsyrad av hat och oförsonlig
strid. För Sovjet är VM-kampen och VMtiteln en allvarlig historia. Man satsar miljoner
för att världsmästaren med hjälp av (eller trots)
sin månghövdade klan och hela Sovjetstaten

änvmarnssete ve åa aretNR

Han

bakom

Politik och paranoia
Politiken har Överskuggat allt i de senaste
VM-matcherna. Den första politiska demonstrationen kom redan under invigningsceremonin. Medan Sovjets hymn spelades förblev
Kortinojs presschef Stem sittande. Den världsberömde spanske teatermannen och författaren
Fernande Arrabel, i fängelse en tid under Fran-

cos diktatur, föredrog även han att åhöra SovJets nationalsång på sin stol med hatten över
ögonen.
De paranoida dragen är många. Geigermätare för att kolla om motståndarsidan idkar be-

strålning, förmodad doping, fåtöljer som undersöks med hjälp av röntgen, en skiva under bordet som förhindrar fotsparkar, parapsykologer
misstänkta för hypnos, vogor. spegelglasögon
osv, osv. All denna arsenal av ickeschackliga

Med någon överdrift — Karpov spelar om
G. Warne.
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äskådarsalen.

som

en lokal

själslig

kallade det —

har haft goda framgångar i en rad öppna turneringar i Kanada och USA. Var mycket
intresserad att få spela i Sverige (ev. Rilton)
och Norge, men hörde sig för om dessa länder var ”säkra” så han inte blev kidnappad

kvinnlig

där av KGB.

De var där för att ge Kortinoj,

Meranotidning

massage,

”Didi” — en

yoga

var densamma som i Baguio, medan "Dada"
är en annan dadda, ty den förre lär sitta i
fängelse någonstans i Asien.
« Ett nytt icke schackligt, men dock onekligen
ögonfång utgjorde Kortjnojs svärdotter in
spe Natalija Pejsikova, som emigrerat från
Sovjet I april i år och numera är bosatt i New

Lars G. Warne

Slut i Merano
Anatolij Karpov försvarade med glans sin VM-titel

Vi lugnade honom i det avseen-

det, men avrädde från ev besök i Finland.

York.

» Under samtalet med Kortjnoj nämner denne,
att har för en tid sedan fått ett brev från Lim
Kok Ann från Singapor (som bekant ordförande i juryn under VM-matchen i Baguio). Lim Kok Ann, som numera biivit religös, ber i detta brev Kortinoj om förlåtelse
för alla de oförrätter han utsatt honom för i

Under den vecka som skulle komma att bli den sista i VYM-matchen steg temperaturen i
pressrummet med åtskilliga grader inför varje parti. Likt en flock hungriga gamar kom

journalister från hela världen flygande till Merano för att vara med om slutet. Med 5—2 till
Karpov kunde ju varje parti bli det sista. T.o.m. de närvarande stormästarna sviktade under spänningen både vid demonstrationsbrädet bredvid spelsalen och framför internTV:n i presscentret.

Efter det 16:e partiet gick meningarna och ana-

gar

lyserna till den grad tsär vid avbrottet att hand-

matcher i FIDE:s regi, är slut, frågar vi varandrå I pressrummet: "Varför just i detta parti? Hur
kunde Kortjnoj sitta och tänka i nästan en timme efter 13. ad!, ett drag som visserligen är nytt

gemänget inte föreföll ligga långt borta. Bent
Larsen hävdade med hetta att efter 39. — Sg77
var Kortnojs ställning hopplös och omöjlig att

Baguwo.

+ Apropå Igor Ivanov — en ung man, men en
riktig bjässe. Axelbred och så där över 190,
Hoppade av efter en ungdomslagsturnering i
Mexico när han var på hemväg. Avhoppet
skedde på flygfältet i Toronto. Försörjer sig
numera

sosssemonnorotons

» I Kortjnojs svit ingick även yogorna ”Didi”
och ”Dada”, som med sina orangefärgade
sidensvepningar utgjorde en färgklick i

som professionell schackspelare och

försvara, medan Pachman menade att ställningen var jämn och Alburt kunde t.o.m. spåra
någon fördel för svart! Partiet skulle färdigspelas påföljande dag och trots slösande höstsol

men

och

som

som

han

blev

och

den

hans

kortaste

av

alla

VM-

sekundanter ju måste

både ha sett och analyserat, kanske redan i
Baguio? Och detta i hans favoritöppmag? Varför nöjde han sig inte med den remi som enligt

och högtryck över Merano och Sydtyrolen analyserades partiet och avbroöttsställningen av
sekundanter och schackskribenter under hela

dagen fram till klockan 17, då parterna enades
om remi efter två drag!
Efter den ansträngningen var den snabba
remin | följande parti lätt att förstå. Men sedan
började

Prenumerera NU för 1982!
Oförändrat prenumerationspris
Det kommer zon- och interzonturneringar, SM i Gävle
plus mängder av internationella och svenska turneringar.
Prenumerationsavgiften för 1982 är Kr 65:— för till SSF
föreningsansluten medlem. För övriga prenumeranter i
Sverige är avgiften Kr 72:—, prenumeranten blir då även
medlem i det till SSF anslutna ”Tidskrift för Schacks
Kamratförbund”.
Nya prenumeranter erhåller 1981 års stora julnummer

kostnadsfritt om inbetalning för 1982 sker senast den 21/1
1982.

kannstöpandet:

inget avbrutet

digspela på tisdag, vilodag
torsdag spelar Karpov vit
pressen dök ryktena upp: i
ter hotell Riz-Stefanie står
digpackat. Karpov kommer
på torsdag. Kvällen innan

att får-

på onsdag, och på
i artonde partiet. I
ryssarnas högkvarbagaget redan färatt avgöra det hela
träffar jag Aleksej

Kazov,
nyhetsbyrån
Novoöstijs
italienkorrespondent, som liksom av en händelse rest

upp från Rom, tillsammans med Nikolaj Pahlin
från Isvetsijas. Jag frågar dem om ryktena i tidningarna och de ser mångtydigt på varandra innan Kazov till sist svarar: "Ja, något måste väl
Tolja (= Karpov) haft för sig under hela två lediga dagar”, Innan partiet börjar på torsdagseftermiddagen möter jag Lev Polugajevskij i
pressrummet. Sveriges riksradio har engagerat
honom

som

kommentator

I nästa parti om två

dagar och jag talar om för honom hur innerligt
jag önskar att matchen ska leva tills dess. Men
han ler bara samma menande leende som en
vecka tidigare, när han fick reda på värt tilltänkta sändningsdatum,

och så försvinner han

med Tal.
Efteråt, när allt är över och Kortnoj har givit
upp detta avgörande artonde parti klockan
15,10 den 20/11 och matchen, som varat 51 da-
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Anatolij Kärpov — världsmästare i yttertigare
minst 3 är, Foto: Letf Lindén.
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a Samma

vad Hort, Alburt och andra stormästare försäkrar finns efter drag som Tb8 eller Td8? Litade

inte Kortjnoj på sina egna sekundanter?
Bent Larsens omdöme att Kortinoj inte förmått organisera

sin delegation

på ett effektivt

sätt verkar högst plausibelt, och Hort tillägger
att han verkar ha kommit dåligt förberedd till
matchen, Hans experiment med vegetarisk
kost och yoga mitt under kampen verkade desperata och oöverlagda.

att ut-

mana Karpov igen) Om Kasparovs chanser
verkade han mera tveksam och motiverade det
med att Kasparov tycks lida av självöverskattning, det största fel en schackspelare kan ha enligt Karpov. Han fick också frågan om han på
något sätt före matchen försökt använda sitt in-

flytande för att förbättra Kortjnojs förutsättningar att på sportsligt mera lika villkor kunna
genomföra

matchen,

Han

undvek

att svara på

frågan, tyvärr, eftersom han kunnat göra shut
på de rykten som cirkulerar om att han verkli-

=

Men

Kortjnojs uttalande att han inte kommer

schack handlar inte bara om

psykologi.

Det är spelet som är huvudsaken, och den bäs-

te spelaren vinner. Världens bäste schackspelare heter Anatolij Karpov, därom råder inget
tvivel. "Tal är en bättre angreppsspelare, Pet-

gen försökt men misslyckats, Det enda
han gav var att Kortjinoj ensam bär det
ansvaret för vad som hänt hans familj.

svar
fulla

10, L>f3 Sxd5 11. cxd5 Se7 12. b3 Dd7 13. Lp2
ch

16:e partiet

14. dxc6 Sxe6 15. Lb2 dä?!

Det följande skenoffret inbringar en bonde men
svar kan trösta sig med olikfärgade löpare och

goda remichanser. Vi känner
från 5:e partiet och från flera
Merbonde för Kortjnoj men bara
rekommendera Kortjnoj att byta
bli att vinna bönder mot Karpov

igen mönstret
partier 1978.
remi. Men att
taktik och låta
verkar också

konstugt.

15. De2
Med idén att efter 15. — Sxe3 lägga in mellanschacken Dc6T.

15. — 0-0 16. Seg5

så snabbt att han sällan behöver komma i tidsnöd.
Vid presskonferensen efter matchen kostade
Karpov på sig att berömma sin motståndare för
det fina spelet i sjätte partiet och höll det inte
för uteslutet alt utmanaren även om tre år skulle kunna heta Kortinoj, (Han hade då inte set

16. Sf6t per inget efter 16. — Lxf6
Le7.

17. DxfS

16. — Lxg5
16. L xe5! $xe5 17. då Ldé
17. «IL xdå4

Nr 259 ENGELSKT

15:e partiet
1, c4 SI6 2. Sc3 e5
Denna variant är inte obekant för spelarna.
1578 förekom den 3 gånger med Kortjnoj som
vit i två och Karpov som vit i ett parti!

19. Tdfi får vit det friare spelet.

17. Sxg5 g6

Inte heller 19. — Fad8 20. Tc5 räddar bonden.

Även

20. Te5 LI6 21. TAS Dc7 22. exd4 Tad$8 23. Del
Dbö

18. Sxe6 fxeb

Dambyte gör det lättare för vit att förvalta bonden,
24. Txd8 Txd8 25, då g6 26. Lf3 Kg7 27. Tel.

3, St3 Sch 4, gå
Andra goda alternativ är 4. e3 och 4. dåd.

Svart har här också ett par möjligheter: 5. — ed
säkert starkt enl,

6. Lg2 d6 7. 0-0 0-0 8, eå Lg4
Svart vill förtundra då och är beredd att härför
Be upp löparparet.

9 hI L>xF3
Efter9, — Lh5 10, gå Lg6 11. då Lb6
12. exd4 Lb6 13. Le5) får vit fördel.

(11. -exd4

efter

17. — Sxg5

18. Dxf5

Se6

19. Tfdl

får vit ett par härliga tornlinjer.
19. Tad

19, Le5 Tf7 20. Tfd1 är också bra.

19, — Dd5 20. b3 Tac8 21. Le5 Tfd8 22. h3 Det
23. bå Td7 24. Td1 Tcd8 25. Txd7 T>xd7
25. —- Dxd7 är väl minst lika bra — men d-linjen

Mer konsekvent var 27. Kal.

får svart ändå. t.ex, 28. Td1 Td5 och Dd7.

27. - Td7 28. Df4 Te7 29. Txe7 (7)

4, — Lb4 5. Sd5 Les
och 5. — a5, det sistnämnda
Larsen,

Efter 16. — Sxg5 17. LxXg5 Lxg5 18. Dxf5 Le?

18. Dxdd är klart sämre.

18, dxe5 Lxe5 19. Tel då

Kortjnoj-Karpov

298

Så långt det 14:e partiet där Kortjnoj nu spelade
SKfar,

Detta hade alltså Kortinojlägret kommit fram
tilll. Med nöd och näppe klarar sig svart utan att
komma i alltför stora svårigheter.

Han räknar rätt i variantkalkylen och dessutom

Fota:

I. ed eå 2. SI3 Sc6 3. Lb5 a6 4, Lad Sf6 5, 0-0
Sed 6. då b5 7. Lb3 då 8, dxe5 Let 9, Shd2 Scå
10. £3 då 11. Lxe6 Sxe6 12. cxd4 Scxd4 13,
Se4 Le7 14. Le3

14. — Sf5

slår alla som slutspelsspecialist. Men sammanlagt är Karpov bäst". Karpovs storhet ligger
därt, att han alltid förmår hitta slående enkla
drag som logiskt svarar mot ställningens krav
och därför är de starkaste. Hans positionsbedömning är exakt och han förivrar sig aldrig.

”

Karpov-Kortjnoj

13. — f5 14, då! är bra för vit.

rösian är en bättre försvarsspelare och Kortinoj

utt

Nr 260 SPANSKT

26. Tel Dd5 27. ad Sh4 28. f3 Sf5

Ett märkligt och onödigt byte. Det är ju välbekant att torn och olikfärgade löpare plus merbonde är en ytterst stark konsteltation och då
finns det ingen anledning att byta torn. Det är
klart att svart I denna ställning har goda remichanser ändå men hans försvar underlättas nu.
29,.— Lxe7? 30. Kg2 a5 31. hd h5 32. Le2 Les 33.
Le4 Df6 34. Dd2 b6 35, ag De5 36. Dd3 DI6 37.
Da2 Des 38. Le2 De? 39, Lf3 De 40, Ld1i Ded7?
Avbrott och sedan remi utan spel,

1/2-1/2

28, — Dd2 är ofarligt t.ex, 29. Dxd2

T>xd2 30,

Li2 Sf5 31. axb5 och vit kommer före.
29, axb5 axb5 30, De2 Dc6 31. Tel Td8 32. Le3
Dd5 33. LZ c6
Kortjnoj har försvarat sig bra och nu gäller det
bara att klara tiden.
34, Del Db3 35, Tal Db2 36. TbI
På 36. Ta7 eller Ta kan svart välja mellan 36. —
Dc2 eller Td2,
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Nr 261 SPANSKT

Här avbröts partiet. Kortinoj har förseglat ett
bra drag.

18:e partiet

sd montana EA IR Bö

36. — Da2 37. Td1 Td5 38, Txd5 cxd5 39, gå
Sg7 40, Le5 h6 41. De3

Karpov-Kortjnoj

1. ed e5 2. Sf3 Sc6 3, Lb5 a6 4. Lad SI6 5. 0-0
Sxed 6. då b57, Lb3 d58. dxe5 Le6 9, Sbd2 Sc5
10. c3 då 11. LL xe6 Sxe6 12. cxd4 Scxd4

24. TXc7 ToB 25. Tacl Txc7 26. Tx
hå hö 28. Ta7 Scd 29, Lb6 Tb8 30, LÖS

TAB 27.

Vit har säkert bättre fortsättningar men det sä-

ger det mesta om vits ställning att han inte behöver spela exakt,
30, — Lxc5 31. Sxc5gxfö

För tredje gången i matchen varianten 9. Sbd2.
Karpov har hittills I vinst och I remi men var
nog inte riktigt nöjd med 16:e partiet. Det följande draget är starkt och en ytterligare förstärkning av varianten.

har

hans sekundanter haft så lite att komma med
vad det gäller spelöppnings- och variantvalet,
Inte en enda nyhet, inga fräscha ideer, samma

envetna otaktiska nötande mot Tartakoweryarianten och man undrar vad hans rådgivare och
sekundanter egentligen sysslat med, Det var en
trött Kortinoj vi fick uppleva och det var nog
inte bara det schackliga som åstadkom denna
trötthet.

Visar nu ryssarna lite generositet och medmänsklighet mot den slagne motståndaren och
stäpper Kortmojs familj skulle vi applådera den

13. ad! Le7
Larsen

Kortjnoj däremot stod inte alls att känna
igen. Det som förvånar mest är att han och

ryska triumfen ännu hjärthgare.
föreslagit

Le5.

Kortjnoj

Ove Kinnmark

kommer

alldeles ur rytmen.
14. Sxd4 Sxd4 15. Sed Se6 16. Le3 0-0 17. få!

41. — De2! 42. Kl
Vits oskyddade kungställning gör att vinstförsök från hans sida är riskabla t.ex. 42. Dxh6
d4! 43, Le7 d3 44. LI6 Dd1t 45. Kg2

De2t 46.

Kg3 Delt 47. Kg2 (Kf4T? Deit) De2t och remischackar. Svart kan kanske t.o.m. förstärka
sitt spel tidigare.
42, —-g5

21/2
Nr

DAMGAMBIT
Kortjnoj-Karpov
17:e partiet

1. Sr3

För första gången i matchen. Kortjnoj vill und-

vika I. cd e5 ställningar.

Vit är mte sen att utnyttja sin bondemajoritet
på kungsflygeln. Hotet f5 är obehagligt för
svart. Ån en gång har Karpovs förberedelser
visat sig betydligt bättre än Kortjnojs.

32, bd!

17. - D>xd1 18. Tfxd1 Tib8 (2)

Det är dags för vit att plocka bönder efter detta
starka säkringsdrag.

Nu hamnar svarts pjäser återigen på 8:e raden
och vi anar att partiet, matchen snart är över.
Relativt bäst var 18. — Tfd8.

32. — Td8 33. Txa6 KI? 34. Ta7t Kg6 35. Td?
TeB 36, a0 TaB 37. Th7 Kf5 38. Txb5 Ke 39,
Tb7

— Ibland får jag höra att min seger över Kortjnoj
i Merano blev lättare än i Baguio. Det stämmer

19. Td7 Lf8 20. få Sd8 21. a

Avdragaren ger inget.

hemkomsten.

21.

Txc7

räcker

också

men

Karpov

spelar

snålt och vill inte ge svart några motchanser
efter 21, - bad.
21,
- Sch

framgången
och

kostade

mig

nervpåfrestningar.

Se-

på varje parti,

Partiet avbröts här. Kortjnoj förseglade 41. —e5
men meddelade dagen därpå att han gav upp

T6B.

partiet. 1-0 och 6-2 till Karpov som därmed får
behålla VM-titeln i 3 är till.
-

22. e6!

Karpov

En fin manöver i en överlägsen ställning,
22. —- Txeb 23. f6 Se

en extra vilodag.
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och

kraftinsatser

le komma av sig självt. Nu tillät jag mig inte att
släppna av ett enda ögonblick och tog allvarligt

Med tanke på vits föregående drag så förefaller
12. Lf3 mer logiskt men svart kan spela 12. —

19. Ke2 Tack 20. a3 Kf8 21. Tc2 Se7 22. Thel
Txe2 23. Txc2 Ke8
12-472

efter

Det förekommer inga lätta segrar

hövde ett femte vinstparti för att det sjätte skul-

10. — Ld7 11. Le2 Sc6 12. Sb3

Det märks att bägge spelarna är nöjda med remi

Anatolij

på en presskonferens i Moskva

dan är det en annan sak att segern siffermässigt
blev mer övertygande än för tre år sedan. Jag
har lärt mig av matchen i Bagwio = där jag efter
ledning med 5-2 lät utmanaren hinna ifatt. I
förra VM-matchen trodde jag att jag bara be-

I I:e partiet spelade Kortjnoj 10. exd4 och
förlorade. Textdraget är förstås bättre men
svart får inga problem i denna variant heller.

och med detta korta remipartt får dom nästan

Karpov
stora

Sxd4

12. — Sd5 13. Lxe7 Scxe7 14. Sxd5 $xd45 15.
Dd4 Le6 16. L£f3 Se7 17. LXc6 SXxc6 18, Dxd8
Tf >08

inte, förklarade schackvärldsmästaren

i VM-matcher,

39, - Kd5 40. Tf7 f5 41. Tf6

1, — Sf6 2. cd e6 3. Sc3 d5 4. då Le7 5. LgS h6 6.
Lh4 0-0 7. Tel dxc4 8. e3 c5 9. Lxc4 cxd4 10,

5e5 13. Lxb7

Anatolij Karpov om
VM-matchen och
framtidsplanerna

I denna svåra ställning är det inte lätt att hitta

en bra fortsättning
Sb4.

men

svart

kunde

försökt

har

hela

matchen

spelat

i sin

lätta

effektiva stil. Han har varit utomordentligt väl
förberedd och utnyttjat Kortjnojs misstag till
nästan 100 96, Hans turneringsresultat är fullt i
klass (bättre?) med vad Rubinstein, Aljechin,
Larsen och Fischer åstadkommit och nu dessutom 2 VM-segrar gör att han är en stor världsmästare.

Karpov håller inte med dem som menar att
Kortjinojs spel blivit sämre. Världsmästaren
upprepade sin tidigare uttalade uppfattning att
Kortinoj är en mycket allvarlig motståndare
med kolossal matchrutin på högsta nivå. Enligt
Karpov hade dock Kortinoj i matchförberedelserna begått en rad betydelsefulla misstag, Bl a

hade han överskattat sina spelöppningskunskaper - redan 1974 förklarade han att han på
spelöppningsområdet
överträffade
Karpov,
Petrosian

och

Spasskij

sammantagna.

Den

åsikten tycks han ha behållit, och därför ansåg
han före matchen i Merano att det viktigaste
var att vara ”praktiskt inspelad”: sin sista turne-

ring före V M-matchen spelade han så sent som
i slutet på augusti, medan Karpov upphörde
med turneringsspelet fyra månder före matchen
och helt sysslade med teoretiska förberedelser.
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Enligt Karpovs uppfattning överträffade han
i Merano utmanaren I alla stadier av partierna,
Bland annat hade han övertaget på spelöppningsområdet: utjämnade lätt som svart och
ställde

som

vit

Kortjnoj

inför

svårlösta

Jan Runnby

Klart besked i
uttagningsturnering

pro-

blem. Dessutom hade han haft lyckan med sigi
enkla ställningar: han vann t ex 2:a matchpartiet, där han bara hade en obetydlig fördel, och
det 4:e, där han i princip inte hade någon fördel
alls.
Anatolij Karpov bekräftade att han ämnar
fortsätta att hålla sitt löfte från 1975, då han
blev världsmästare, att vara en "spelande mäs-

Det blir precis som i Luzern

Lars-Åke Schneider.

tionella stormästarturneringen i Mar del Plata,
förklarade Karpov. Just i den turneringen blev
jag fyra för ett år sedan (en av Karpovs sällsynta turneringsförluster de senaste åren). Sammanlagt ämnar jag under 1982 ställa upp i 4-6

Tolja Karpov är utan tvivel en stor schackbegåvning. Låt oss tillönska denne talangfulle representant för de yngsta schackspelarna i Ryska

Federativa republiken all framgång.
”

Av alla de unga schackspelare som deltar i Ryska

Federativa

republikens

juniormästerskap

tilldrar sig den tioårige Tolja Karpov från staden
Zlatoust allmänhetens största intresse. Han är
den yngste i salen där spelen pågår, och för att
på något sätt "jämna ut” honom med andra spelare, lägger man på hans stol en liten låda, och under fötterna ställer man en pall. Men även om
Toljas ben i korta byxor inte når till golvet, har
han visat sig vara en hård kämpe på schackets
slagfält.

Under de fyra första turerna har Tolja

tillkämpat sig 2 poäng från sina äldre medtävlare.

Tolja går i mellanskola i Zlatoust. Han har
gått ut 3:an med högsta betyg och skall i höst
börja I 4:an. Han började spela schack i femårs-

åldern. Det var hans far, en ingenjör vid en fabrik i Zlatoust, som lärde honom spela. Tolja blev
utvald till denna turnering efter att ha segrat i

juniormästerskapet i Tjeljabinskdistriktet. Efter
den segern tillerkändes Tolia 2:a juniorkategorin,
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Trots återbud från Harry Schösster och NilsGustav Renman blev det den i särklass starkaste turnering som arrangerats med enbart svenska spelare. Till spel kom 7 IM, 2 FM (Cramling

allsvenskan

och Sjöberg) samt en titellös (Bergström).

hade naturligtvis tittat på varianten sedan dess.

Med

tanke på detta var det synd att man inte lyckades ordna en festligare inramning åt turneringen. Schackhuset har sina förtjänster, men
särskilt publikvänligt är det inte. Dessutom var
den ekonomiska ersättningen till spelarna målttlig, vilket bl a fär ha varit en bidragande orsak
till Harry Schösslers avhopp. Den knappa budgeten förklarades med svårigheter att finna nå-

i

: Alexej Srebnitskij, APN

För 20 år sedan

Wedberg som får representera

de det dessutom på ett imponerande sätt, i sluttabellen var de 2,5 resp 2 poäng före 3:an

tare”.
— Redan i februari skall jag delta i den tradi-

turneringar plus givetvis i schackolympiaden
Luzern.

1979 Lars Karlsson och Tom

Sverige vid zonturneringen i Danmark (Randers) i början av nästa år. Dessa båda lade
nämligen beslag på de två första platserna vid uttagniogsturneringen i Stockholm och gjor-

Publicerat den 13.7.61 i tokala tidningen i
staden Borovitji, där mästerskapet spelades.
Denna stad ligger meltan Moskva och Leningrad (ungefär halvvägs), Tolja är vardagligt, diminutivt och vänligt tilltalstamn, avlett av
Anatoly.)

gon

sponsor

för tävlingen.

egna

Floran av frimärken med schackmotiv blir såkta men säkert allt rikhaltigare. Detta är emellertid inte enbart till samlarnas glädje och fromma,
då emellanåt rena spekulationsutgåvor från
mindre nogräknade postverk eller privathandlare förekommer!
Under året har Mongohet utgivit sex märken
och ett block med schackanknytning (utgivningsdag t.v. obekant), som bla. enligt den
intresserade

och

initterade

samlaren

Anatolij

det nu var så

fickor för att ro turneringen

> hamn.

sina
Så

skall det inte behöva vara. Har svenskt schack
verkligen fått så mycket dålig PR på sistone aft
inte något företag eller någon tidning vill ställa
upp och stötta en schacktävling?
För att gå över till själva turneringen, så gav

redan första ronden en aning om vart det lutade, eller vad sägs om följande två mästarprov:
Nr 262 SICILIANSKT

Israel Mittelman

Frimärkshörnet

Som

blev Centralstyrelsen tvungen att tömma

Wedberg — Åkesson

1. ed c$ 2. Sfå dé 3. då exd4 4. Sxda Sr 5, Sc3
av 6. Lys e6 7. få b5

1.
2,
3,
4,

Karlsson
Wedberg
Schneider
Ornstem

i

2

xx
Na
0
0

OK
0
Ö

Karpov är att betrakta som seriösa objekt.
Vidare kom den 15 oktober i Djibouti två nya
märken ut föreställande äldre schackpjäser,

5. Sjöberg

0

6.
7.

0
0

2

bl.a. en föregivet svensk (!) från

8. Kalszauri

Q

Ö

9.

VE

1200-talet (!?)

Sture Olsson

Bergström
Eslon
Cramling

10, Åkesson

ss

0

Polugajevskij-varianten,
kanske ett oklokt
spelöppningsval av Ralf. Visserligen ledde
samma variant mellan samma spelare till remi i
bara

en vecka

tidigare,

men

Tom

8. e5 dxe5 9 fxes De 10. De2
Det andra draget i ställningen 10. exf6 har på
senare tid gett goda resultat för vit. Torn håller
dock fast vid textdraget som bl a gav en vacker
vinst mot

Rörvall i SM -77 (TS 6/77).

10, — Sfd7 11. 0-0-0 Lb7 12. Dg4 Dxe5
Skulle det visa sig vara kris för svart i varianten
kan han försöka 12. — Db6 här eller Sc6 i föregående drag.
13. Le2!
Offret 13, Lxb5?! är I allra högsta grad oklart
och inte heller 13. Ld3 är enligt senaste rön särskilt lovande för vit.
13. — Les 14. Thel L>xd4 15. Txd4 Sc6é
Denna ställning hade man uppe under efteranalyserna i samband med ovannämnda allsvenska
parti och man enades då om fortsättningen 16.
Ted St6 17. Txe5 Sxg4 18. Lxg4 SxeS 19.
Txe5 Lxg2 med oklart spel.

åå
I
i
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bo
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or
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or
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Ifa
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16. Tdd1!

Detta var alltså den planerade förstärkningen.

20, Sxb6 axhbebll. ad TI 22. Db5

Encyklopedin har 12. Tc2 som huvudvariant,

En liten inexakthet varefter svart kunde ha utJjämnat riktigt var 22. få följt av €4.

Lasses drag verkar nästan ge större utsikter till

16. — Sf6 17. Dh4 hö 18. Lf4 De5

spelöppningsfördel.

Relativt bäst var I8. — DfS, men efter 19. Ld3

12. — Te8 13. e3 Sb4

Dpg4

20,

DM

behåller

vit

ett starkt

initiativ.

Svarts problem på de svarta fälten i denna och
några andra varianter gör att avbytesmanövern

Lf8-c5 xd4 framstår som tvivelaktig.

La6 8, Dc3! resp 6. Lxa6 Sxaö 7. Sce2). 5. Dd7 är dock ett sunt alternativ till den omedel-

11. — Lb6 12. b3

22.

Riktat mot hotet I, >xf6 följt av Sxd5, t.ex. 14,
al 5c6 15. Lxf6 D>xf6 16. Sxd5 Db2 med bra
spel för svart.

Dd8 23. Dd3

Svart som är efter I utvecklingen och har undvi-

Vit som ser att svart får bra spel efter TaB-a5,

kit att spela

hoppas få möjlighet att rätta till sitt misstag.

Dd8-d7 (borde möjligen ha skett i &e draget),
spelar alltför aggressivt, Nu kan vit åstadkom-

23. — Dd6?
chanser.

Eftersom

24. Tfd1 Tal8 25. f4! Db4 26. e4 dxed 27. L xed

19, Sc5 betyder bondevinst

det

för varianten

typiska

ma en fördelaktig öppning av spelet.

Bättre var alltså 23. — Ta5 följt av TS med lika

14. Sd4 hö 15. Sxeb fxe6 16, Lxf6 Dxf6 17. a3
Sc6 18, Sad
18. — Le7

bara reträtten.

6. Stå Se7 7. Le2 La6 8. Lxa6 Sxa6 9. 0.0 c5?
draget

Försiktiga-

re än textdraget var 9. — ch,
10. Sb5 Sc6 11. c4! dxecd 12. Dad Sab8 13. Lgå
De8 14, dxe5 LXc5 15. DXxed 0-0

för vit måste svart gå med på att få sin löpare
avbytt,

Svart har klarat den värsta anstormningen, men
har problem på c- och d-linjen. Dessutom gör

18, - Te7 19. Dd3 Khö

anhopningen av svarta pjäser på damflygeln att
vil har chans att starta ett kungsangrepp.

På löpardrag är fortfarande Sc5 starkt.

16. Tael Sd7 17. Ded aö 18. Sd6 DC7
På 18. — L xd6 undviker vit 19. Txc6& Db7! 20.
exdé6 Sc5 och spelar i stället det enkla 19.
exdb.

19. Tfdl h6 20. bä! Sxb4 21. Dob4 hxgs 22.
Dg4 Tfd8

20. L>xb5! 0-0
Tvunget. Efter 20. - axb5 21. Txe6t! fxe6 22.
Dxg67 Ke7 23, Ld6t Dxdé6 24. Dg7t Ke 25.

Vit hotade Dh5 följt av S>xg5 och svart vill med
torndraget ge sin kung en fAlyktväg samtidigt

27. — Sa5?

Txd6 förlorar svart massor av material.

21. Ld6 Dg5t 22. Dxg5 hxg5 23. Lxc6 Lxeé
24. LXf8 KB 25. Td2 Ke7 26. Te5 gå 27, Tn5
Sd7 28. Sad £5 29, Sc5 Sxc5 30. Txe5 Led 31. gå
g5 32. Tc7IKI6 33, Tdd? Ke5 34. c3 f4 35, TeSt
Kl6 36. px få g xf4 37. Tda LES 38. Tx få Th8 39.
Tf2 Th3 40. Ta5 Te3 41. Txa6 Tf3 42. Txf3
g>Xf3 43. Tad e5 44. Kd2 Le2 45. TaB
1-0

Förlustdraget.

Efter 27. — e5 28.

29, fxeå ger Hlinjen och vits öppna kungsställning svart visst motspel.
28. Tec e5 29. fxe5 Td7 30, Dxd7 Dec) 31.
Dgå! Dxb3 32. Td? g5 33. Tnh7t Kg8 34. TXh&
De37 35, Kg2 Df21 36. Kh3 DITT 37. Le2 DfS 38.
ThS
1-0

Nr 263 DAMGAMBIT

hade slagit Cramling,

för textär TimDd8 13.
behaglig

23,

Sxg5

med

lätt

Ornstein och Schneider.

Nr 264 FRANSKT
Wedberg — Örnstein

ör vit.

Slutspelet efter 11. Lxf6 D>xf6 12. $xd5 Dxh2
13. Sc? Tad8 14. Del Dxel 15. Taxci Lbé 16,
vinstehanserna är mycket små (olikfärgade lö-

1. ed e6 2. då d5 3, Sc3 Lbd d, cå b6 5. Ld2 LS

23, Sf!

Idén med svarts 4:e drag är att byta av de vitfältade löparna och (oftast) att behålla den egna

23. —- Kxl7 24. SxpSt Kgl 25 Dxe6t KhB 26.
Dh3t Kas 27. Dh7t KIA 28. Dh8T Ke7 29,
bxg7 Ke8 30. DI matt.

svartfältaren, Den slutna ställningen gör att
tempoförlusten inte betyder så mycket. Efter
naturliga drag som 5. — 5e7 eller 5, — Lat skulle

Sxeb fxebt är aningen fördelaktigt för vit, men
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ordning:

i Tar-

il. Tel

pare...

| annan

vinst.

Efter fyra ronder var ställningen i toppen: Karls-

hamnat

rasch-försvaret i damgambit. I stället
draget kan svart välja 10, — d4, men då
mans varlant 11. L>xf6ö D>xf6é 12. Sd5!
ae om inte fördelaktig så åtminstone

DgA4 f5 25. Dh5 Sxe5 26. Sxg5 g6. Vil gör bara

dragen

son och Wedberg 4(!), Ornstein och Sjöberg,
2.5, Lasse hade då i ronderna 2-4 besegrat
Bergström, Kaiszaur och Eslon medan Tom

1. c4 St6 2. g3 06.3. Lg2 d5 4. Sf3 c5 2. 0-0 Sch 6.
cxd5 exd5 7. d4 Le7 8. dxe5 Lxes 9, Lg5 0-0
10, Sc3 Let
har man

som han får möjlighet att spela Sxe5, Vad
svart förbiser är att han inte får släppa garderingen av f7. Något försvar fanns dock knappast. Det lär ha påståtts att svart skulle kunnat
klara sig med 22. — TadiB, t.ex. 23. Dh5 f6 24.

-z

Karlsson - Schneider

Efter dragomkastning

LL xc6é bxch

=

övertygande

etta,

Futo:

vit eventuellt kunna utnyttja löparens oskydda-

de position på b4 (med 6, Sb5 Lxd2t 7. D>xd2

SO

24. exf6 D>xf7 25. fxpg7 DIS 26. D>xg5 Txdl
27. Txdl De2 28, Tfl Ta7 29. Dh6é Txg7 30.
Dxe6t Kh7 31. hå
1-4
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I femte ronden stod toppmötet Sjöberg-Karlsson på programmet. Medan Wedberg fick nöja
sig med

remi

i sitt parti

mot

Bergström,

tog

Lasse här sin femte raka:
Nr 265 BOGOINDISKT

Sjöberg — Karlsson
1. då Sf6 2. c4 e6 3, Sf3 Lb47 4, Ld2 De7 5. g3 b6
6. Lg2 Lb7 7. 0-0 Lxd2 8. Dxd2 0-0 9. Sc3 Se4
10. 5 xed L xed 11. DI4 då 12. Tfcl c6 13. cxd5
exd5 14. Tc3 cå 15. dxec5 bxe 16. De5

24. LAST Kg7 25. gå fxgd 26. Dxc3t DI6 27. ed

experterna (till vilka Tom enligt egen utsago
inte hör) brukar ha något i bakfickan med 9.
L.b5 eller Sbd2.

Dxc3 28. T>xc3 Sbhå 29, Txe5 Sxd5 30. exdå
Tel 31. Kg2 g5
0-1

8. Sxdd exd4 9, Lt
De7

[ sjätte ronden förlorade så Ornstein mot Kaiszauri och de båda tätmännen tog en snabbremi i
sitt inbördes möte, Tillsammans med övriga re-

Il. —- dxe5??

Karlsson
5,5,
Wedberg
5, Bergström,
Ornstein, Schneider och Kaiszauri 3.

heia turneringen.

berg-Eslon

blev

den

eb,

händelsefattigaste

i

Snabbremier blev det i Wed-

och

kesson-Karlsson,

delad

poäng blev det också i partierna OrnsteinSchneider och Cramling-Bergström, om än ef-

ter viss kamp, Rondens enda vinst svarade Sjöberg för mot Kaiszauri, Dessa resultat medförde att Lars Karlsson var klar för en av zonplatserna redan två ronder före slutet!
ttönde rondens enda vinst togs av Ornstein

16. — DdB 17. TacI Db6 18. b3 Sa6 19. Shå Tack
20. Dh5 26 21. Dg4 f5 22. Dh3 då 23. L xe4 dxc3

mot Bergström. Wedberg ordnade sin plats i
zonturneringen med remi mot Sjöberg och kunde därför spela utan nervpress i sista ronden,
vilket gav en vacker vinst mot Kaiszauri som
resultat. Aven i övrigt var det friskt spel i sista
ronden där Lasse Karlsson vann ett dubbelt
tornslutspel mot Ornstein, Schneider lyckades
utnyttja en liten slutspelsfördel mot Bergström
och Åkesson tog sin första vinst i turneringen
mot Sjöberg.

Nr 266 EVANGSGAMBIT
Wedberg — Kaiszauri

12. Lxg8

12. Lh5,

12. exd6

Txp&

Dxf?

13. Da3

samt

med

romantiskt

angreppsspel

12, L.xp8 Txgp8 13. exd6 De5!
Svart spelar på kontring, damen står utmärkt
på e5. Vit riskerar nu att komma efter i utvecklingen och bonden på c3 är stark. Svarts tillvaro
är dock långtifrån problemfri, kungsställningen
är osäker. Vits direkta försök att utnyttja den
misslyckas emellertid: 14, dxc7? Le6! följt av
L xc?
14, Sa3 Le6 15. D>Xb7 Ld5
Efteranalyserna visade att 15. — Kf? med mycket oklart spel var det rätta, men det må vara
svart förlåtet att han gör sig skyldig till en felbedömning. At vits försvarsmanöver med
springaren till e3 skulle vara så stark som det
visar sig, var svårt att förutse. Det som gör den
här sortens ställningar så besvärliga är avsaknaden av välbekanta typställningar att hänga
upp sitt spel på. Tyvärr är det också i sådana
situationer som en liten felbedömning kan få
svåra följder.

mo-

Konstanty
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lyckas nästan bevisa alt detta ris-

Dd7 8. dxe5 Lb6! med bra spel för svart, men

Efter 8, —- exd5 9, då uppkommer en damindisk
ställning där vit kanske kan få tryck mot
hängande svarta bönder. Draget Tel är inte det
nyttigaste, men å andra sidan är inte tidigt

d7-d5 och 27-05 svarts bästa plan i damindiskt
med g2--gå.
9, ed Sbd

9. - Sxc3
för vit.

10. brå

0-0 11, då är något bättre

10. då 0-0?

Riktigt var 10. — cxdå4, även om I1. 5xd4 0-0
12. a3 5406 13, es! visade sig vara fördelaktigt
för vit i Ftacnik-Meduna, Tjeckoslovakien
-78.
11. d5! exd5

och

4, — Lxbd 5, c3 Las

kabla drag är spelbart. Böckerna ger annars 7. —

berg.

8. cxd5 Sxd5

12. exd5 LÉ6

Leder till praktiskt taget forcerad förlust, men
15, — c4 16. Te4 Te8 17. Lf Sfö 18. Td4 vari

te årens seriösa och grundliga analyser på det.

Tom Wedberg — lika övertygande tvåa. Foto:
Leif Lindén.

springaren. Jämför f.ö. partiet Bergström-Sjö-

13. Se5 L >xe5 14. Txe5 Sd7 15. Tel Sf6?

och bör tas på allvar. I varje fall tyder de senas-

6. då dö 7. Db3 Sxd4t?

Alternativet är 7. — d6 8. e4 0-0 (eller 8. — e5!?)
9. då cxd4, det s.k. treraderssystemet, även
om vit den här gången kan slå tillbaka med

12. - Sxd5 gick inte pga 13. 5e5.

deli 1800-tal, men gambiten är nog fullt korrekt

Vanligast har på sistone varit 5. — Le7, t.ex, 6.
Db3 Sh6 7. d4 Sa5 8. Dad Sxc4 9, Dxc4 exd4
eller 6, d4 Sa5 7. Sxe5 Sxc4 8, Sxc4 då 9.
exd5 DXxdå5 10. 5e3 Das, i båda fallen med
ungefär lika spel. Textdraget är väl tämligen
likvärdigt med 5. — Le7, medan reträtten till c5
inger vissa betänkligheter om än mest av principiell natur.

Åkesson — Sjöberg
1. cd c5 2. SI3 SO 3, Sc3 e6 4. gå bö6 5, Lg2 Lb7
6.0.0 Le7 7. Tel d5

12.

L.xg8. Slutligen fastnade han för den sistnämnda för att inte förlora tempo i angreppet,

Evansgambiten förknippas fortfarande i stor utsträckning

Dh4

1-0

13. La3t. Som vi

16. Db5 Lb6 17. Scå Dead

1. ed e5 2. Stå Sc6 3, Led Le5 4, hå

25. Dh37

26. gå matt.
Nr 267 ENGELSKT

kunde höra Tom berätta i Schackmagasinet
hade han nu fyra förtsättningar att välja på: 12.

2

ronden

svart mu inte utförde 24. — Lxd5

Diagonalen a3-f8& får naturligtvis inte öppnas:

sultat gav detta följande ställning:

Sjunde

Kf 10. 0-0 dxc3 11. e5

En trevlig knorr på ett pubhkparti som båda
spelarna har heder av. Det är nästan synd att

för sig inte heller trevligt.

Det

hade

dock

gett vissa chanser,
16. Le5 h6 17. Lxfö Dxf6 18, a3 Sa6 19. Dad
Tfd8
19. — Sc7 20. Dd7 Tac8 21. Lh3 med stor fördel
för vit.
18. Seå
Förtjänar utropstecken trots att det är enda
draget. Slår svart springaren tar vit tillbaka
med avdragsschack.
18, — Le6 19. Db3 ce xd6 20. La3 g6 21. Tad1 Kg7
22. Dxc3T Kh6 23. Lel Kh5 24, Sd5!
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krafter med de andra svenskarna. En dålig start
förstörde tävlingen för hans del och frågan är

ling, Passanten, 5, Magnus Bergström, Solna,
4 '/3, Pia Cramling, Solna, 4 '/3, Stefan Winge,
Bollmora, 4 '/2. Caissa-Cup, högstadiet: Afinal I. Peter Johansen, Passanten, B 1. Richard
Sandström, Nacka, C Magnus Holm Delectus,
D Karin Eklund, Vårberg, E Kari Nakkila, Passanten, F Henrik Wickell, Vårberg. Mellanstadiet: A-Dnal: Gudmundur Arnason, Sollentuna,
B Bo Eklund, Vårberg, C L-G Pettersson, Vår-

när nästa chans kommer. Ralf Åkesson gjorde
ett blekt intryck och var väl turneringens stora

besvikelse. Han har trots flitigt tävlande haft
det aningen motigt sedan segern i junior-EM.
Skall vi tippa att det lossnar nästa år? Mats Sjöberg, Dan Cramling och Christer Bergström
har inte samma internationella rutin som de
övriga spelarna och led naturligtvis av det, men

klarade sig ändå rätt bra.
En sista undran: Skall det behöva dröja tre år
(nästa uttagningsturnering) tills den svenska
schackpubliken får se de här spelarna I samma
turnering igen?

20. dé!

-.

Springarens dåliga position på a6 gör detta drag
möjligt. Svart måste nu ta till radikala medel för
alt rädda den eftersom 20. — L>xg2 21. Kxg2
Sbå 22. TeåT Kh7 23. De4t vinner torn för vit.
20. — b5 21. SxXb5 cd 22. Lxb7 Sci 23. Dxcd
Sxb7 24. Dd5 Tabs 25, d7
1-0
Ett instruktivt parti. Fribonden i centrum var
alltså stark.
&

Sammanfattningsvis kan man könstatera att det

Nr 268 SPANSKT

1. ed e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 g6 4. €3 d6 5, d4 Ld7 6.
Db3 Sa5 7. Dad Sc6 8, dxe5 dxe5 9. Db3 De?
10. 0-0 Lg7 11. Lg5 f6 12. Le3 Sh6 13. h3 Sf7 14.
Td1 a6 15. Led LeB 16. LeS Dxe5 17. LxXf7+ Kf8
18. Ld5 Lh6 19. Sa3 Kg7 20. Td3 Tf8 21. Tad1
De? 22. Sc2 Sd8 23. Dad c6 24. Lb3 Se6 25. Db4
De? 26. Se3 a5 27. Da3 Lxe3 28, fxeå Te8 29.
Td6 Db6 30. KI2 Sg5 31. Sxg5 fxg5

knappast

Beträffande övriga så tycker jag trots tredjeplatsen att man kan vänta sig mer av Lars-

ke Schneider. Det verkar ibland som om han
litar för mycket på sin utmärkta teknik och inte
lägger ned

tillräcklig energi

på partierna.

Det

vore kanske inte så dumt med en skärpning av
spelöppningsrepertoaren? Säväl Axel Ornstein
som Konstanty Kaiszauri var något ojämna,
men det har man ju vant sig vid. Jaan Eslon fick
för första gången på länge chansen att mäta sina
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Passanten, F Anders Simonsson, Vårberg, G
Robin Hult, Nacka. Stockholmsmästerskapet
för juniorer: A Lars Degerman, Vällingby, 6 '/2
pav 7 (hans tredje raka vinst) B Risto Lähtinen,
Hässelby, 6 '/2, C Stefan Berg, Hässelby, 6 '/2,
D Stefan Solbrand, Rockaden, 7.

Småland
Oskarshamnsspelen: Klass M grupp I: Rolf Lekander, Växjö, 2 2 grupp 2: Jörgen Karlsson,
Västervik,

2 '/>. Klass

Norra Västerbotten
32. Td8 TxdB 33, De7t Kh6 34. Txd8 gå 35,
hxgå ad 36. Lg8 Lxgd4 37. D>xh7' Kp5 38. De7t
Kh6 39. Txa8 Dxb27 40. Kg3
1-0 (tid)

DM: Harry Hedlund, Skellefteå SK, 2 2, Erik
Ola Forssén, SSK, 2, Karl Olof Forsberg,
SKK, I. Lag-DM: 1. Skellefteå SK, 2. Lövånger, 3. Clemensnäs. Cuptävling (1-timmaspartier) I. Stig Hedenström, SSK.

1-segrare:

Peter

Sand-

borg, Nybro, Hugo Karlsson, Västervik. Klass
[I-segrare: Stefan Andersson, Karlskrona, Håkan Östling, d:o, Kristian Jörgensson, Huskvarna, Ingvar Stark, Uddebo, Bo Lindström, d:o. I

Fyrstadsschacket segrade Nässjö 39/6 före Eksjö 31 1/2/4, Vetlanda 33 1/2/2, Tranås 16/0.

Östergötland
DM: Lenny Johansson, Schack-08, 5. Ulf Bergsten, Schack-08, Torbjörn Carlsson, LASS, Johan lagbrant,

NSS, 4 2,

I Junior-DM

segrade

Hans Jonsson, Schack-0O8 och i Knatte-DM Mikael Lennartsson, Vikbolandet.

Skåne

märkligt

fenomen är att han fortfarande tycks spela bäst
som svart. Tom å andra sidan är speciellt farlig
som vit eftersom han alltid är ytterst väl förberedd i öppningen och spelar mycket starkt
när han får initiativet.

IT.

Alfa-Laval Open: Magnus Wahlbom, Karlskrona, Ulf Korman, Åhus, 7 '2, förgen Hvenekilde, Köpenhamn, Arnthor S. Einarsson, Malmö, 6 3.

i positionsspelet och sin kampvilja som gör det
Ett

Värmland
Degerforsträffen: Cecilia Andersson, Njudung,

Karlstad ASS

någon Överraskning, vilket däremot det stora
avståndet till de övriga är. Lasse har sin styrka
honom,

Distriktsnytt

nen, Finland 5, Kaarina Sulamäki, Finland, 5,
Lagblixt-DM: Karlstad ASS 22, Slottsbron SK
17, Forshaga SK 17, Torsby/Lysvik 4. Div. II:

rätt alt gnälla över. Turneringen resulterade
också i många både roliga och välspelade partier.
Både Lars Karlsson och Tom Wedberg imponerade förstås stort, Deras tätplaceringar är
med tanke på senare tids spel och resultat inte

att möta

5

& Vi Eva Nordqvist, Stockholm, 6, Lena Laiti-

känner varandra väl och är goda vänner så
kämpades det hårt i de flesta partierna. Att
Karlsson och Wedberg hade några korta remier

oerhört jobbigt

27. Sxe6 Loxb2 28, Sxb4 Le3 29, Sd3 Tec7 30.
5e5 Lxd2 31. Txd2 Tclt 32. Kg2 Tde? 33. Sd3
Tile2 34, Txc2 Txc2 35, få Txal 30, fxeb feb
37. Se Db5 38, Sd3 D><b3 39. De4 då 40. D>xd4
Db77 41, Kf2
01

Schneider — Eslon

var en mycket bra turnering, Trots att spelarna

för att säkra sina zonplatser har man

berg, D Jan Weinitz, Vårberg, E Kjell Eriksson,

Göteborg
Triangelserien: 1. SS Manhem, 2. SK Kamraternå, 3. Lundby SS. SK Kamraternas Höstturne-

ring:

Ove

Kinnmark,

Jan

Runnby,

Ingemar

Vulcan & '25, Bengt Svensson, Lennart Liljedahl, Lars-Åke Schneider, Mats Sjöberg, Len-

närt Wahlström 8 etc.
A-final Ove Kinnmark
Ingvar Andréasson 5
derbäck 7 '/z, Robert

SS Manhems höstblixt:
7, Lennart Ljungqvist 6,
'2, B-final Anders SöWiklund 7, Staffan Ri-

beck 6, C-final Lennart Berggren 7, Björn Lind-

skog

6 '/:,

Onni

Vasara

& 'b,

GT-Schack-

kvadraten: Majornas SS 4/37, Lerums SK 4/33,

Nr 269 ENGELSKT

Stockholm

Bergström — Sjöberg

Danderydsbilxten: Lag: Solna 13, Upsala ASS

1. cd e5 2. Sf3 Sf6 3. Sc3 e6 4. gå b6 5. Lg2 Lb7
6, 0-0 Le7 7. d4 e€xd48. D>xd4 0-0 9, Td1 dé 10.
b3 Sbd7 11. Lb2 Db8 12. Tacl Td8 13. De3 at
14. Sd4 Lxg2 15. Kxg2 Se5 16. hå Db7t 17.
Kgl Tac8 18. Td2 TcS 19. Tcd1 Td7 20, få 5c6
21. Sf3 b5 22. cxb5 axbå5 23. Se4 Sxed 24,
D>e4 bd 25. Sd4 då 26. Df3 Lf6

Wasa, 23, Christer Bergström, Solna, 21.
Grupp B: Bo Adler, SASS, 21,5 2. Magnus
Bergström, Solna, 21. Grupp C: Bengt Lindberg, Solna, 23 '/2z, Magnus Fäldt, Norrköping,
18 2. Grupp D: Björn Öhlund, Solna, 20 !/2,
Torbjörn Climbrandt, UASS, 20. Snabbschack-

11, SASS 10/2, Ind.: Grupp A: Åke Olsson,

DM: Konstanty Kaiszaurl, Wasa, 6, Dan Cram-

Göteborgs SS 4/32,5, Kungsbacka SK 0.

Västergötland
Borås Maraton: Åke Olsson 277 p, Curt Gruvaeus

264,

Kaj

Engström

237,

Jonny

Hector

196, Anders Eriksson, Västerås, 186 '/2. Den
senare hann med flest partier under dygnet, 284
st! Schack i det Gröna: 1. Bengt Svensson, 2.
Ingvar Andréasson, båda SK Kamraterna Götebörg.
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Julkryss
Av Eric Uhlin
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Obo liksom Olafsson.
Madeira.

. Inte så många som arbetarna.
Axel Ornstein 1981.

mycket

innebär att man

generöse

Herr

Greven

vid en sådan

siffrå återfinner

hela partiet i min stora bok, liksom även på
motsvarande ställe hos Calabresaren.

eller

försvarsdrag

just

i den

ställ

Strecket — som finnas på vissa ställen marke-

. Martin Johansson — nu som förr.

. Nitisk förföljare jorden runt.
. En holländsk schackdoktor (advokat) före
Euwe,
« Karpov och Kortjnoj.
. Kan vara del.
. Televinken? Javisst!
22. Något för bröderna Hegerfors.
. Inte Borg och inte Skifs.
. Både upp och ner i tabellen enligt moderna

rär

att

diagrammet

återger

partiställningen

Jöre det drag som står mitt emot strecket.
De gambitspel där svart är vid draget, finns
visserligen också i min stora bok, men här går
det inte anv jämföra med Calubresaren, efter-

som jag utgår från att vitt alltid är vid draget.”
Som framgår refereras ull Comte Gustav de
Carlson och det kan knappast föreligga något
avel om att därmed avses Karl X Gustavs son
med rådmansdottern Märta Allertz. Den histo-

- Kan både bonde och kung.
. Kan sättas och malas.

riskt ryktbare greve Carlson deltog bl.a. med
utmärkelse i slaget vid Lund 1676 men föll kort
efter freden 1679 i sin halvbror Karl X1:s onåd,
miste sina gods och gick 16831 holländsk tjänst.

7;

Han

Jo

och

greppsMngen.

massmedia.

7

berömde

Gustav Carlson.
De siffror, som föregås av detta tecken N”,

på diagram, xom motsvarar den aktuella ställhingen hos Calabresaren.
När jag framför någon siffra satt ordet alternätiv bereder det, att man finner ett annat an-

ö0 Län

on

4

"De hänvisningar, som jag gjort i denna bok,
syftar på tecknet NY min stora bok, vilken jag
haft äran överlämna som gåva till den mycket

Niär siffrorna saknar förtecken, betyder det,
än man i min stora bok finner partiet noterat

Gustaf.
- asker 1896.
Sist I Baden-Baden senast.

pP 3 md Få
Ön VA må

13

ba ed
si 0

2

5 UD så OR LA de LV På

7

25. För fördelning.
27. Stockholms schacksalonger hade väl förtjänat en sådan beteckning.
28. Ett drag som 5. c4 är väl rätt ovanligt i
Spanskt, Vem har hittat på det?
30. Man kan kanske börja med Kempelens
"turkiska" schackautomat?
31. Ingenting för Tarrasch.

avancerade

till generallöjtnant

och kunde

efter ett rikt gifte slå sig till rö som godsägare i
Friesland.

;

Han

innehade

även

ett

mycket

betydande

bibliotek, som efter hans död år 1708 såldes tre
är senare. En särskild katalog över hans samlingar finns tryckt 1711 med den stolta titeln:
Bibliotheca Carlsoniana Regum et Principum

3
Lösningar märkta ”Korsord” till Tidskrift för Schack, Box 7123, 402 33 Göteborg, senast den 31/1
1982. Priser Kr 80:-, 50:-, och 40:— plus ett antal bokpriser. Den som ej vill klippa sönder tidskriften,
kan skriva på ett löst papper!

Oculis Digna, Multo Studio, Jadicio et Labore
Collecta, Ett arbetsteam: Uhlin/Rilberg/Berggren har sysslat med frågan och bl.a. har Dr M

BAHAHA4H4G

Niemeljer i Halland, ledande
schacklitteratur — tillskrivits.

emellertid

Vem skrev? Vilket verk?
1. Egentligen bara en kvartett.
5,

Harju Karlstad varit några år — för att inte

tala om Växjö.
11.
12.

Nästan som siden.
En strandad Strindberg
1897,

14. Ståhlberg & Co, I Buenos
våren 1947,

några

höstdagar

Aires/La

Plata

15. Kan vara tvivel eller svek.
16. Keres
18. En skogens stapelvara.
19. Starkare än Ingemars höger.

I samband med Schacksällskapet Manhems
bokauktion den 29/11 1980 såldes som objekt nr
218 ett verk av Gioachino Greco: Le Jeu des
Eschets, Det var utgåvan 1689 tryckt i Paris

20, Dionysisk härprydnad.
21 . Högtflygande.
23. En av tolv i Fröjas sal.

"chez Jacques le Febvre.”
Vid visningen alldeles före

24,

Nog så
hang.

viktig

i många

tävlingssamman-

att

inet

schackverk

finns med i katalogen.

Lycka till!

VÅGRÄTT

konstaterat,

världsexpert på
Niemeyer
har

Följande frågor
skrev om sitt stora
Det kan naturligtvis
römde calabresaren
för länge sedan

väntar nu på svar: Vem
verk? Vilket verk åsyftas?
inte vara Greco — den be— som vid bokens utgivning

var död.

Som

bekant har hans

verk utkommit i många upplagor baserade på tidiga manuskript. Att den svenske kungasonen
och

generalen

tillägnats

ett schackverk

eggar

täckte artikelförfattaren anteckningar på insidan av bokens bakre pärm. Vi återger här en

fantasin och innehåller något av tidig svensk
schackhistoria. Kanske kan TTS läsekrets bidra
med närmare lösning av problemen? I så fall

Översättning:

välkomna!

auktionen

upp-

A.B.
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Jostein Westberg

6. Jugoslaviskt. (Kiev 1896) Prins Dadian av
Mingrelien — Prof, D. 1. e4 då 2. Lc4 Sbd7 3,

Lättsam underhållning

SfM g6 4. Spå Shå 5, Lxf7t Sf? 6, Se6 och vin-

Men svåra frågor

7, Jugoslaviskt. (Wien 1899) Ed. Hamlisch —
N.N. I. ed dö 2. då Sbd7 3. Led g6 4, Sf3 Lg7 5.

Från den lärde och spirituelle Bengt

ner,

Ekenberg

har vi mottagit en inlaga som delvis kan betraktas som ett epos.
Ekenberg har i en gammal ”Deutsche
Schachblätter” från 1911 hittat en samling
intressanta miniatyrer där dock figuren "NN"
och annat tveksamt förekommer. Vi har alltid
strävat efter att ge så korrekta uppgifter som
möjligt när det gäller spelade partier som i
första hand de inblandades namn, spelplats och
årtal och har därvidlag som oftast undvikit
"NN" som många gånger har varit en fysisk person, men namnet har av skilda orsaker försvunnit.

Vi är övertygade att många av tidskriftens läsare kan vara oss behjälpliga med kommentarer
och vi är mycket tacksamma om ni hör av er!
I ett följebrev återger Ekenberg en vers av

humoristen
citerar:

P.

Schellenberg,

som

vi

direkt

”Schach zu lernen ist gar schwer
Schach zu spielen noch viel mehr.
Tydligen är detta en travesti
Buschs kända rader:
Vater werden ist nicht schwer,
Vater sein dagegen sehr.

Wilhelm

Till den första versen har jag med viss ändring
gjort följande översättning:
Lära schack är inte svårt,
spela schack är mera hårt.”

Å
w

VU
Lid

Å

&
w

1, Sicilianskt Parti, (18943) Crauter-Cam.

I. ed

C5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4, Sxd4 e3 5, Sfå
Sge77? 6. Sd6 matt.
2. Kungsgambit. A. Meek-N.N, 1. e4 e5 2. få
exf4 3. ST då 4, Sc3 dxed 5, Se4 Lg4 6. Del
L>xf37? 7. St6 matt,
3. Holländskt parti. X-Y.

I. då f5 2. Leå hö 3.

Lh4 på 4, 23 Sf6 5. Le2 pxh4? 6, Lh5öt Sxh57,
Dxh5 matt.
4. Förgåveparti, Kennedy (utan Sg1) NN. I.
ed på 2. Led Ste 3, då Sxed 4. dxe5 Sxf2 5.
0-0! Sxdl1 6. LX Ke? 7, Leg matt
5. Halvitalienskt. H.-N. 1. e4 eå 2. Sf3 dö 3

Le4 Sc6 4. Sc3 Lgd 5. 0-0 Sd4? 6. Sxes!
Lxdl? 7. Lxf7t
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Ke? 8 Sd5 matt.

ed
6.
10.
13.
16.

Lxf/t Kf! 8. Sg5t och vinner: kungen blir
mattsatt efter Kl6, damen efter Ke.
8, Skandinaviskt.

(Närnberg

J. Öhquist. 1. e4 d5 2. exdå Dxdå 3. Sc3 DdR
4. d4 Sc6 5. Sf3 Lg4 6, d5 Se577. Sxes! Uppg..
ty på 7. — Lxd1 följer 8. LbST.
9, Damfianehetto. Greco — N.N. 1. ed b6 2, då
Lb7 3. Ld3 f5 4. exf5 Lxg2 5. Dh5t g6 6. fxgö
Sf6 7. gxh7t SXh5 8. Lg6 matt.
10. Oregelbundet, X-Y. I. e4 267 2. få h6? 3, då
Se6 4, e5 då 5. c3 f6? 6. DhST Kd? 7. DI7 De8?

8. Dxd5 matt.
11. Alapins spelöppning, N.N. — Jankowitsch. 1.
ed e5 2. Se2 Le5 3. få Df6 4. c3 Sc6 5. gå Sh6 6.
Le2 Spå 7. TV? Sxh2 8, fxe5 D>xflt 9. Lf
SP matt.
12. Förgåveparti. W. — Hosmer (utan Ta8). 1. e4
e5 2. Scå Le5 3. Lea Sf6 4, Sf3 0-0 5. Sxes b5
6. SKIT Lt 7 Ke2?d58. Sxd8 Lgdt 9 Kd3
13. Kungsgambit. M. Braune — Schwarz. 1. e4
e5 2. få exf4 3. Led gå 4. hd fö 5, Dhät Ke7 6.
DI7t Kd6 7. e5t fxe5 8. DdSt Ke7 9, Dxes
matt.
14. Ryskt parti. X-Y. 1, e4 252. SM Sr6 3, Sxes
Sch 4, Sxc6 dxch 4. då Les 5. Lg5? Sxed 6.
Lxd8 Lxf2t 7, Ke2 Lg4 matt.
15.

Wienerparti,

(Hannover

1900)

Pillsbury

(spelar samtidigt inalles 12 blindpartier) - Fernandez. 1. e4 e5 2, Sc3 Sch 3. f4 d6 4, SM ab 5.
Lc4 Lgå 6 fxe5 Sxe5? 7. Sxes Lxdi 8
Lf Ke79, Sd5 matt.
16. Kungsgambit, (En variant. som angivits av
Greco.) 1, ed e5 2. få exf4 3. SM gå 4. Lea få?
5 SKg fxg5 6, DS Ke7 7, DIT Kdö 8. Ddåt
Ke7 9. De5 matt.
17. Kungsgambit. (Amsterdam 1911) A.FJ.
Bruisma — N.N, I. ed eå 2. få exf4 3, hå Le5 4.
Sf3 ST6 5. Led Sxed 6. då Sf27 7. De2t De7 8.
Dxert Kxe7 9, TI Spå 10. L>xfå Te8 11. Sc3
KBT 12. Sed! få 13. Sg5t fxed? 14, Ldö matt.
18. Philidors spelöppning. (Köpenhamn 1908)
H. Krause - B. Leussen, I. e4 eå 2. Stå d6 3, då
Sd7 4, Led 06 5. Sg5! Sh6 6, 0-0 Le7 7. Seb!
fxe6 8. Lxh6 gxh6? 9. Dh5t KIR 10. Lxe6

Uppg

19. Caro-Kann, (Wien
wer. 1. ed c6 2. d4 då 3,
5. Dd3 e5 6, dxe5 Da5t
SKed? 4, DAB Kxd8
malt,

1910) Réti - TartakoSc3 dxed 4, Sxed Sfö
7. Ld2 Dxe5 8. 0-0-0!
10. LgStt Ke? 11. Ldå

socialismen
norrmannen

”Das
Knut

Reich

des

Föhrers

Hamsun).

Stark

(jämf.
spelare,

komponerade problem och även några studier —
utgav ”Schackprobleme”, Helsingfors 1932 med
127 egna problem Medverkade till utgivandet
av Tidsskoft för Schack, dena finska, som endast upplevde första årg. 1890 och januarinumret 1890”.

Nr 14:
Vårt kartotek upplyser om att öppningen är
identisk med partiet Elldin--Gustav D. Anders-

1895) J. Mieses —

dxcé matt.

på

20. Löparspel. (1911) N.N, — Derrickson, 1.
eå 2. Led Sf6 3. ST Sc6 4. 0-0 LeS 5. då dö
Lg5 Lg4 7. hå h5! 8. hxg4? hxg4 9, Sh2 g3
SÅ Spat! IL Lxd8 Lxf2t 12. Txf2 gxflt
Kfl Thlt l4, Ke2 Txd1 IS. Sfd2 Sd4t!
Kxdl Se3t 17. Kol Se2 matt.

son — ryktbar

som

framstående

skribent

i tid-

Här har vi en uppgift om Chranter - Cam och

ningen "Folket" — i Eskilstunamästerskapet
1915, Ett närstående exempel är ett korrespondensparti mellan L. Owens och Stafford i USA
1950 (dragen 1-4 lika med nr 14). 5. e5 Se4 6.
d3? Le5! 7. uppg. Vitspelaren lär ha tagit så illa
vid sig att han slutade spela schack och övermack till bridge i stället.
Såtillvida förståndigt, att man i det spelet ju

att partiet är spelat i Skottland 1894, däremot ej

har en medspelare att skylla på....

Vi

har

underställt

en

annan

allvetare,

Allan

Werle, materialet och i samband med det vetande vi kan inhämta från eget kartotek kan vi
foga följande anmärkningar:
Nr E

spelorten, tyvärr.
Nr 3;

"X-Y" är alldeles säkert två spelare och temat
är bekant, men vilka är det?
Nr 4:

Förgåvepartiet
nitgssynpunkt

saknar
och

ur

spelöpp-

vi ersätter detta

intresse

parti med

följande:
1. då då 2, c4 e6 3. 5c3 Sf6 4, SM c5 5. Lg5

exd46. Sxd4e57. Sdb5 a6!8. Sxd5? axbslg
Sxf6T och vit förlorar pjäs och ger upp. Denna
lättare tragedi utspelades I ett korr.parti 1935
mellan Völk-Huöbschmann och upprepades två
år senare i Moskva mellan dåvarande världsstjärnorna, dock ej i korrschack, Fine och
Judovitj. Frågan är bara: Vem hade vit? TroliBen J.,, men Gelenzet påstår motsatsen, Den
som

Varför inte

Fia med knuff — då måste man också fatta egna
beslut, vilket onekligen har sin charm.

har turneringsboken

torde

finna det

kor-

Nr 15:

Här har vi en uppgift om att spelplatsen var
Hannover, som dock verkar föga trolig, försåvitt inte Fernandez var på semester i Europa?!
Nr 19:

Ekenberg: Detta parti är enligt min smak — jämte nr 20 — det bästa i samlingen. Ja, betr. nr 19
föreligger det väl inget tvivel om att BE har
rätt. Vi har för oss att Koltanowski har spelat
ett blindparti på samma tema (det var några
drag längre) men vi kan inte få fram det i skrivande stund, Kan någon av Isäarna hjälpa oss?
Nr 20:

Här vill vi bidra med ett par partier som är värda att dras fram ur glömskan.

Hartlaub-Rosen-

Kallades väl näppeligen ”jugoslaviskt” på den
tiden, men för all del. Vi vill nog hedra Vasja
Pire med benämningen och unnar inte de som

baum,
Freiburg 1892, Vitspelaren spelade
blint: 1. e4 e5 2. Lcd Sc6 3. SÖ (6? 4, Shd på 5,
Dh5 Ke7 6. Sf5 matt. I det avslutande exemplet, som även det är av skräckkaraktär, är den i
Mölndal och spridda delar av Göteborg vitspelaren på sitt värsta angreppshumör. Här förelig-

försökte frysa ut honom

ger inga uppgifter om den polska doldisen spe-

rekta svaret.
Nr 7:

på äldre dagar att Pire

hemland skall få äran - om det nu är någon sådan. En tvilling till detta parti hittar vi i Paris
1935, mellan två för oss okända storheter:
Monosson-Fagque.
Nr 8:

Här frågar sig många, och även Ekenberg, om
svarlspelaren var svensk eller finländare. Vi
visste nog nationaliteten, men inte mycket mer,

lade blint eller ej, vilket dock förefaller troligt
men knappast därför förringar den svenske
vikingens glansfulla insats. Sätt upp pjäserna
och njut av skådespelet: 1. e4 e5 2. Led dö 3,
då 5e7 4, dxeS dxes 5. Lf och efter detta
"Morphydrag” säckade svartspelaren ihop av
lätt begripliga skäl. (Lennart Cardel-D, Oldis,
Siczecin

1968...

Det gjorde däremot Allan Werle:
"Han föddesi Ingermanland 6 december

1861

och uppnådde hög ålder (hur hög? JW:s tillägg.)
Levde senareI Hvitträsk. Var professor, lektor
I tyska och finska. Diktare och kulturhistoriker. Skrev på 40-talet en hyllning till national-

&

Alltså. gott folk, välkommen

med synpunkter

som gärna kan sändas direkt Jostem Westberg,
Lundagatan 39, 117 27 STOCKHOLM.
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Julnötter

Världsmästaren var kall som en fisk, precis i
sitt spel, med ett felfritt minne som en duktig
skolpojke, med ett ord exakt i allt han företog
sig. Magasinsredaktörerna kollfationerade sina
intryck av V M-matchen och man blev överens

Åven i år en tävling med 9 partiställningar från gamla och nya tider. En ledtråd lämnas —samtliga spelare har något gemensamt, vilket den uppmärksamme lösaren snart observerar under arbetets gång. Det gäller för lösarna atti första hand ange det starka drag, som

om

följde i det verkliga partiet. Detta är huvudtävlingen. Men särskilda priser vankas för dem
som kan ange namnen på inblandade spelare. Sänd gärna in dellösningar och sömmerske-

tips, det kan löna sig!
Lösningar

märkta

402 33 Göteborg.

”De nio” senast den 31/1

1982 till Tidskrift för Schack,

|

Box 7123,

Schackmagasinet
I Schackmagasinets novembernummer
hade
man bevakat den sista novemberveckans stora
händelse på den svenska schackfronten: kvaliftceringstävlingen till zonturneringen. Slutkommentarer av Karpov och Kortjnoj efter VM i
Merano följdes av Bo Platos berättelse om korr-

schack och ett inslag om datorschack av den internationelle mästaren David Levy. Som vanligt
inleddes sändningen av ett nyhetsblock, signerat
Lennart Hansson.
VM är slut och första sållningen av kandidater till nästa VM har redan börjat. Från 12 zoner spelar man sig fram till interzonturninergar
julizoktober 1982, numera tre stycken med vardera 14 deltagare. 6 spelare från förra årets
interzontävlingar är redan klara: Petrosian,
Polugajevskij, Spasskij och Tal samt Adorjan
och Portisch. Dessutom har FIDE uttagit sex
av de högst rankade till interzonspel: Larsen,
Timman, Beljavskij, Kasparaöov, Mecking samt
Ulf Andersson eller Balasjov.

Mecking är sjuk

och torde knappast ställa upp. De två främsta I
varje interzongrupp går vidare till kandidatmatcherna 1983. Häbner och Kortjnoj är direkt
kvalificerade såsom finalister i förra kvalifikationen,
Det 49:e Sovjetmästerskapet har just inletts i
kirgisiska Frunze med 18 deltagare, medelrating 2535. Beljavskij och Kasparov, även
Romanisjin och Gulko nämns bland förhandsfavoriterna, En mängd nya, unga är med och
Tsesjkovskij är äldst (37) och Karparov yngst
(18).

Magasinet tecknade en minnesruna över Max
Euwe. Om honom finns mer att läsa på annanr
plats i detta nummer.
Så kunde man avlyssna intervjuer med Karpov och Kortjnoj efter det snabba slutet i Meranöo. Världsmästaren erinrade vid presskonferensen storsint nog om sin motståndares många
och långa meriter — utmanare

Vit vid draget

i 20 år säger en

hel del — och kanske blir det Kortjnoj även nästa gång. För italiensk TV förklarade Karpov att
det inte var lättare än i Baguio — men kortare.
Den snabba ledningen med 3-0 satte press på
Kortjnoj som spelade dåligt.
Och Kortjnoj? I sydtyrolsk TV — lite besviken och kritisk — anspelade han på ursprunget
till namnet Karpov (böjningsform av karp).

att Kortjnoj

inte var i samma

form

som

I

Baguio, men att VM-matcher sällan får beröm
därför att så många stormästare — närvarande
eller hemma — analyserar varje enskilt drag och
alltid har något bättre att föreslå. Trots allt spelades det många bra partier även denna gång.
Ulf Anderssons chanser att nå till kandidatturneringen ansågs inte vara särskilt störa, med
tanke på att den som ska komma vidare från
interzonspel måste prestera flera vinstpartier
än remier, men väl "framme" skulle hans chanser öka betydligt, eftersom han blir svårslagen i
en match mot en och samma motståndare.
Sista veckan I november spelades en mikrodatorturnering I Stockholm, där 4 kommersiella
och 4 experimentella program (därav 2 svenska) deltog. Segrare blev Challenger

Champion

USA, 5 poäng av 7, tvåa kom Princhess Sverige (Ulf Rathsman) med 4'/> poäng efter seger
mot ettan. Övriga med 4'/2 poäng: Chess
Champion Mark Five och Philidor, båda från
England, vidare Mephisto ESB, Västtyskland
4 poäng, Rock 5,0 Sverige 2'/2 poäng, Novag
Savant USA 2 och Cyrus, England I poäng.
Sven-Gunnar Samuelsson var på plats och
frågade David Levy, ”dataschackets överstepräst”, hur länge han hållit på? Sedan 1967 och
följande år slog han vad om att ingen dator
skulle slå honom under perioden 1968-78 och
det vadet vann han. Att mikrodatorerna mom
tre år skulle vara lika spelstarka som de stora
datorerna,

var han övertygad

om,

likaväl som

att man om 15-20 år skulle få se datorer spela I
en VM-match. Datorerna blir snabbare, minnesenheterna billigare och materialet bättre,
Tom Wedberg hälsades slutligen välkommen
att kommentera sista ronden av zonuttagningen

i Stockholm, (Hans parti mot Kaiszaurl återfinns

i Jan

Runnbys

turneringsreferat.

Red.)

Dessförinnan var det klart att Lars Karlsson
och Wedberg skulle gå vidare till zonturneringen. Nästa magasin sändes den 28 december
redan kl 22.05: P1.
EU

Spela Skandinaviskt
— du också!
Sänd

gärna in partier till Tidskrift för

Schack.
Erik Lundin granskar resultatet!
Bifoga
kas.

porto

om

personligt

svar

öns-
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Max Euwe

t

var

instrument. De efterträdde gamla Bilguer och
gav under många år senaste sanningar genom

Den 26 november 1981 gick världsschackförbun-

dets hederspresident professor Max Euwe ur tiden.

Han

var

född

den

20 maj

1901

För många litet äldre svenska schackvänner
hans
spelöppningsböcker
nödvändiga

en rad svenska översättningar.

i Water-

Han redigerade

graafsmeer och var sålunda 80 år gammal vid sin
död,

Schach- Archiv fram till 1967. Sedan tog arbetet

Euwe var en sirlig gentleman som utan åthävor
på ett ojämförligt sätt behärskade ett brett register. Främst minns man honom som Aljechins besegrare i VM-matchen 1935 — Euwe behöll titeln intill returmatechen 1937 — men en rad

net var databaserad informationsvetenskap.
Om Euwe har det sagts, att han var amatören

andra

turneringsframgångar,

utgivningen

som

1912.

Sedan

gick

det

snabbt

vid universiteten

i Tilburg och

Manhem Open

Rotterdam åren 1964 — 1971 överhanden — ämsom blev världsmästare, något så ovanligt som
en allsidig begåvning på VM-tronen. Den som
vill studera Euwes spel från glansåren kan med
fördel studera Kmochs bok från 1938 med 144
partier, Dr Wildhagen hann i sin säregna serie
även med att publicera 488 partier från tiden
fram till 1927 (Weltgeschichte des Schachs —
band 18).
Som världsschackpresident fick Euwe uppbära viss kritik för bristande kraftfullhet. Men
vem kunde ha klarat situationen bättre än den
lugne holländaren? Politiska motsättningar och
spektaklet kring Fischer på Island var inte preCis receptet för en lugn ålderdom, Nu är Mach-

av

många och väsentliga schackböcker och slutligen åtagandet som världsschackpresident från
september 1970, säger något om kapaciteten.
Schack lärde Euwe spela redan före skolgången. Hans Kmoch inleder sin bok om Euwe
med dennes vinstparti mot I Davidson vid den
senares simultanföreställning i Amsterdam i
februari

professor

UNGDOMSSCHACK

framåt.

Till Sverige kom han 1920 - samma år hade han
erövrat holländska mästerskapet - och blev i
Göteborg i B-turneringen delad tvåa tillsammans med Allan Nilsson efter P F Johner.
Några viktiga senare resultat: Bad Kissingen
1928 trea, Hastings 1930/31 segrare före Capablanca, Bern 1932 tvåa, Zörich 1934 tvåa,
Hastings 1934/35 segrare. Största framgången
efter kriget kom i Groningen 1946, tvåa efter
Botvinnik. Men i VM-kvabfikationen 1948,
spelad i Haag och Moskva, kom Euwe sist, och
han nöjde sig senare med sporadiskt deltagande
i mindre starka turneringar, bl.a. i Sverige.
I matcher deltog Euwe med växlande framgång, till de besegrade kan räknas Collie, Landau, Noteboom, van Scheltinga och Donner.

gielis Euwe

borta, en av de få stora som fanns

kvar från mellankrigsgenerationen.

Resultat:

Under tiden 30 okt = I nov spelades på
Schackspelets Hus i Göteborg en turnering för
juniorer upp till 15 år, I det trettiosjuhövdade
startfältet

ingick större delen av Sverigeeliten

med fyra nykorade skolmästare i spetsen. Personliga inbjudningar hade skickats till de främst

placerade i Skol-SM, och även från Norge kom
två långväga gäster,
Favoritskapet bars som sig bör av topprankade Ferdinand Hellers, Limhamns SK och
Malte Burwick, SK Kramm. Dessa möttes redan i den andra ronden med remislut som följd.
Sedan radade båda, och även Hans Jonsson,
S-80, upp ettor fram till den sjätte ronden, då
Burwick

och

Jonsson

delade

poängen.

Sedan

I.

Ferdinand

Hellers,

Limhamns

SK &!/:, 2. Malte Burwick, SK Kramm, 5'/2, 3,
Hans

Jonsson,

5-80,

Norrköping

5, 4.

Peter

Bjarnehag, Adolf Fredriks SK 5, 5. Risto Lehtivaara, Hässelby SK, 5, 6. Rikard Winsnes,
SS Manhem, 4'/t2, 7. Rickard Sandström,
Nacka SK 4 1/5, 8. Alex Boreh, Oslo SS, 4 2,

9. Henrik Dahlström, SS Manhem 4, 10. Olle
Bengtsson, SK Passanten, 4.
Eftersom deltagarna i allmänhet verkade
nöjda och det finns behov av en riksomfattande
elitmönstring av våra yngre juniorer, är det

mycket troligt att turneringen kommer tillbaka
nästa år.
r

så Hellers snabbt vunnit över Jonsson i sjunde
och sista ronden
avgjord.

var striden om

förstaplatsen

Tredjerankad i turneringen var Risto Lehtivaara från Hässelby SK, som dock tidigt hal-
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De fyra division II-grupperna vanns av: Limhamns SK, Alingsås SS, SK Passanten och Tierps
SS.
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kade efter den absoluta täten genom en olycklig
tidsförlust I andra ronden. Här gick det dock
bättre:
Nr 270 JUGOSLAVISKT
Risto Lehtivaara

Rickard Sandström

Hässelby SK

Nacka SK

1. eå d6 2. då Sf6 3, Sc3 g6 4. få Lg7 5. Sf3 Lg4 6.
Le2 a6 7. h3 L xf3 8. Lxf3 c6 9. Le3 e6 10, Dd2
Sbd7

Dxa2 25. DxeSt Ka8 26. Dc7 Dalt 27, Kd2
T>d71 28, DXd7 DaSt 29, Ke2 Db5T 20. Kf21-0
Trots helpoängsförsprånget i mål, fick segerherren F Hellers kämpa hårt i flera partier innan vinsten var bärgad. Här ett parti mot turneringens överraskning, arrangörsklubbens Henrik Dahlström, rankad 35:a, som hela tiden
fanns med i toppen.
Nr 271 SICILIANSKT
Henrik Dahlström
SS Manhem

Ferdinand Hellers
Limhamns SK

1, ed cå2 då cxd4 3. e3 dxe3 4. Sxc3 Sc6 5. SM
de 6. Led e6 7. 0-0 St6 8. De2 a6 9. Td1I Dc7 10.
hå Le7 11. Lf4 0-0 12. Lh3 e5 13. Lg3 Sas Id,
Ld5 Ld7 15. Tacl Db6 16. Lhd Tac8 17. Td2 Lc6
18. Tde2 Lb5 19. SXb5 Txe2 20. Txc2 axbå
21. Lxf6 L>xf6 22. Dd3 Le? 23, Dc3 Sc6 24.
Lxc6 Tc8

Norge och Island lagmästare
i skolschack

Det här är startställningen i bondespelet.

Det var motigt för de svenska lagen både i Nordisk skolturnering för grundskolelag och i Nor-

disk gymnasieturnering,
Den förra tävlingen arrangerades av
Sjakkforbunds Ungdom i Skien den
oktober med följande slutställning: 1)
([Risenga U-skole), 12'/2, 2) Island 12,
mark 11, 4) Finland 102, 5) Norge
Sverige (Vämöskolan.

Norges
18 — 20
Norge
3) DanIl 8, 6)

Karlskrona) 6.

Gymnasieturneringen anordnades av Skaåksamband Islands och Reykjaviks Schackklubb
den 6 - & november med följande resultat: 1)
Island 11 (Mentaskollin vid Hamralid) 13!'/2, 2)
Norge 12,3) Finland 11, 4) Island I 9, 5) Sverige (Alléskolan. Hallsberg) 9, 6) Danmark 51/2,
Det ser ut som en överraskning att Island 11 av-

gick med segern, men det visade sig vara ett
kanonlag med Johann Hjartarsson och Robert
Hardarsson i toppen — ingen i laget hade under

2000i Elo-rating.
Nästa nordiska begivenhet på skolschackområdet blir det andra Skol-NM individuellt i
Asker utanför Oslo den 19 — 23 februari. Sveri-

11. gå e5? 12. g5 Spå 13. dxes dxes 14. f5 gxfå
15. exf5 h6 16. f6 Lf8 17. hå hxg5 18. hxg5
Txhlt 19. Lxhl Das 20. 0-0-0 0-0-0 21. Led
Lb4 22. LfS Lxe3 23. Lxd7t Kb8 24. Dxc3

4BV

ge kommer

tagna

att representeras av

efter

Första

resultaten

Skol-NM

10 spelare, ut-

i Skol-SM

arrangerades

i Kallhäll.

som

bekant

av

Sverige i Eksjö i början av året.
Lars Bäckström

3

Intressant var här 25. Sxe5 med den vackra
poängen 25. dxe5 26. Dxeå Lf6! 27. Last,
men svart kan spela 26. — Dd8B! 25. Da3 med
idén Sxeå5 strandar på 25. — Lf8.

(

ed

V—

25. Db3 bxc6 26. Tc3 TaB 27. a3 c5 28, Ted Th8
29. Tel bd 30. Tbl b>xa3 31 Dxa3 Dbd 32, Dd3
c4 33, Del c3 34, Sel cxh2 35, Sd3 Dxed och
Svart vann ...
0-1

Slutligen ett exempel på positionsspel från turneringstvåan Burwick:
Nr 272 RETI
Malte Burwick
SS Kramm

Fredrik Nordlund
SK Passanten

1. Sf3 d5 2. gå Sf6 3, Lg2 gå 4. b3 Lg? 5. Lb2 c6
6. 0-0 bå 7, c4 Lb7 8. då e6 9, Sbd2 0-0 10. Seå

KM
gud ?
Sömnad

Nybörjarschack
Allt

för

snabbt.

ofta

visas

dragen

alldeles

för

Ingen möjlighet ges att öva dem

i

enkla situationer och följaktligen, när låt
oss säga de taktiska knepen lärs ut, är eleven fortfarande så "klumpig" med pjäserna
att undervisningen
tad.

tillstor del är bortkas-

John Love i "Chess. A New Introduktion”,
Bell and sons 1967

Sbd7 11. Sd3 Te 12. f3 De? 13. Tel Dd8 14. e4
Khö 15. e5 5p8 16. få TcB 17. STA h6 18. Sf2 Sfö

19. La3 Sh7 20. Lh3 LI8 21. Lxf8 Sxf8 22. gå
Se7 23, Sh1 dxcd 24. bxcd c5 25. Sgå Lxfå? 26.
T><f3 Dxd4t
Tuarneringstvåan
Andersson.
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Malte

Burwick.

Foto:

Björn

27.

Dxdé

exdd

28. Sed Te7 29.

Sdé6 Tb8 30. Sxf7t Kg7 31. Sd6 Sc8?7 32. Set
och vit vann ...
1-0
Mats Eriksson

Lincolnshiresystemet
1. Bondespelet

I södra Lincolnshire, England. börjar man
schack med bondespelet (the Pawn Game). där
den vinner som först får igenom en bonde till
sista raden.

2. Den tokiga drottningen
I modernt schack är hon den snabbaste på brädet. Så har det inte alltid varit. På medeltiden
kunde hon bara gå en ruta diagonalt åt gången.
Fransmännen på tolvhundratalet kallade denna
nya drottningen "den tokiga drottningen”.
Drottning mot bönder. Regler: Om en bonde
kommer fram till sista raden, så vinner den spelaren,
Hela bondelaget.

Prova med drottning och 8

bönder var på sida. Den vinner, som först "förvandlar” en bonde.
Pröva detta slags spel så ofta du kan. När du
vet hur kung, häst, löpare och torn går, pröva
var och en av dem med ditt bondelag.

BONDESCHACK
finssrer

2

ST

Un

nm

ARR

BT

kung.

knuffar

vt

anm

Ardees

SA

>»
-

OSCRARR

I TRE

STEG,

som

änuffär

ut

KASK vänser,

I duellen mellan kungarna, vinner den som
först kommer fram till andra sidan av brädet.

=

des

För andra året arrangerade schack-klubbarna i
Södra Alvsborg propagandatävlingen ”BT-cupen" tillsammans med Borås Tidning. Inte
mindre än 125 spelare ställde upp i den populäfa tävlingen som genomförs enligt renodlad
cupmaodell och med ”svidande" tidshandikapp
Segern gick till Leif Svensson SA Fenix efter
en rafflande final mot Ingvar Andersson Boltebygd. Remi | första partiet och vinst i parti
nummer två. I samband med finalspelet ar-

Sången.

Har böxien kommer tili state
futan Erter den plate mrå «tr
av bernen.
Pan

imtreg

Nottingham

och

Bob

-

Batsford 1978. Nästa steg är schack matt,
åskådliggjort genom matt med kung och dam
möt kung. Efter specialspel med springare, löpare och torn når man fram till mattställningar
och slutligen spel med alla pjäser.
Som

pjAser,

Bomåerna
förste

Första helgen i oktober arrangerade SA Fenix
sin femte "Knallekvart”. För första gången
lämnade man de egna klubblokalerna till förmån för den mer exklusiva konferenshallen på
Esso Motorhotell i Borås. Nytt för året var
också att arrangemanget sträckte sig över två

PAT få tvÅ ruter

sångra,

om

de

bil.

+ båpara aller Hänt,
borifarante sånner sen genan
Att ansetla AL den Andres
Runge

John Love säger i det inledande citatet

stöter man på problem när man lär ut schack till
nybörjare, speciellt om man försöker lära ut
alla pjäser på en gång och när man lär ut schack
matt, Det är hopplöst att komma ihåg hur alla
pjäser går och omöjligt att förstå matten. Detta
gäller alla åldrar.
Tränaren Nottingham har löst detta med
hjälp av bondespelet. En smart metod. Ur bokens baksidetext: "Den är grundad på det revolutionerande 'Lincolnshire'-systemet., uttänkt
av den

+

FIER

lokale juniorläraren

Ted

Nottingham”.

Grundidén är att låta den vinna som först kommer in med en bonde på andra sidan. Men den
idén presenterades redan i John Loves tidigare
cCiterade bok, utgiven 1967!

Arbogametoden
För drygt tio år sedan utvecklade arbogatränar-

na Göran

Malmsten och Björn Johansson en

annan metod baserad på en annan grundidé: att

slå ut kungen, Detta är exakt vad som skulle
hända om man spelade ännu ett drag i en mattställning!
Själv använder jag arbogametoden, ”böondeschack”. Jag gör två små modifieringar (bondens förstasteg och tornets placering — se rutan

dagar.
-

Öm mån vill
frila

på

oe

kan mar
övriga

och

BADA

Det

senare

renderade

arrangörerna

en

viss tillbakagång : deltagaramtalet. Men de
5000:- 1 prispotten lockade dock 24 par till en

tiäen

regler”

schark och matt, föckad,
PAS, vig sehack,

Kommande turneringar
Nässjö SK —- Höglandsträffen

-

Wade,

Leif Svensson

16 septem-

ber. Finalspelet hölls lördag den 19 september
med åtta spelare.

Detta är de första viktiga stegen i Lincolnshiresystemet, beskrivet i "The Children's Book of
Ted

betryggande 1,5 poäng.
Resultat A-final: 1. Ove Kinnmark/Lennart
Liljedahl 19 2. Jan Runnby/Bengt Svensson
17,5 3, Hakon Persson/Lars Olsson 15,5 4,
B-L Oskarsson/Gerhard Jörgensen
13,5 5.
Tage Bengtsson/Lennart Wahlström 11,5.
B-final: 1. Karl Angervik/Lennart Engvall
17,5 2. Vladimir Bajuk/Gustaf Olsson 17 3.
Niklas Kjellqvist/Niklas Cederqvist 15,5.

hela 24-2!
Cuptävlingen genomfördes med fyra kvalifi-

Fö å sing öl, mem med löpare
sensår

ceringsomgångar onsdagarna 9 och

av

ger från premiäråret och distanserade det andra
topp-paret Bengt Svensson/Jan Runpnby med

rangerades en simultanmatch med Ove Kinnmark. Denne slog tillbaka sjuhäringarna med

2

Chess”

både spännande och trivsam tävling. Ove
Kinnmark/Lennart Liljedahl upprepade sin se-

som verkligen jämnar ut mellan spelarna.

Kat ok kändor, Tornen
vRRLAS UbaRför,
Bondåan går an ruta, även
forals

Boråsschack

Tid: 56/1 1982, personlig anmälan 5/1 senast kl
13.30 I spellokalen. Spelplats: Hotell Högland
(med weekenderbjudande, tel. 0380/131 00).
Spelform: 15 minuter per parti och spelare.
Klass M spelare i SSF:s klass I eller högre, tidigare vinnare av klass I eller rating 1900 eller
högre. Övriga spelare startar i klass I. Täv-

lingens utformning beroende på antalet deltagare. Priser: Klass M första pris Kr 1000:klass I Kr 50(£- plus ytterligare två penningpri-

2:50, kan köpas från Sveriges Schackförbunds
Ungdomskommitté). Björn har lång erfarenhet
från schackundervisning på förskolan och begränsar sin målgrupp till de åldrarna. Men bondeschack är en lika bra startmetod hur ung eller
gammal man än är! Med hjälp av ord, diagram
och foton visar Björn arbogametoden. Han representerar den ursprungliga modellen, 1 startuppställningen står tornen utanför sina egna
bönder ("ser snyggare ut”) och bonden får gå

två rutor första gången om den vill.
Hur fungerar metoden i praktiken? Jo, efter
de första osäkra partierna börjar nybörjaren
snart se om sin kung, Han försöker i det längsta
rädda kungen. Och när det inte går längre — ja,
då är det schack och matt. På detta sätt utvecklas mattbegreppet naturligt. Metoden är genal! Till skillnad från i Lincolnshiresystemet
släpper man aldrig tävlingsschackets huvudmål: kungen.
Robert Danielsson

och texten nedan).

Samma år som Nottingham gav ut sin bok
kom Björn Johansson ut med häftet ”Förskoleschack. Schack för barn i åldern 4-7 år” (pris
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Håkan Persson, Bromölla, gnuggade geniknölarna
Det hjälpte till 1-1! Foto: Leif Svensson.

i mötet

med

Bengt

Svenssonllan

Ruannby.
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ser i varje klass.
Senast 2/1 till L.O.

Hederspriser.
Anmälan:
Arvidsson. Hembypdsga-

tan 17 H, 571 00 Nässjö, 0380/110 96. Startavgilt klass M Kr 50:—, klass I Kr 30:—

Valberedning:
Sture Johansson, Stockholm
(sammankallande). Hugo Florin, Luleå. CarlErik Erlandsson.

Lund. samtliga omval.
Z

Av tillstyrkta motioner kan nämnas

ten
SA Fenix - Gambitturning

Se TfS/9,

vid SSF:s budgetering.

Christer

Matts Unander frågar om tankarna kring förslaget om ratingmärken och eftersom förslaget
ursprungligen var mitt vill jag gärna försöka
förklara mig.
Tävlingar anses i vissa kretsar vara något

Norrköping,

Ledamäter: Tore Johansson, Ursviken, Solveig
Haraldsson, Vikingstad, Arne Nyberg, Halls-

berg, samtliga omval, och nyvalda Rolf Lindén, Falun, och Kosti Karppanen, Luleå. Ett
år kvar av mandatperioden: Lars Holmstrand,
Uppsala, Bengt Hammar, Odeshög, Gunnar
Carlberg, Torshälla, Yngve Aspström, Göteborg och Berndt Söderborg, Stockholm.
Suppleanter: Lars-Erik Wik, Kramfors, Arne
Svensson, Uddevalta, båda nyval
Revisorer: Kurt Savegren, Stockholm, omval,
och Roland Thapper, Lund, nyval.
Ungdomskommittén: Ordförande Bo Ländin,
Täby, ledamöter Björn Ansner, Täby, och Stig

Östblom, Gävle, samtliga nyval.
Nordiska Schackförbundet: Ledamöter Christer
Wänéus och Lars Holmstrand, båda omval.

Världsschackförbundet FIDE: Ledamot Rolf
Littorin, Stockholm, ersättare Christer Wänéus, båda omval.
Internationella korrschackförbundet ICCF: Ledamot Erik Larsson, Dösjebro, omval.

För att en skall vinna måste ju en annan

kelse.

att

SSF

föreningar

på-

att ar-

DAG,

Med denna ”Schackets
Dag" skulle man
(kunna) göra en speciell insats för schacket och

slags

tävlingar etc.

etc.

Föreslår

dess-

utom alt berörda arrangörer ej glömmer pressen och andra massmedia som radio, TV osv.
SSF kunde möjligen sedan följa upp och av
arrangörerna

begära

Thure Jacobsson 75 år

tingmärke, papperet är tomt, Red.)

andra

undertecknad
distrikt och

rangera (= fira) en SCHACKETS

Wänétus,

Matts Unander

detta dessutom samtidigt över hela landet.
T.ex. propagandaträffar för allmänheten, lotterier, utställmngar, nybörjar- och skol- plus

föreslår

Berndt Söderborg

(Skribenten lämnar därefter sitt förslag till ra-

fult.

samthga

och stolt över dem och jag inbillar mig att jag i
det avseendet fungerar som många andra.

frisknande.

förlora. Om man inte alls vill acceptera tävlingar som går ut på att man skall vinna så har man
förstås inga förutsättningar att tycka om priser
eller ratingmärken. Jag inbillar mig dock att de
flesta som spelar schack gillar tävlingar. En
helt annan sak är ju hur man kan bära en eventuell framgång och i det avseendet kan jag förstå Matts. Det kan måhända kännas bittert för
den som aldrig har lyckats erövra någon uatmär-

bjuder

Valrapport från SSF:s kongress

för mig oförståelig anledning så missunnar jag
dem inte det. Jag kan bara inte hjälpa att jag
skulle tycka det ser löjligt ut.
Med önskan om svenskt schacks snara till-

Jag tror att många, kanske rent av majoriteten, kommer att köpa ratingmärket. Däremot
torde det bli färre som kommer att bära märket.
Själv har jag skolidrottsmärket i högsta valör,
skidmärket i guld och vasaloppsmedaljen i silver, Jag bär dem sällan eller aldrig men är glad

Svar:

Ordet fritt

Härmed

Utländska turneringar
10:e Reykjavik International Tournament 1982
med start 9/2 1982. För spelare med Elotal
minst 2300. Upplysningar: Ears Göran Ri
beck, 031/14 55 28.
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nella blixttävlingar. Aven så tillstyrktes en mötion från Värmlands SF med innebörden att
regler för bidrag till turneringar skall utarbetas
och all hänsyn till sådana bidrag tages redan

Red.

+

Ordförande:
omval,

2 från Skå-

nes Schackförbund. Säledes beslöts att även
protokoll från de olika utskotten tillställs disirikten samt att FIDE:s blixtschackregler skall
ersätta SSF:s nuvarande och tillämpas i natio-

&

modell ser jag inte som en god utveckling. Men
för all del, om Berndt Söderborg och kanske
några till skulle vilja bära sina märken av någon

ak

11:e Rilton Cup 1981/82
Karlstad Open
Upsala Allmänna SS - Sanktionerade tävlingar
SA Fenix - Ungdomsblixt
Krylbo SK —- Juniortävlingar
Lundby SS/Götaverkens SK — Hisingen
Open
Upsala Allmänna SS — XXI Gmuaeliusblix-

inom schacklivet. An dessutom införa märken
som ett slags gradbeteckningar enligt militär

en kort redogörelsen

där

man berättar vad, hur och var man gjort arrangemang denna ”Schackeis Dag”. Detta i sin
tur skulle man kunna dokumentera och samla
ihop till en sammanställning.
Kosti Karppanen
Luleå
&z

Läste det sällsynt fåniga förslaget om ratingmärken i TIS/S, Eftersom jag har en förkärlek
för absurda skämt tyckte jag först det var ganska roligt. Men ytterligare en genomläsning fick
mig alt inse att det var allvarligt menat. Jag
skulle därför vilja att förslagets upphovsman
förklarar tanken bakom detta löjeväckande jippo. Hur Cs dessutom kan ägna sig åt sådana
oväsentligheter i dessa tider då man har allvarliga problem att brottas med ökar i varje fall
inte mitt förtroende, Om bakgrunden är att få in
lite mer pengar i kassan tror jag att förbundet
gör ännu en grov felsatsning.
Som jag ser det finns det redan mer än nog av
ratinghysteri och bäst i klassen-mentalitet

Öm vit tittar på de föreslagna stipulationerna
för ratingmärket finner man dock att Matts argument

får mindre

vikt,

Det är vanligt att en

nybörjare startar med rating 1200 och enligt vad
ungdomsledare har sagt mig uppnår alla som
ägnar sig åt schack och tävlar 1400 poäng vilket
alltså skulle stipulera till märket och vara ett
tecken på att man har spelat tävlingsschack en
tid. De högre nivåerna är givetvis svårare att
uppnå men det är ju det som är meningen.
Finns det förutsättningar för ratingmärken i
Sverige? Ja, själva ratingen är ett utmärkt instrument att gradera spelstyrkan. Om ratingen
sköttes ordentligt på alla håll skulle den givetvis bli ännu bättre, Kan ratingen bli bättre? Ja,
allt kostar pengar eller resurser och tankegången med ratingmärken skulle vara att distrikten
genom försäljningen av ratingmärken skulle
kunna

tillföras

resurser för att sköta

ratingen

effektivare.
Vill någon köpa ratingmärken? Kan det bh
en god affär? Här är det givetvis svårt att sia
men

man

kan

ju

göra jämförelser

med

t.ex.

Skolidrottsförbundet och Skidförbundet. Dessa hari varje fall gjort goda affärer med försäljningen av märken trots att de inte kan peka på
en liknande direkt nytta som schacket kan få
bara genom att sköta sin rating.

Eldsjälen i gotländskt schack under mer än 40
år, Thure Jacobsson, Visby har den 13 oktober fyllt 75 år. I början på 1930-talet började
Thure spela schack i Visby SK och 1937 var
han med om att bilda Gotlands Schackförbund
och blev dess förste och hittills ende sekretefare. Då började han även sin långa bana som
tävlingsledare och schackorganisatör och otal-

ga är de tävlingar han anordnat och stått som
tävlingsledare

för.

Att SM:et

kom

till

Visby

1945 var främst Thures förtjänst och han hade
största arbetsbördan för att få allt ordnat så
bra som möjligt. Thure har även tillhört Sveriges Schackförbunds styrelse. I Visby SK är
Thure sedan 16 år tillbaka ordförande. Som
schacklärare

har

Thure

fungerat

i många

år

och många ungdomar, som sedan blivit goda
spelare, har gjort sina första lärospån hos honom.

Som

schackspelare är han farlig för alla

och får han bara en chans så angriper han så
det står härliga till. På sin 75-årsdag blev han
livligt hyllad av Gotlands schackspelare samt
från bl.a. Sveriges Schackförbund. Och natorligtvis skulle det vara schack också varför
Thure inbjöd ett 50-tal schackspelare till en
fest och en förgåveturnering ett par dagar senare.
K. E. Gannholm
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17), men å andra sidan misslyckades han i San
Sebastian för andra gången (20 deltagare) sant i
Budapest (6 delt).

Richard Teichmann
och hans match mot

Redan

Aljechin
i Berlin 1921
Richard Teichmann föddes samma år och samma dag som en annan stor schackmästare, Emanuel Lasker, d vs julafton 1868. Födelseorten
var Lehnitzsch helt nära Altenburg. Som ung
student i det kejserliga Tyskland studerade han i
Berlin och Jena, Ganska tidigt i sitt liv kom han

alt uteslutande ägna sig åt schackspelet, detta
sedan han 23-årig vunnit stadsmästerskapet för
Berlin.
Han fivttade av denna anledning till London
och

etablerade

sig

som

schackmästare

med

hemvist i City of London Chess Club. Med
undantag för ett kort mellanspel som språklärare var han sedan hela sitt liv professionell i
schack världen med allt vad det innebar av uppvisnings- och turneringsspel samt knapp och
osäker ekonomi. I "The Chess Career of Richard Teichmann” berättar Jack Spence (1970)
detta och mycket annat om RT.
R T:s karriär begränsades många gånger av-

sevärt av ohälsa (i boken inte närmare specificerad). Han blev bl a blind på ett öga och dolde
> eller kanske snarare framhävde — detta genom
att bära svart lapp. Under åren 1894 — 1910
deltog han i de flesta av de stora internationella
turneringarna. Statistiskt sett tycktes han predestinerad för en &e till 7:e plats ungefär, då
detta sekel var mycket ungt och turneringsdeltagarnas antal mycket stort,
Han inledde sitt tävlande år 1911 ganska

alltmer

lysande

stjärnan

Alexander

till denna

stora

framgång

för

R

Txe3 Td8. Uppgivet av vit, ty 39. Td3 följs av
Txd3 jämte Le2.
&

R T spelade

Aliechin.

Matchen omfattade endast sex partier, och efter de fyra första hade Aljechin vunnit två,
medan två tagits remi. Detta var säkert inte
någon oväntad utveckling mellan en ung ambitiös stormästare och en, som sett sina bästa
dagar.

Nr 273 DAMINDISKT
Teichmann — Aljechin

5:e partiet
1. då Sf6 2. cd bö 3, Sc3 Lb7 4. Del Sc6 5, SP3 e6
6, ed €5?1 7. dxe5 Spd 8. Lpå Le7 9. Lf4 (Teich-

mann ansåg efteråt att 9. L.xe7 jämte ev Sd5 var
bättre, men han tycks ha fördel också med
textdraget.) Le5 10. Lg3 De7 11. 0-0-0 Sc xe5
12. SXxe5 Sxes 13, Sd5 L>xd$5 14. exd5 Dp5t 15,
Kbl (15. f4? Le3t) Sgd 16. Telt Kd8 17. Ld3

SoH
19. — Dh&? (Leder till pjäsförlust, men De7 20.
Tel Se3 21. Dd2 Kf8 22. b4! är också fördelaktigt
23,
DI7
30,
34,

för vit.) 20, Le2 f5 21. Tel Kf8 22. h3 Te8
hxg4 fxgå 24, TI Ld6 25. DJ1 Ted 26, Thi
27. Dd3 Df5 28. Th5S Dxh5 29. D>xe4 Dh17
Ke2 h5 31, Ld3 Le7 32, Lel h4 33, Le3 LI6
dö! cxd6 35. Da8t Kl 36. Dd5t Ke 37.

Dp8T Ke7 38. Lg6!, och svart gav äntligen upp
inför det ogarderbara matthotet. Man kan ana
stor besvikelse hos den 29-årige ryssen efter
detta hans första förlustparti i matchen, Eljest
hade han väl inte spelat så länge med pjäs under? Och nog var Aljechins spelöppningsbehandling lite provokativt underskattande, men
nu var han ju i alla fall förvarnad inför sista
partiet — motståndaren var ingen duvunge!
Nr 274 SPANSKT
Aljechin — Teichmann
f:e partiet
1. ed e5 2, Sf3 Sch 3, Lb5 ac 4. L xc6 (Avbytes-

varianten, använd av Aljechin m fli S:t Peters-

nämligen
binstein,
3/5, Den
hin, som

Han

förlorade

alla ganska
tre av dessa,

mot v Bardeleben, Marshall och Rumot den senare med resultatet 2/2 —
ovan relaterade matchen mot Aljecalltså slutade 3-3, var väl antagligen

med hänsyn till omständigheterna hans bästa.

Han deltog i ytterligare tre turneringar: Teplitz-Schönau 1922, Karlsbad 1923 och Leipzig
1924. Resultat I tur och ordning: 6 p av 13,9 p
av 16 och 4!/+- p av 5. I den sista tävlingen
delade han 1:a och 2:a pris, medan han i Karlsbad åter mötte Aljechin i ett remiparti. Krafterna var emellertid nu på upphällningen, och
han avled på ett sjukhus i Berlin
månaders sjukdom i jur 1925.

efter

fyra

Före kriget hade han producerat teoretiska
artiklar i Deutsches Wochenschach, men om
man numera minns något om honom så är det
kanske bara följande paradoxala yttrande:
”Schackspelets så kallade strategi består till 99
procent av taktik.” Denna sentens är nog mera
rolig än sann. Rättvisare bedömd blir säkert R

T, om man tar fasta på vad hans vän Sprelmann
sade om honom: Richard hade trots sitt enda
öga en underbar positionsblick!
Gösta Södergren

Litet Finlandsbrev
tjusta. Något sorgligt har inträffat. Finlandsmästaren Jorma Aijälä har den 6:e november

omkommit på en järnvägsövergång I Nastola
öster om Lahti. Jorma Aijälä hade efter Weste-

ket långa loppet. Hans svaghet var nämligen att
han vanligtvis var för snar att taga remi utan att
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inemot 20 matcher,

i sina dar.

Schacklivet hos oss går sin gång med ett otal
weekendturneringar i vilka inte alla är så för-

T har

och 4:a
—- 6:a I Pistyan bland lika många (10 p av

korta,

burg 1914.) dxcé 5. 5c3 f6 6. då exd4 7, D>xd4
D>xd4 8. 5xd4 Ldé6 9. Sde2 Se7 10. Lf4 Le6 11.
L>=dö cxdé6 12, 90-00 0-0-0 13. Thel Lf7 14,
Sd4 The8 15. f3 Kc7 16. ad h5 17. axb5 axbå
18, bd ScB 19. Sf5 på 20. Se3 Shé

att han var
tid, en ansupporter,
i det myc-

uttömma möjligheterna till aktivt spel, men så
icke I denna mastodontturnering.
Aven 1912 blev ett bra år för R T. Han kom
3:a i Breslau bland 18 deltagare (11'/: p av 171

Txe3! jämte Sc41.) f5 23. Tal Sc8 (Kb7?! 24.
exd5 Txe3 25, dxc6t KB 26. Txd8& Kxdå,
och vit har en del chanser för sitt springaroffer.) 24. på dxed 25. TxdB Kxd8 26. fxed få
27, Tdit Ke7 28. TI gå 29. Sf5 Sd6 30. Tal
Sc4T 31. Kel Kb6 32. Sd4 h5 33, gxh5 Lxh53d.
Sb3 f3 35, Sd2 Se3 36. Ta3 f2 37. Sa4t bxad 38.

1910 hade R T flyttat tillbaka till Ber-

17 p, som han besegrade, Han vann ytterligare
över Rubinstein, Rotlevi, Nimzowisch, Aljechin (19 år), Tartakower, Spielmann plus sex
andra, som må vara onämnda. Han förlorade
blott två partier och spelade tio remi. Om orsaspekulerats en del. En var säkert
ovanligt konditionsstark vid denna
nan att han hade en inflytelserik
rådman Tietz, som stålsatte honom

Kx<e8

lin, men inför det väntade första världskriget
bosatte han sig i Schweiz för flera år framåt,
Han deltog där med framgång i lokala schackevenemang. Dessutom kunde han ägna sig åt
stärkande bergsbestigning, som faktiskt var en
passion hon honom bredvid schackspelet.
Först år 1921 återvände R T till Berlin, där
han engagerats för en del matcher, av vilka den
viktigaste var den han skulle utkämpa mot den

svagt — tog blott 6 '/2 p av 14 i San Sebastian -men fick i alla fall remi mot segraren Capablanna. Hans störa succé kom i den andra Karlsbadturneringen med 26 deltagare samma år.
Med 18 p tog han förstaplatsen före Schlechter,

kerna

Te8? (Förvärrar svarts läge.) 18. Txe8t
19, få

rinen

Y.

Rantanen

det

högsta

Elo-talet

vill alternativt

besätta a-linjen.) d5! 22, Td4 (Om 22. ex d5, så

Eero E. Böök

21.

RoTeichmann

och

Finland. På grund av risk för överansträngning
dehog han inte i Malta-olympiaden. Ajälä var
född 1947, alltså vid sin bortgång i sin bästa ålder, En svår förlust för det finska schacklivet.

Kb2

(Fit

förbiseende,

Vit

i
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För fjärde gången anordnade Schack-08 sin
snabbschackturnering i Norrköpings Stadshus,
som enligt traditionen spelas första veckan i
oktober. Deltagarantalet blev något mindre än i
fjol — två av de bästa som man räknat med och
som har varsin seger i tävlingen — Lars Karls-

I turneringen,

son (Merano) och Harry Schösster (Jugoslavier)

Mats

Sjöberg

(2504)

Stockholm,

finalist

partementet" — Maj

berg som
spelsalen.
i

(som

var

inbakad

i turneringen)

med

CT

MS

Åke Sjöberg

myc-

é

PRESS STOPP
Det blev svensk

da

;

i

pen

If

a tå ME

Sverige.

Matt i 0 drag
Tur att det är långt avstånd

mellan

läsare och

artikelförfattare, annars hade nog både råa ägg
och tomater nått sitt mål. För att nu ett problem skall vara riktigt så måste uppkomna —
och utförda — drag ske enligt gällande FIDElägger Du säkert märke

Hur är det möjligt att den

Lösningen på problemet är lika enkel som genial. Vänd på diagrammet ett halvt varv (1805),
och se. Svart står matt!!

öm,

Alexander Hildebrand

221 60 år FE
Alexander Hildebrand fyller 60 år på själva jul-

kommit di?

I

seger i Tele-0OS vid mötet

mot Finland den 12 december. 3 vinster
och 5 remier gav resultatet 5 2-2 '/3 till

Nu ser man tydligen att löparen regelrätt gått
ull hi eftersom bönderna e, f, g, h2 i själva verket är a,b, c. d7.

afton,

Han

här länge

varit en förgrundsfigur

I

svenskt schackliv, och det i flera egenskaper:
aktiv spelare av klass ( den gamla ”landslagsklassen) och Käpten för. det svenska schack-

(och helst. tror jag) en oförliknelig främjare ava
svenskt (och nordiskt) problemschack, Mäångsidig problemist och teoretiskt och praktiskt
värt främsta namn inom studiekomposition har

han energiskt och idérikt fört det svenska problemschackets talan i internationella sammanhang. Colliinplaketten It guld har han fått av

AVIS
i

Pröva själv.

i

till vitfältslöparen.

så ae

"og

lexÄ

drag.

Lennart Ekström

regler.
| diagramställningen

SOUVENIRS
i

port
Kor
;

har inte svart

ket alt sätta emot.

Uppsala och Jo-

nn ARN ASrn

CAPITAL

s
Jag

Engqvist,

Schack-08-spelare.

äns

dk

Tomas

han Ingbrandt, Norrköping, 5,5 poäng, Stefan
Samuelsson och Öve Nilsson, 5, Stefan
Winge, Uppsala och Johan Hedström, Bollmora, 4,5. Ulf Bergsten erhöll pris som bäste

arr rr

i

diagram

Flis-

år efter år ”sörvar” de agerande

Juniorer:

och placerade sig högt i prislistan bl.a. 3:dje

io

Gullan

I nedanstående

brandt jun.) Norrköping, Tomas Engqvist,
Uppsala och Lars Blomström, Uppsala, 5,5.
N.-G.
Renman,
Uppsala,
K.
Kaiszauri,
Sthlm, E. Diderholm, Uppsala, Ove Nilsson
fjun.) Linköping, Sven-Gunnar Samuelsson.
Västerhaninge, Felix Nordström, Sthlm, Kaj
Engström, Luleå och Norrköping, Stefan Samuelsson, Västerhaninge, Gun.) 5 p.

Tomas Engqvist, Uppsala. IM Tom Wedberg
övertygade med ett alltigenom gediget spel,
var egentligen aldrig i några svårigheter och
tappade endast en halv poäng på de sju ronderna och det var mot Tomas Engqvist. I slutronderna vann Wedberg komfortabelt i tur och
ordning mot Carl-Magnus
Björk, Åstorp,
Nils-Gustav Renman och Konstanty Kaiszauri. Juniorerna visade överlag fina takter
Ån L.

Westling och

Nu när alla uppmanas att spara, så varför
krångla till det, jag menar, det där med matt i ex
3-4 drag. Matt i 0 drag är en rejäl inbesparning. Hårdare än så kan man inte dra åt den berömda svångremmen.

skall vit i verkligheten utföra eu drag. Men vad
nu. Det är ju 9 svarta bönder på brädet. Vad säger FIDE om det?
Innan vit nu kan göra sitt drag så måste svart
ta bort en bonde, och oavsett vilken av de nio
bönderna som svart tar bort så gör vit matt i I

Resultat: Tom Wedberg, Sthlm, 6,5 poäng,
Carl-Magnus Björk,
Åstorp, 6, Johan
Ing-

fjolårets
upplaga = förlorade
först — mot
Schack-08:s Ulf Bergsten (2089) i en verklig
ihriller för att i slutronden även förlora mot
Johan Ingbrandt, (2168) Norrköpings SS, vik
ket gav den sistnämnde delad seger i juniortävlingen

Hela schackfamiljen Samuelsson

deltog med den äran, pappa Sven-Gunnar i
Förbundets korrschackkommitté samt sonen
Stefan som fick lika många poäng som faderskapet. Som turneringsledare och prisutdelare
fungerade klubbordförande Allan Jonasson
som även passade på att harangera ”köksde-

saknades. Men ett flertal av eliten deltog dock
och satte färg på tävlingen.
Det blev som alltid vid dessa snabbschackturneringar raffel och sensationer. Topprankade

Matt i mycket få drag!!

och 4:de platserna i hela tävlingen. Lena Samuelsson och Christina Nyberg var de enda
kvinnliga deltagarna och tog vardera sina 50 76

Stadshus-schack

er

SSF, och av FIDE de förnämliga titlarna internationell domare i studier och internationelt

mästare i schackkomposition.
mer man

Finns det något

kan önska sig? Ja, AH

har en dröm:

att få ge ut en bok om svensk studiekomposition genom tiderna. Materialet har han, men
vem blir sponsor?
AH är en intressant människa, många lär det
förvåna, att han kan förena benhård logisk

skärpa och en rättslidelse av det utmanande
modiga

toch
night

a

3

å

ida, fav ves

svarg

ANRression.

ve

Rae.

En hälsning från

hn

af

och ICCF

s k

kongress.

fo

brankaen > faen fy Palgiot Mid

Tack! Den

200C

skarpsynte läsaren kan återfinna

Kanske drog vi åt svångremmen för hårt. Matt i
I drag är kanske mer lagom. Därom finns det
flera problem, ett av dem är ovanstående.

mänsklig värme och humor

till och

med

bet

bo-

hemiskt slarv ibland.

Matt i ett drag

4

ymemapabigs

Rh ON ska

London

flera välkända namn.
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BARER

slaget med

gästfrihet) — och

Här

TfS som har haft många tillfällen att dra nytta
av vännen AH:s stora kunskaper och arbetsförmåga, önskar god fortsättning.
EU
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År

Red. A. Hildebrand,
Perkonoja. Turku.

STUDIER

Morgongåva

och

Originalbidrag och lösningar till Pauli Perkonoja, Parolistigen 12 B 20, SE-20350 Åbo
35, Finland.

Nio originalstudier
2210 H. Källström

2211 H. Källström

2212 Odd Flater

Göteborg

Göteborg

Oslo

AEA

m

MM

P.

-

Originalstudierna i detta häfte får avsluta årsturnering 1981 för studier. Antalet originalbidrag överträffar glädjande nog originalskörden
från tidigare år. Så kvantitativt är 1981-årstävling lyckad. Hur det däremot förhåller sig med
kvalitén får domaren Gia Nadarejsjvili avgöra.
Då originalbidragens antal denna gång är inte
mindre än nio, så utlovar vi två priser för hästa
lösningsförsök, Insändningsfristen sätts till den
20 januari 1982. Lösningarna skall sändas till P.
Perkonoja.

Utlysta studieturneringar
G.

Grzebans

jubileumsturnering.

Den

polska

Problemkommissionen och Polens Schacktörbund anordnar en kompositionsturnering för
studier för att hedra Prof. Grzegorz Grzeban
till hans 80-årsjubileum. Domare blir: G.
Grzeban och J. Rusinek. Insändningsfristen utgär den

I september

1982.

Insändingar

Ruszczynski, 00-739 WARSZAWA,
pinska 6/8 m. 48, Polen.

Remi

2214 Robert Pye

2215 Emil Dobrescu

irland

Rumänien

till:

P.

ul. Ste-

Mera om Moravec
Allan Werle återkommer
än en gång till studien
2196 (bör vara 2205!) i TIS 8/1981, som har föl-

jande utseende:
Bb2. Vinst. Och
”Jag har sedan
i TÉS 8/1981 fått
ta mig med den.
Aires

1960,

(3e

studien som
men inte en
dualen. Nå, ja
hållit, att om
ras på bl kan

Ka2 Tc3 Bc7, h3 — Kc8 Th2
skriver:
denna studie var reproducerad
anledning att än en gång befatI ”Finales artisticos”, Buenos
uppl,

ba uppl

1947)

återges

nr 140 med de amplaste lovord,
bokstav om den i TfS påvisade
— som slutkläm påstås ff ha framvit K i diagramställningen placevit bara få remi. D.v.s. om svart i

den ursprungliga ställning är vid draget gör han

remi.
Man spelar 1. Ka2 Tf2 2. Tc4? ( Frågetecknet
mitt.) Tf3 3. hå Tb3!4, Kbi Tb5! remi. Alldeles
riktigt. Men vit spelar bättre 2. hå! Tf4 3. hå
Tb4 4. Kbl Tbé6 5. Tc5S!, och svart är i dragtvång med resultat att vit vinner. Eller 4. —, Tb5
5. h6 med lätt vinst.
Alltså: Vit vinner med eller utan att vara vid
draget. Det är de små detaljerna som gör det.”

G. Nadarejsjvilis jubileumsturnering.
I samband med kompositionsstormästare Gia Nada-

rejsjvilis 60-årsjubileum utlyser den Georgiska
Schackfederationen en kompositionstävling för
studier. Tävlingen avdöms av jubilaren. 6 priser och dessutom 3 specialpriser. Kompositioner tryckta på diagram med fullständigt författarnamn, adress, samt lösning skall insändas
senast I maj 1982 till: Sportkomitet GSSR,
380005 TBILISI ul Leselidze 36, Sovjetunionen. Kurverten bör märkas med "Na
Mezhdunarondyj konkurs”,

EN JULSTJÄRNA
Sunyer
Nyårshälsning år 19?

J. Fritz” jubileumsturnering. För att hedra
kompositionsstormästare Dr, lindrich Fritz på
hans
Vinst
2216 Seb, A. då Silva

Brasilien

2217 E. Melnitenko
Nya Zeeland

Vinst

22185 D. Gurgenidze

70-årsdag

har

Tjeckoslovakiens

Schack-

förbund utlyst en turnering för studier. Insändningsfrist: 1S juni 1982. Insändningar i ett
exemplar på diagram till lng. Frantisek Macek,
Öbrancu miru 90, Praha 7, 17000 Tjeckoslovakien.

A. Cheron minnesturnering, Journal de
utlyser en turnering för studier till A.
minne. Domare Garen Yacoubian.
ningsfrist 31.12.1982. Priser 500, 300
Sfr.

Insändningar

Edmond

Bernard,

(högst

3 per

CH-1302

Geneve
Cherons
Insändoch 200

författare)

till

Vufflens-la- Ville,

Schweiz.
H.

Remi
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Vinst

Lomrmmer

minnesturnering.

Till

minnet

av

Harald Lommer anordnar Spaniens Problemistförening en turnering för studier, Insändningsfrist (på diagram i två exemplar): 31 juli
1982. Adresy: J. P. de Arriaga, Apartado
13.085, Madrid, Spanien, Domare: P. Perkonoja. Högst två kompositioner per författare.

Självmatt i 8 drag. (maximummer)
Lars Falk har sänt oss detta geniala problem.
Betingelsen

”maxtmummer”

innebär,

att

svart

alltid måste göra sitt (av alla möjliga) geometriskt längsta drag.
Lösningen lyder: 1. c4 Df8 2. cxd5 Da3 3, dé
Dh3 4. Ke2

Dcå 5. d7 Dcl

Da6 8, Kd1
svarta

damens

DfIX.
drag,

6, d8T

Drar man

Dh6 7. Td2

streck för den

så ser man

att mönstret

bildar en 8-uddig julstjärna. Dessutom finns
det en vit Excelsior (dvs. vit B marsch från utgångsfältet
till promotionsfältet) samt en
T-promotion.

Fantastiskt!
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Bidrag och lösningar till

Jultävling

? ? ? PROBLE

Blott ett drag ett ögonblick i sänder ...
Under denna paroll startar vi JULPRISTÄVLINGEN 1981. Det är allom känt att man i välståndets land (alla kriser till trots) blir allt
bekvämare och bekvämare. Schackvännerna
inte undantagna.

MJ

=—söoooresaRSSON, P16292.

oo.

Problemen 14103 -- 14106 tillägnade Alexander Hildebrand, 60 år
14103, Jan Knöppel,
Lidingö.

14104, Manne Persson
Mora.

14105, Anders Lundström,
Vindeln,

Och förvisso främjar inte jul-

maten långa analyser. Därför tänker vi visa förståelse

och

reducera

analyserna

och

utskriv-

magen av dessa till ett absolut minimum, dvs.
ett drag per ställning. Längre än så kan vi inte
sträcka oss.

I de sex ställningarna nedan, som

alla har betingelsen "Vit drar och vinner”, gäller
det bara att ange vits första drag. Och ingenting
annat. Sedan återstår att plita ner dragen på ett
julkort och skicka det till vår studiered. A. Hil-

i
i

ii
ii

debrand,

Box

före

absolut

och

29, 740 41

inte

Morgongåva,

senare

än

Gärna

10 januari.

Draghonoraret är inte att klaga på: 100, 75 och
60 kr + bokpriser. (Detta inklusive inflations-

Självmatt i 5 drag.

Självmatt i 2 drag.

14106. Herbert Hultberg &

14107. John Svedberg,

Hjälpmatt i 3 drag.
Vit börjar.
14108. Lars Larsen,

Hilding Fröberg

Iggesund.

Sönderborg.

och devalveringstillägg).

Och så återstår det bara att säga: GOD

JUL och GOTT NYTT ÅR! samt lycka

Stockholm/Handen.

(Danmark)

till i dragkampen.

2

Matt i 3 drag.

Matt i 3 drag.

14109. Claude Goumondy,

13110, Vincenzo Tinebra,

Paris,

Dela (Italien)

ä

Le

i

Matt i 3 drag.
14111. Gustav Jönsson

Torsby.
(Tillägn. L. Larsson, 60 år)
zz

Al
Matt i 3 drag.

Matt i 2 drag.

14112. Karl-Gunnar Pettersson,

föregångare. Den kände polske problemisten
Saturnin Limbackh har sänt ett eget verk (2 pris,

14114. Christer Jonsson,
Johanneshov,

= 14113. Halvar Hermanson,

Bergvik.

Unby

(Tillägn. Bernt Ahlgren, 50 år)

Ib
PA

end
se 2

—

3

oo

Przyjazn,

19535 Kbl

14062 (Holm)

oh

vo

Sb5 Sd7 Bd3å d5

I. Lxa5

Sxd8

2. exd8L

1 —

ScYScSd4
20 Dpsfdxcstexd4.
Förvandlingshistorien är inte ny, vilket ej hindrar att
den år rolig att återse.
14062 (Gedda) I. Lh2 Sc3/c5 2. Les c5/8c3 3,

pe

RR vn

Lec6 Lgl

f2 g3. —- KaB Tb7 Lal Shi Bb2 f3 g4. 3 drag. 1.
Lh2 osv.

VE

Sch bxcd

4, Dxec4 Sch

1. — Sa3 2. Les Sc3 3.

Da5 c5 4. Sc4 bxcd. Två eleganta varianter
med fångsling av de svarta springarna.
14064 (Nilsson) 1. Db3 2-4. Sb5 5, Ld3 6-7.
Td4 8. Kd5 9. Ko4 10. Sc3 5Se3. Ej 2. Kd5? 3,

&

Kod 5. Sd6 6. Ld3 7. T7? Fyndigt ordnande av
dragföljden.

Matt i 2 drag.

Hjälpmart i 4 drag.

14065 (Persson)

1. Dg4 Lxc6 2. Se6 e3. bj I.

Lie Txhd4 2. Td3 e4. Ambitiöst, originellt och
;

14115. Örjan Lindberger, Bromma. Vit: Kd3

ii
;iv
i

14116. Vitalij Stoljarov, Zaporozije (SSSK)
Vit: Ka3 Tb3 Sbi Bbd, Svart: Kal Lf8. Matt id
drag.
14117. Bertil Gedda, Göteborg. (1 pris, Mat
1979.) Vit: Kol Da5 Te6 Lbö Lg8 Sb5 Sfö Bbd

-

c2 €2. Svart: Ke4 Db7 Thl Lf3 Lel Sh8& Bc3 h2.
Självmatt i 2 drag.

i
i

a

efter drag med 5Sg2. Uppströms lösning av
konstruktionsproblemen är säkert den bästa
tänkbara, och han har all heder av sin fina två-

Ta8 L.e3 Be2 e7. Svart: Kbl Bb3. Matt i 3 drag.

dragare.

ledningen
Gnarp.

alltså

ställningen

fortfarande

oförändrad.

Erik

till

13632

(Lindgren

&

skall sv. K stå på hd och v. L på hå.
C. I:s lösningskommentar till 14030 är som
uppgiftens författare Rolf Uppström påpekar
helt felaktig. Se4 behövs i varianten 1. Thdl
cxdS$ 2. Dxd2. 5Sg2 parerar bilösringsförsöket
1. Tel? och Lg5 måste finnas för att sätfa matt
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Ddl.

Sxhd/d3f

1.
2.

Intressant fråm-

|. Kxed4 Te2 2. Kd4 Les.

bj i. KfA Sf6 2. KfS TI2. co) 1. Kxp2 Ld5 2.
Kh3 Sf2. Varje gång måste en vit pjäs slås. En
kansekvent genomförd idé.

14068 (Hultberg) 1. La4 Tf6 2. Sb3 Tf2 3.

Keel 0-0. Aven på hjälpmattsproblem lyckas
Hultberg sätta sin personliga prägel. En svårknäckt nöt, som även starka lösare gick bet på.
bj

14069 (Knöppel) 1. Th5 d85 (DD?) 2. Tb5 Sc6.
I. Lft d8D (5?) 2. Lb5 Dd2, Bra miniatyr

med dualtförhindring.
14070 (Kopajev)

I. Da8

(2.

Dhi)

Dd8/Dd7/

Dd6 2. Tb6/Tb7/Tb4 Svarta damens linjer avskärs av två vita batteripjäser. Ett kanske ej så
vanligt tema.
14071 (Lobusov)

1. Dd7 (2. LXxe4) Th i/Th3/

LÄ VIKS Th7/ThB/Sd3 2. La2/lb3/Le4/Le6/
LIT/Lg8/Sxd3 Häftets bästa uppgift med bra
inledning och aktiv vit löpare. (C.J)
kd

Tack, bästa vänner, för den vänliga hyllningen!
(LL)

AAA HAFAHAG AOAGAÖA
Jultävling
2 avdelningar.

Tre bokpris i vardera avd,

Lösningar senast 31 januari — 82 till Lennart Larsson, PL 6292, 5-443 00 Lerum.

delat av L. K. själv.

14059 (Hultberg & Fröberg) 1. Dh7 (2.
Dxc2.) axb3Txb2l 2 Dg7/Dd3. Förspel 1. axb3yTxb2 2. Des/De) I f3? Txbl! I. f4?
axb3! Välformad tvåa med mattförändringar,

Avd. A (svår tävling)
14118. Vaclav Gebelt & Jurij Gordian

14119. Veikko Tamminen &
Veikko Hynönen,

Helsingfors.

samt linjeavskärningar i försöksspel.

14060 (Knöppel) 1. e4. (2. exd5) Sf5/dxe3

fxe3

2. exföfDekyDg3.

exd3fexf3.

Försök:

I

Förspek

I. — d3f3

2.

I. e3? f3/d3/dxelfxe3 2.

exdgfexf4/De3/Dg3,

Se5

Larsson)

(2,

de problem har nog gjorts. T.ex, (Lennart
Karlsson, BCM 1939) kf4 Db8 Td3 Tg4 Lf2
Sb5 Se7 Ba3 e2 e5 f3 f5 gå. -- Kc4 Dh2 Th5
Le? Le2 Sbl Bag a7 c6. 2 drag. 1, Db7. Med-

Rättelser. Genom ett beklagligt förbiseende har
de två sista problemen i häft 8, jämte alla i häfte
9 blivit felaktigt numrerade. Häfte 3 skall givetvis sluta med 14085 och 86. Häfte 9 skall börja
med 14087 samt avslutas med 14102.
I uppgift 13652 av Persson i turneringsdomen
diagrammet

I. Sd6

14058 (Svedberg) 1. Ke5. Sex avdragsmatter
med vit kung. Mycket bra, men många liknan-

I

på h6 och c: som b, Bh4 bort, 5e3 på h3.

(Thorsson)

2. Sd3/50d7. I. — Tb3/Txb6!
ställning av fortsatt angrepp.

Svedberg,

för 1978 (häfte 8) skall ställningen b vara:

av

Sd3. 1. --gxf2! I. Sd27 Sd1 2. Sde4, I. — Sxhåt
1. Sc3? Sd1 2. Sbed, I. —- 03! 1 5c5? Sd1YTal

vit att göra matt, Lösningar senast 10 februari
till Lennart Larsson, PL 6292, 5-443 00 Lerum.
Prisböckerna i TfS 6 har tillfallit Arne Damström, Hovgårdens Sjukhem, Borlänge och
Cixten Gullstrand, Lärkstigen 1, Arvidsjaur.
är

granskning

Sd UTb3/Ta3 2. Dxf4/De3/Sdc4/De5/De7.
Sxg3? fxgå 2. De, I. — SdI! 1. Sf2? Sd

I 14114 börjar svart och hjälper

I årstävlingen

noggrannare

Lösningar till problemen 14057-14071, häfte 7.
14057

Lösningstävlingen. Tävlingen omfattar spaltens
samtliga uppgifter 14103 — 14117, Rätta lösningar till fem av dessa berättigar till deltagande i utlottningen av två prisböcker. 1 självmatt
(14103, 04 och 17) börjar vit och tvingar svart
att göra matt.

Efter

problemet håller nog även C. J. med om detta.

imponerande.
14066 (Lundström)

14067 (Lind) Lösning: 1. glT Lift 2. Thl Sf3.
Skenspel: 1, — Sf3 2. Kh3 Le6. Pjäsernas uppställning bildar två IL!

I. — Sf!

I. Dxd4?

Da7!

Utökad albino med sex avdragsmatter av Be2.
Utmärkt. Rolf Uppström har till jämförelse
sänt följande egna alster (Land og Folk, 1975)
Kfi

Dd5S Tc3

Le3

Bb3 d2 g2. -- Kd1

Sf7 Sp5 Bed c5. 2 drag,
saknas

dock

Tad

La3

1. då. 1. d37 Se5! Här

försvarspelsvarianterna

i Knöp-

pels uppgift.
14061 (Stockman)

1. La2 Sxb3

2. få 1. — Sc2

2. Lbl Förspel; I. — Sxb3/Sxc2 2. La2/e6 1.
få? Sxc2! I. e6? Sxb3! Trevligt! Tyvärr finns

a

i;

RR

Vit börjar och gör matt i 4 drag.

Vit börjar och gör matt i 5 drag.
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14120. Radu Dragoescu,

14123, Erik Svedberg,

Rumänien.

Register 1981
Partier
Agdestein—LCvitaäft oossecrerese
Alburt-Andersson, U
.
Alburt-Peter soc ooo sees
Alexandrila-Joselian:
Alexandrija-Tjiiburdamdze
Aljechin-Teichmann
Andersen-Vihinenf
o ocooocooAndersson, B-Bergström. M
Andersson, U-Rogers
Andersson, U-Höäbner
Andersson, U-Niles
Andersson, U-Nunn
Andersson, U-Portiseh
Arnason-Keene .

Vit börjar och tvingar svart att göra matt I

Svart börjar och hjälper vit att göra matt i
2 drag. (2 lösningar)

13 drag.

HAR

Avd. B (något lättare tävling)

Ny problembok
14121. Knut Moberg,

Rydsgård.

Karl Erland Gannholm, välkänd och populär
svensk schackspelare, och fö. en mycket
mångsidig man, har på eget förlag gett ut en
mycket trivsam bok med den långa titeln "Egna
problem från 1930-talets början samt några partier där Gannholms Special vinner snabbt.”
Gannholms — på den tiden hette han Arvidsson — problemskapande varade endast åren
1929 — 1943. Sedan dess har hans schackliga
verksamhet helt inrikats på det praktiska spelet. Det är emellertid i hög grad givande att göra
Gannholms bekantskap som problemist. De
närmare 80-talet uppgifter som tagits med i bo-

Vit börjar och gör matt i 2 drag.

14122. Magnus Olsson,
Malmö

ken är huvudsakligen tvådragare i den tidens
stil. komponerade med fantasi och stor teknisk
färdighet. Några ovanligare saker finns också.
Bla. denna lilla läckerbit: Kg8 Le8 5Sc2. -- Kf1

Tel Bg2. Svart återtar sitt sista drag och spelar
istället så att vit kan göra matt i ett drag.
Boken avslutas med några minnesbilder av
några av de många schackkollegor Gannholm
träffat under årens lopp. Trevligt och humoristiskt skrivet.

Boken kan varmt rekommenderas. Priset är
så lågt som kr. 25: I bokhandeln. Den kan
även rekvireras portofritt direkt från författaren. Det torde räcka med adressen Burs, Gotland.

God Jul
4

och

Ett LYCKOSAMT NYTT ÅR
tillönskas problemavdelningens vänner
och medarbetare.

Arnason-Åkesson

serrartestorser renea
.

a

Arnlifnd--Haag «co co ccs oeecer
Bagiröv-Beljävskij
one
Bang-Ulsbe
«oo. ssrsoeseres :
Vadasz
. co.cc.

Benjamin-Albun >. os.
Bergström, C-Gruvaeus
Bronstein-—-Gufeld =. ov. sv
Bronstewn--Karner
.
Brynell-Bohm
försena
Brynell-Wikström .. .
Burwick-CaHetalk
Burwick-Nordlund
Carlsson, M-Fridh
öres
rer
or sa
Carlsson, Mikael--Samuelssor, 5-6
or
es
110
Carlsson, G-Wengholm
.
Christiansen-Portisch
OChristotoridis--Käll
Congquest-Kravdmann
so ores
skrek
Cramling, D-Fries Nielsen = ooco00 see svs
ons
3B
Crarmling, D-Lind
.
Cramling, P-Lundin
Övitan—Short
ooo
ssssa
Dahlström-Hellers
Diderholm-Carlsson, M
Dolonec-Schneider ..
Doörmner-Timman oo. o.
Ebenfeldt-Wahlström
Engqvist-Gylfason
Farago-Iskov .....
Farago-Rantanen
Forgacs-Kubacsny
os osessssssse srrer se kare sön
Fransson-Wiedenkeler
osocsooc
os sor ser oe
saa
49
Fries Nielsen-Hansen
Fridh--Cramling, D
.
frrerer
ra
Ftacnik-Andersson,UU ooo oss oc see
re asersa
Gannhoölm, K.E.-Weln
Getter--Andersson. U
Gheorghiv-Adorjan
Gheorghiu-Beljavskij
Gligorio-Liberzon
Gruvaeus-Carlsson, M
Gruvaeus-kind
Hansen-Berg,.
K.
Hedlund--Nilsson, M
Heller-Johansson, L-E
Helmers-Rantanen
Helmers-Sigurjonsson
Hofmann-Tjärnemo
Holst-Carlsson, I
Hoönfi-Kubacsny

Hatri-tÖrkel

Hort-Käarpov = ooscrsraa
Hurme-Karlasötdb
osrcr

:
os orre

serererassa
rise rnarre

121

Höäbnet-—-Kortffhöj
oo. ososs saciriesost
Ingbrandt-Berg. få ooo
mrs rareernså
ae rernana
Ivarsson-—-Johansson, J
öareere
ne
Jonsson, J.A. -Björnasson = ooooc0
ser
JUSUpPOV= TjÖKOV
ooo ror s sera rar red
Kalszaurl-Säfholf
ls. soresrr
sr rs
Kailszaurl-OÖrmstelr
ovssosirer> 2
Kaiszauri-Rothén
cc
oooooo0
oo os :
Karlsson, L-Morternseft
os oss sees
Karlsson. L-Schneldet vo cos sees rr
Karlsson, P-Bergström,
Oo.
2
Karpov-Balasjöv cscsessirresers .
Karpov-Beljevskij oc
oc
sasse
Karpov-Beljevskij
os oc.
resa
Kaärpov-Geller
Karpov-Kortinoj 230. 232. 269, 264, 266, 267, 265, 299, 300
Karpov-Polugajevskij
1
Karpov-Timman
ena
Kasparov-Andersson, Uu
Kasparov-Petrosian
Kasparov Torre
Kasparov-Zaitsev
Kavalek-Donner
Keene-Cardon
Kenne--Jacobsen
Keene-Karlsson, L
Keene-Mestel
.......
Kling-Einarsson
Koörljnoj-Andersson, u
22, 23, 24, 25, 26, 251
Kortinoj-Häbner
oo ooKartinoj-Karpoyv 229, 231, 233, 264, 265, 266, 268, 298, 300
Korljnoj-Petrosmn
Kristiansen--Kumar
Laneryd-Hellers
Larsson, Per-Holst
Larsson, Per-Lind
Lasar--Wagar
soresees
ir ee
Lau--Perefmyb oosss ses er ser
Lehtivaara- Sandström
Lengyel-Hanfi
-

Lehtinen-Åbman

Lichtenstein-Petursson
...>
Ligterink-Seirawan =. .....«
Lindberg, 8-Cramling. D
Lindberg, B-Hammar
vv.
bjubojevic-Gligöre
|
Loöbron--Kortinoj
LUKaCS-SÄPI
oc
cor sa
rer rärteter
KA Ka ras
Lundgren-Löfström
.
Lundin-Diderholm
=. oc ce.
moörseras er vn >
Löfgren-Lindvall
ers ret å eeraa
Madebrnk-Hammar
vc...
es
eger ver as vn 2
Maiorov-Oscarsson .
Malorov--Siegel
oeea
era
Malmqvist-Björnsson
so
oc.
oeer
ser rss 00
Marklund, G-Engqvist oo.
os: cerres
3 örese resa
Marklund, G-Tjärnemoa
es
rea reader
sa
Matulovic-Nuna
oc ooo.
öres reea
oe raae are ve
Medurna-Kuyf
os
meo reer ser ser rea kras
2
Mestel-Karlssan, 4
orena
rr
karereca
Miles--Kuprejtjik
öser Aas
rer RAR
Ak ka
Miles—TImifäf ososesrsre re rrre
krk Rear ere
Mokry=-Lanc
er
d sr sg ter tree
seas

Maötwanl-Åke&ssön

Nilsson-—-Klassén
Nupn-Binham
Nuna-Kortjnoj >...
Nyberg Nyström ...

vo

occco

Olsson, Åke-Ljehtenstein

oc see ro rer

söker

-

era

buses

oe

0

brer

er

vn

0

108
1
TOD
114
HR
47
48
IR
46
168
ÅOR
219
208
144
58
224

SB

9

2 208

Örnstein-—FOrmtös
oss ss sr er ser ser
rerna 263
Ornsterr-Marttalä
ooo ccs. so ararsrrse
sera reses na 34
Örnslenr--FRaaste . so.cc
oc
mee
rr se ana 184
Persson, H-Svenrm,M isso
= eees
rek r reas
Peterasen, K-Nilägon, M
o
oooooasaresssrererseessa
79
Pigott-Lukacs
so co eerer rea
so
80
Polugajevskij-Ljuböjevio
si.screesrererea
00 a
43
FPolugajevektj-Petrosiaft oo. oc ss.
oc os rasess sana TAR
Popov-Schässlef
oo. sissi rereee
or see 0 0
BT
Portisch-Kavalek
os
Er LT
Portisch-KalpOV ooo oosrrresverrr
eran er er 2 das isöa
75

Portiseh-Miles
sosoocs srersereeeena i bre tta rt er
Portisch-Smystov —...-.c
er
ra
Portisch=Tal ov. oosse rss
Psachis-Vasjukov
Raaste-Rantanen
Rantanen-Matulovic
Rantanen-Stean
vocccesre co ve
Rasjkovskij-Beljavskij .
Rayner-Lindberg. B ....ssooo0s
Renman-Rantanen
.....s
se
Romanislin-Kuprejtjik -o ooo 0 006
>
era
Rothån-Forinlö& s.occs srrrer seeer rm fritera sr
0
Santo-Roman-Johansson, J
ere
sea
0
Santo=-FRoman-Malorov
ooo
oc ce ce
2
oc
>
Santo-Roman-Ostarsson,
B-L ol.
ee sea a
Sohmidt-Smyslov ovcccvc.Schneider-Eslon
rdtereanee
so area
ere
0
Schneider-Fries Nielsen
sa
rk
er
a
Schneider-Kaiszauri
Schneider- Pomar
Schössler-Ornstein
Schössler-Rarntanen
Short-Termpone = ...os--s .
Siegel-Short
sr ke
Sieget-Välkesalmi
. oo...
Sjöberg-Karlsson, L
Sosonko-Kortinoj
—...
Stewart-Fridthjolsdottir
Svenn, G-Maiorov =...
Svenn, G-Nurmi ..oos
Svenn, G-Prie ......>
Svenn, G-välkesalmi
Svenn, M-Cramling, D
Svensson, B-Westin
Tal-Veingold
...csoscs
Teichmann-Aljechin
Tervaniemi--Stake ....
Thygesen-Vreeken
Timman—-Andersson, U
Timman-HÖbnefr
ccsoose>>na
Tiraman—KarpOov ooo. oc sc seeseesre ras ser
n ite nd
Timman--Kasparov
Timman-Polugajevskij
ses
Timman-POrlisCh ooocorsssserersroneeirsa
tin ee tas
Tjiburdanidze-Alexandrifja
Toölnai-HoOnlH
ooosooccicrasisersrera
resa rarara
Törre-Smyslov
.
.
Trepp-Bischo
Trepp--Harmilton
Tsesjkovskij-Karpov
.
Vaganian-van der Wiel .
Vasjukov--Vaganian
viltanen--Pyhälä
os.
Villeneuve—-Ahlander
Välkesalmi-Pasman
Wedberg-Bednarski
Wedberg- Björk, C-M
Wedberg-Fridh = oocsiossisese serern terar
Wedberg-Kalszauri
Wedberg=KrOV
ooscrerererirrerer
rrer ras aea
Wedberg--Örnstem
Wedberg-Spassov

Camgambrit

148

Franskt

22, 23, 24,

26, 37,

41, 46, 47. 48, 66. 63,

sor

vvs JA, 58, 79, 100, 166,

213,

168. 252

243,

Jugoslaviskt
co.cc occc ova 48, 49, 114, 206, 235,
Katalanskt
oo.
« - SB, 108, 153.
Kurgsindiskt 19, 55, 99, 102, 122, 150, 162. 169,
213. 234, 239, 240, 246, 253
Nimzoindiskt
. 36, 121. 131, 132,
Oregelbundet
ee
a ers ÅT. BZ, 113,

239. 318
184, 213
172. 184.

253, 305
252
> 48
89
48
i
OR
OMM

Holländskt

Äyskt

sr

ooooooo
se sersa ns rer ana

189, 242
114, 235

49, 54, 66, 102, 232. 241

Siollanskt 33, 35, 40, 41, 47. 48, 49, 52, 57. 79, 83. 87, 89.
HOI,

106,

107,

110,

113,

119,

132,

151.

155,

156.

164,

167.

169, 186, 188. 204, 206, 208, 225, 234, 235, Abe, 272, 27A,
303, 318

Spanskt 41, 47, 82, &5,
306, 325

156,

182, 200, 263, 269. 299, 300.

Övriga: Aljectun 119, 173, 211, 221. Bogoindiskt 306.
Dambondespel 24. Evansgambit 306. Flankspet 56, 112,
133. Gammalindiskt 219. Gannholms special 113 Gröneld 218, 272. Göringgambit 36. Italienskt 264, 286. Kungsgambit 37, 174 Kungsindiskt I förhand 36, 153. Löparspel
213 Philidor 84. 105. Pirc 37. 45. Polskt 58. Rett 39, 240,
273, JIA, Skandinaviskt 41, 168, 251. Skotskt 242. Trespringarspel 48.
Problem
Ådamas
oocsoscssres
Ahues ooo
oc
ÄDO

102

37

Spelöppningar

sid.
Benoni 28, 45, 76, 139, 171, 185, 209, 222, 224, 237, 238,
ooccssvs

137,

Engelskt 22, 27. 43, 48, 75, 79, 80, 147. 166. 185. 189, 207.
211, 213, 245, 267, 272, 298, 307. 308

Wedberg--Åkessor

Caro-Kann

130,

211, 213, 245, 267, 272

Wedberg--Ogaard ..
Wells—Maiorov ....
Weils-Svenn, G
Westin-Dolenec
Wiedenkeller-Bergström, M

Åhman—Lehtinen
Åhman-Tarschis ...
Akesson-Danilov
Akesson-Karolyi ...
Åkesson-Sjöberg
Åkesson-Btrzeleckl ..csoorssseeseesssrre
aa
Österman—Kalszaurl
vcsssossesrsssrresir
ar 2enora

25, 36, 48, 83, 104, 108, 109, 110.

149, 150, 209, 210, 229. 231, 233, 245, 248, 250, 251, 253.
264, 265, 266, 268, 271, 281, 282, 283, 284, 285, 300, 304
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så långt lagret räcker
Senaste Informator

nu 75:—

Samma pris även för äldre informator (1-30)
Senaste Encyclopedia C inb. utg. 1981
nu 170:—
Samma pris även för övriga Encyctopedior.

Å utg. 1979, B utg. 1981, C utg. 1976,
E utg. 1978
Moms och Porto ingår

midvintergirering

Beställning genom insättning på

pg. 440 86 87-4
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ger snabbt
brevlådan,

det är i SCHACKNYTT

2

a

Jultomten
inr 9 av TIS, sid 292, har utsträckt arbetstiden till nyårsafton 31/12. Packar dag och
natt! Missa inte gamla fina årgångar! Eller
varför inte 15 olika nr 1910-19 och 15 olika
nr 1920-29, vardera kollektionen 15 kr. Din

303

Ralf Äkesson
Börje Jansson

med flera

och vi är måna om att tillfredsställa läslusten hos alla
kategorier av spelare, nybörjare som stormästare, ju-

niorer som klubbspelare.
Prenumerationspriset för 1982 är BOkr,somI isättes på

postgiro 65 03 03 — 1 (Tidskriftsföreningen Schacknytt)
SCHACKNYTT
338

BOX

7103

200 42 MALMÖ

i

Morphy

Världsmästaren
nu i Sverige!

Schackdatorn med

UTBYTBAR

i
|

Programkassett
Ett

mycket

fördelaktigt

system

Nu finns SciSys stora schackdatorsortiment i Sverige, bl.a. Chess Champion Mark V, som vann den
kommersiella gruppen i VM för schackdatorer i

som

dels

september -81.

er-

bjuder förstärkning av spelet via extrakassetter, dels framtida förbättringar

medelst

Skriv och rekvirera specialbroschyren
schackdatorprogrammet.

en ny

kassett!
Levereras med allroundkassetten Merphy Edition, som har nio olika svårighetsgrader.
Bästa dator f.n. på marknaden. Snabbspelande. Har öppningsrepertoire på ca 50 olika,
ganska korta, varianter.
Pris ca 3,.170:— inkl. 23,46 c moms

En match på 12 partier har spelats mot Champion Sensory Challenger i september.
Journalisten och schackmästaren John Jacobs, USA, sammanfattar (utdrag i övers.)
”Spelöppningen bestod ibland av bokvarianter på 8-10 drag eller mer. Både GRUNFELD och CSC visade kraftiga framsteg i förhållande till vad man är van att se småmaskinerna prestera. Ingendera maskinen dominerade denna del av spelet.
Mittspelet var också ganska jämnt, MORPHY vann en 5 i ett parti och omsatte i ett
annat aktivt figurspel i materiell fördel. CSC å andra sidan fann flera kombinationer som
resulterade I vunna ställningar.
Slutspelet blev avgörande för matchen. Här lämnade CAPABLANCA definitivt CSC
efter sig. Det var inte bara fördelar från öppning och mittspel som förvaltades, utan även
dåliga ställningar kunde neutraliseras och t.o.m. vändas till vinst.
Nyckeln till CAPABLANCA:s styrka är tendensen till:
1; Aggressiv! spel med fribönder till förvandlingsfältet.
2) Centralisering av egen Kung och användningen av denna som angreppspjäs.
3) Hålla alla pjäser aktiva och i spel.
CSC:s bristande kännedom om grundläggande stutspelsprinciper förstörde dess fördelaktiga ställningar och gjorde dåliga positioner helt omöjliga att rädda. Detta hände i 8 av de
12 partierna.

MORPHY med 3 kassetter är fortfarande långt ifrån någon perfekt slutspelskännare,
men bara att kunna de viktigaste elementen ger den ett kraftigt plus framför en motståndare som inte gör der.”
MORPHY ENCORE har fast inbyggd spelkassett (M-Edition), icke utbytbar. Kostar
Pris ca 1.950:-

endast

BORIS DIPLOMAT Ii är vår mini-maskin, för nybörjare och något lite avancerade
Pris ca 735:spelare
Rekvirera KONSUMENTTEST, västtysk, Nov-80, Am, test Febr.-81 samt partierna
från Matchen mot CSC, Sept.-81.

All FÖRSÄLJNING

sker från VARUHUS,

SCHACKFÖRLAGEN,

HOBBYAFFARER

större BOK

& PAPPERSHANDLARE,

m.fl. runt om i landet.

Nordisk Generalagent:

RAJAH SCHACK
Box 30064

340

200 61 Malmö

& COMPUTERS AB
tel. 040/45 44 98, 15 61 58

hela

Tillfälle!!
Ett

Ännu bättre blir spelet med hjälp av GRUNFELD spelöppningskassett. Har nära 500 olika
varianter i sitt bibliotek, de flesta 7-11 drag, några endast få drag och så en del på 20-talet
drag! Datorn talar om när en variant tar slut och så byter man bara till Morphy Edition,
Pris ca 895:som direkt fortsätter från avbrottsställmngen!
Superklass håller CAPABLANCA slutspelsprogram. Datatekniskt 50 96 högre kap. än övriga kassetter. Snabbspelande. Avgörande faktor i matcher mot andra datorer, där t.o.m.
förlustställningar kunnat vändas till vinst. Capablanca är extra duktig att lösa problem.
Upp till Matt i 11 drag!
Pris ca 1,215:-

över

fåtal

kvarvarande

MGS-datorer

med

schackkassetten Boris 2,5 inkl adaptor, svensk
bruksanvisning och 1 års garanti.
4 A95:—
Frakt tillkommer
3

Blockhusringen 25,
115 25 Stockholm
08/60 32 80.

MT

-
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KLOCKOR/DATORER:
GÄLLANDE
Tornuret med 3 års garanti samt Morphy-datorer med kassetter
Var god observera att priserca inkluderar moms/portol!!
Vet Du om att boklagret är öppet Usdegar och torsdagar 18-22 (T-bana BREDÄNG]?
Kom gärna över och studera mitt soctiment av förlagsny och antikvarisk litteratur.

NILS LINDE
Gröna stugans väg 45, 1 tr + 5-127 34 SKÄRHOLMEN/SWEDEN
Tel, 08/97 27 49 Pg, 89 64 22-3

RIK TPRIS

Den första Schackdatorn med CMOS —kretskort Morgondagens teknik!
Variationsrikt öÖppningsbibliotek
Utvecklat och tillverkat i Tyskland
Batteri och nätdrift
Använder
tänketid

Spetar

— motståndarens

enbart

efter

be-

schackreg-

lerna

in

Stand-by-strömbrytare, — dragen
memoreras om ni vill avbryta spelet

Låter

Mycket behändig och lätt att manÖvrera — viktigt vid problemanalys
Tål höga temperaturer, tex vid
badstranden
e Slutspelsrepertoar
Dina favoritöppningar kan matas

sig

beskådas

under

ana-

lysen och ger förslag till drag vid
förfrågan
Kan ta tillbaks drag
Modul-teknik
Kan spela mot sig själv
Spelprogram för nybörjare och
erfarna
8 spelnivåer
8 problermlösningsnivåer

Utbytesmodul för kommande
program
Elektroniskt schackbräde för att
anslutas till grundsetet
Experimentprogrammet

Mephisto X
segrade i världsmästerskapen
för schackdatorer 1981.
Den vidareutvecklade versionen, program Mephisto II kommer att finnas Ii vårt elektroniska sensorbräde inom kort.

Tekniska data
Program
Blandning av Shannon A och B strategi med
variationsrikt öppningsbibliotek
Display
4-ställigt LCD
Mått
17x4Xx10,5 cm
Vikt
500 g. (med batterier)
Driftkälla
Nät eller Alkaliebatterier Mignon 1,5
tex Daimon typ 242-N
Driftlängd
Nätdrift — oinskränkt tid; med en batterisats
- flera dagar i sträck

D
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