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Manus till TIS skickas till någon av nedanstående adresser:

—

Tusenmanna spelades i år för femtonde gången med DN som arrangör tillsammans med
Stockholms SF. Titelhållarna var där med stormästaren Lars Karlsson i spetsen, de glada
amatörerna var där, och några kändisar var där, men vari h-e var alla klubbspelarna? Senast

Tusenmanna spelades i Eriksdalshallen 1984 deltog 754 spelare, men denna gång var deltagarsiffran under 700.
Grupp ett, den så kallade kändisgruppen, tilldrog
sig stört intresse. Mångsysslaren Hasse Alfredson
hann dock bara spela fyra partier, innan det var

dags för nästa evenemang. Hasse inledde med en
remi mot Christer Wänéus och förlorade sedan
mot Pia Cramling. I tredje ronden besegrade han
radiorösten Uno Hedin och det hela lär ha gått
med musik. Avslutningsvis smashade Alfredson

[OLSEN
Dr Forselius Gata 46

ut gamle tennisstjärnan fan-Erik Lundquist och
stannade därmed på utmärkta 2,5/4 poäng.

41326 GÖTEBORG

Lundquist var nog Iite ovan vid att spela på stengolv, ty fyra bollar smet utanför baslinjen. Men

det blev i alla fall tre garnes och två nätrullare, varav en mot bollkallen Lundquist junior.
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Seprartrojkan i den ”öppna” OS-klassen i Dubai var identiskt lik den från -84: Sovjet, England,
USA. På damsidan var det givetvis också ryskt i toppen. Sovjet kom överhuvudtaget med de mest ly-

sande stjärnorna: Kasparov, Karpov, Tjiburdanidze, Achmylovskaja, ja mi vet, För övrigt var det rekorddeltagande (trots några länders bojkotter) och så vann Campomanes fighten om FIDEpresidentposten på WO (Lucena drog sig tillbaka). Jan Berglund rapporterar .........- 345-354
Hur mycket har inte sagts och skrivits om en viss chicagofödd världsmästare? Bobby Fischer, alltså.

Leif Hultgren träffade Bobby efter interzonturneringen i Stockholm 1962 och intervjuade honom,
En intervju som tidigare inte blivit publicerad i Sverige. ....ssr>ss.ros
ses er tesetrrårr

356-357

På e.p, förkunnar instruktören att det ska smälla på h7 (för det ska det ju, dessutom har Björn Hult
rotat fram sin fars gamla korrpartier med Bogoljubov — en herre som väl en och annan gång klippte

på OvVannNÄmMnNda fUfå.s s cs serer

teer r reser Re sees rr A Kr FER FA REA TRA FEAR ERA RASAR

358-361

Harry Schein hade tydligen investerat i rätt
bank, ty han förvaltade pundet väl och bokfördes
i kassan för en strålande tredjeplats på 6 poäng!
Pia Cramling vann naturligtvis alla sina partier

och därmed gruppen före talangen Patrik Lyrberg, 10 år, från SK Rockaden som fick 7 poäng.
Patrik gick också vidare till semifinalen, där han

uppnådde imponerande 3,5/7 poäng.
De fyra semifinalgrupperna var hårda, men frågan var om inte grupp två var den hårdaste. Där

spelade Thomas Ernst (föll senast i särspelet mot
Schässler), Ake Olsson, med sex finaler bakom
sig, Ferdinand Hellers, Thomas Welin och Ralf
Akesson för att bara nämna några av dem,
Stormästaren Lars Karlsson spelade i grupp ett,
men blev där utslagen av sin f d klubbkamrat Lars
Degerman från Vällingby. Så här gick det till:

På De 4 Röda kan man ba läsa två vackra dikter om barn, och söka efter gömda namn på kända

schackspelare I Cl Säg. cosscsees rese rrrer rr es er As rer Er RR ARR K ERA TRA TREK FRAKT AA R 363-366
Det obligatoriska tävlingsblocket innefattar Grötmånadstävling, Bit för Bit och Julkryss. Det senare
bör kanske i rättvisans namn kallas ”Postjulktys$” oooccsosssseesrrsssssa
rss ers ornt 367-371
Erik Lundin berättar om sitt första år tillsammans med TIS, 1935

sisosssserssrosresna

371-373

Och: Tusenmanna - 343-344; När krutröken skingrats ... — 355; Bokrecensioner — 361-362; Tack

till... — 362; Den försiktige sicilianaren — 374-375; Korr-SM — 375-376, Allsvenskan — 377-379,
Bengt Ekenberg och Ragnar Kvarby in memoriam — 380-381; Handen på ... — 382; Fotokavalkad
— 383; Studier — 384-386. För er som saknar registret, håll ut till nr 1/87,
Ormstagsbilden: Glada miner efter första rondens spel i Tusenmanna. Hasse Alfredson och Christer

Wänéus har just spelat remi och Pla Cramling har vunnit förstås feller är i alla fall på väg att vinna]
mot Janne Lundqvist. Två andra som hade framgång i denna grupp var Patrik Lyrberg (bakom Pia)
—7 p/9 och Harry Schein — 6 p. Foto: Hans Svedbark.

FRANSKT
Lars Degerman — Lars Karlsson
1. ed e6 2. d4 då 3, Sd2 Sfö d, e5 Sfd7 5. Ld3å c5 6.
3 Sch 7. Spl3 f6 8. 0-017 —
Efter partiet visade Degerman följande varianter:

5. Sg5?! fxg5 9 Dh5St g6 10. L>xg6t hxg6 IH.
Dxg6t Ke7 12. Sf3 Lh6? Denna ställning finns i
teorin utan frågetecken, med fortsättningen 13.
Lxg5t Lxg5 14. Dg71t och kommentaren vit står
bättre och har angrepp enligt Arita-Leow, Siegen
(01) 1970. Det rätta och enda draget för svart är 12.
— Sd xeå tex 13. dxeå Kd? 14. Sxgå med oklart
spel enligt LD.

8 — exdå

Ett positionellt feldrag enligt LD, men Karlsson
skall vinna ändå om han bara spelar rätt i förtsättningen!

9. cxddfxe5 10. 5xe5Sdxes1l dxe55xe5l12
Dhät ST7 13, Lxh7?1
Frågetecken, då draget förlorar direkt och utropstecken då alla andra drag ger vit en sämre ställning

med bonde under.
13, — Le?
Draget som ingen såg i Blå Hallen och som Karlsson hittade först efter partiet var 13, — gå! med
fortsättningen 14. Dxg6 Dh4! med pjäsvinst!
”Jaha, det här draget kostade mig 15.000 kr” sade stormästaren stönande dagen efter partiet. Detta bekräftar också regeln som säger att tretton är
ett otursnummer!

14, SI3 Lf6 15. Tel De? 16. Lf4! Ld7 17. Dg6 Te8
15. Dd3 Sd6 19, Le6t KI8 20. Tacl Txel 21. Txcl
e5? (Lc6) 22, Tel Sed 23, LXxe5 Lxe5 24. Dxdå
och vit vann partiet.

Resultat:
Semifinalgrupp 1: Lars Degerman, Vällingby 6,5,
Lars Karlsson Södra/Sass 6, Rumen Zorev, Bulgarien och M Bergström, Solna 5.

Grupp 2: Thomas Engqvist, Vällingby 6, Thomas Ernst, Limharan, L Ljungquist, Jönköping,
Ralf Akesson,

Södra/Sass, Kent Gramer,

Farsta

och Curt Gruvaeus, Örebro alla 5.
Grupp 3: Kurt
Fransson, Örebro

Setterqvist, Luleå 5,5, Peter
5,3 (förlorade blixtsärspelet),

Pia Cramling, Passanten och Kari Rinne, Rockaden båda 5.
Grupp d: Robert Bator, Rockaden 6, Thorbjörn
Glimbrandt, Uppsala 5,5, Ingvar Andreasson,
Göteborg 5, Dan Cramling, Passanten, Chr. Bergström, Solna, M Wiedenkeller, Rockaden och

Björn Ahlander, Malmö alla 4,5.
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Jan Berglund

OS i Dubai
Rekorddeltagande i 27:e schackolympiaden, 107 nationer! Mindre än hälften av länderna ha-

de med sig sitt damlag.
Sovjet var storfavoriter med i stort sett bara VM-finalister på både herr- och damsidan.
Årets sovjetmästare satt på sjätte bord! Deras slutseger har väl aldrig förr varit så klar på
förhand!
Bakom kulisserna hade folk bråda dagar. De båda presidentkandidaterna, Florencio
Campomanes och Lincoln Lucena, försökte med alla medel övertrumfa varandra i löften till
de som kunde tänka sig att rösta på dem. Om de skulle jobba ihop skulle samtliga länderi
FIDE uppleva gyllene tider den närmaste mandatperioden!
Som ett led i valpropagandan hade såväl Campo som Lucena tillsammans med Raymond

Keene rest världen runt mellan VM-matchen och OS. Keene var Lucenas val på generalsekreterarposten, Ett av Campos utspel var att se till att Förenade Arabemiraten subventionerade

MS.
Unge Patrik Lyrberg, här i kamp med Douglas Kårenlöv, gjorde en strong insats i Tusenmanna: 3,5/7i
semifinalen. I bakgrunden pågår denna semifinalgrupps finalparti mellan Ingvar Andreasson ft v) och
Robert Bator. Den senare drog sig segrande ur den bataljen. Foto: Hans Svedbark,
Kadettgruppen med 22 deltagare vanns av Mikael Stanley från Bollmora SK.
Tusenmannasegraren Thomas Engqvist, 23 år,
har 2265 i rating och det placerar honom bland de

potentiella ja-röstares resor till Dubai. T ex fick Fijiöarna fri flygresa i första klass. De länder
som ej fick helt fri resa fick fritt från t ex Kairo eller Madrid, Allt detta resulterade i rekorddeltagande, 108 lag, Organisatörerna hade som vanligt två lag med, därav ett juniorlag.
Vid invigningsceremonin möttes vi av 112 olika
flaggor på den till borg ombyggda Central Military Command Stadium. Några länder dök aldrig

upp men det var ändå rekord. Rekord var även
denna mycket påkostade invigningscermoni. En
stör del av dess pampighet förtogs dock av ett evigt

100 främsta mästarna i landet, Engqvist fick sin

väntande, El 14.30 var vi tvungna alt stiga in i en
varm buss vid vårt hotell. Klockan 18.00 startade

schackliga fostran i den lilla klubben SK 33 i Enköping, men numera representerar han Vällingby

cermonin. Effektiv körtid: 15 minuter. Säkerhetsbestämmelserna och bristande organisationssmidighet var anledningen, Vidare kunde bara ”fint”
folk på hedersläktaren höra högtalarna denna blåsiga vinterkväll i Dubai. Temperaturen var drygt
20 grader. Fotfölket på övriga läktarsidor fick gis-

SS.
Alla led med Pia Cramling som I sista ronden
förlorade på tid mot Kurt Settergvist och därmed

missade en ”given” finalplats.

sa. Hela invigningen TV-sändes och avslutades
KUNGSINDISKT
Thomas Engqvist — Lars Degerman
1. då St62.
Sc6 7. Dd2
Tbl b5 12.
Sh7 16, få

c4 g6 3. Sc3 Lg7 4, e4 d6 5. f30-06, Le3
Tel 3, Sge2 a6 9. aå Ld7 10. b4 Db 11.
c5 dxc513 bxc5Sa5 14. Sgå h5 13 e5
e6 17. Ld3 Sc6 18. 0-0 5e7 19. a4 b4 20.

Sce2 aå 21. Tal Lc6 22. Se4 Db7 23. Dc2 Tadö 24.

Tfel L.hö 25. gå Sf5 26. Lf2 Lg7 27. 5d2 5e7 28.
Led Sd5 29. Scl Sc3 30, L xc6 Dxc6 31. Sch3 Tas

32. Scd ha 33. Sc xa5 Dd5 34. gxh4 Lh6 35. Le3
Sf8 36. De2 Dx gåt 37. Kxg25d5 38. Kf3 Sd7 39,
Sc4 Lf8 40. Tel KH? 41. h5 gochå 42. Te5 Kh6 43.
Ld2 Le7 44, Te3 Kh7 45. Th3 h4 46. Lel Sf8 47.
Lxh4 Lxh4 48. Txhd4t Kg? 49. Te4t Sg6 50. a5
Th8 51, Kg3 Ta6 52. Thl Sdxf4 53, Tx 145 x 1454,
Kxf4 Th3 55. Se3 Kf8 56, Ke4 c6 57, Kd3 TI 58,
Tf1 Th3 59. Tf2 Th4 60, Te2 Th3 61. Kod TaS 62.
K ox b4 Tf363, Kad Tf464, Sc2 TI 65. Sb4 Tbl 66.
Sxc6 TeB 67. Sba4 Tal 68. aö Ke7 69. c6 Kd8/uppElvet,

Inte bara öppningscermonin var rikligt påkos-

tad. Enbart rondellerna utanför spelplatsen hade
kostat 4 miljoner. 7 895 m? grönområde med
2 300 träd hade skapats.

Av de högre rankade schacknationerna saknades DDR, Israel, Sverige, Norge, Danmark och
Holland. Övriga som ej mötte upp var Amerikanska Jungfruöarna, Färöarna, Albanien, Zaire,

Slutresultat i Tusenmanna 1986:
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med det mest påkostade fyrverkeri jag någonsin
har sett. Bland de många programpunkterna var
bla ett karatedansuppträdande i form av ett
schackparti, det berömda Steinitzpartiet ”The
Evergreen = Game" = från = 1852, = Mycket
underhållande.

I Thomas Engqvist
2 Kurt Setterqvist
3 Lars Degerman

A
A
A

Trångsund
Göteborg
Spånga

Vällingby SS
Luleå SS
Vällingby SS

—
I
Ö

0
1
—4
MK oo

4 Robert Bator

A

Stockholm

SK Rockaden

0

Ö

i
0
I

2p
L5
1,3

Monaco, Guyana, Kuwalt,
Fritz Hoffmann, FIDE-domare för problemschack, från Weissenfels i Östtyskland hade i alla
fall sänt hälsningar till olympiaden och tillägnat
OS i Dubai följande tvådragare.

Det är inte bara fördelar med rekorddeltagande.

T ex var lottningsprogrammet ej förberett för mer
än 100 deltagare, Det gick att pressa upp till 106
men sedan kollapsade det. Det fick bli manuell
lottning i inledningsronden, som egentligen innehöll 109 lag. Förhandsanmälda Zaire dök aldrig
upp och ströks fr o m andra ronden, Programmet

lottade först från toppen mot mitten, Sedan från
botten mot mitten. Programmeraren hade bara
spegelvänt dessa grupper, vilket medförde att fel
lag I den lägre gruppen prioriterades om de spelat
lika många vita partier. Till slut fick de ordning på
programmet genom att köra lottningen bit för bit.

Puerto Rico låg just runt mitten i tabellen. Genom en felaktig inmatad raungsiffra kom de att
lottas mot andraseedade England i första ronden.
Det rätta hade varit att de skulle ha mött
104-seedade U.A.E:s juniorlag. Puerto Ricosleda-

re, Rabel -Mendez, beslöt att vägra spela. England
345

vann alltså första ronden på w o, 4-0, Nästan alla
matcherna i första ronden slutade 4-0.

29, — Te8 30. Dd1 Da6 31. Lb2 hé

11. — Le7 12. Dgd

land hade tex stora svårigheter med lillebror
Skottland: Miles-Condie 'A-v, Nunn-McNab
Värk, Short-Pritchett 1-0, Speelman-Motwari

Vit vinner efter 31, — Tc432, Te8 D xa4 33, Tx f8T
Kxf834. Dd8t De 35. Lat.

Vad skulle Sokolov ha gjort mot 12. fxe6! fxet
13. e5t dxes 14, Dh5t-?

32. Ted Db7 33. Dd4

12, — h57!

Vala,
Egentligen har Skottland stor schacktradition.

Centralisering med hotet 34.724.

Försvagar g6. Eftersom 12. — Lf6 13.£x e6 fxe6

33. — Tb8 34, Le3 De7 35. på Tb3 36, Te3

angreppschanser är svarts bästa sätt att försöka

I andra ronden började det hända saker. Eng-

Deras schack förbund bildades 1884. Förutom under de två världskrigen har de haft nationella mästerskap varje år, Äldsta klubben bildades 4 no-

14, e5 L xe5 15, Se4 eller 15. Tadi ger vit starka
hålla ihop ställningen 12. — g6.

36, Ld27? Tx gåt 37. fxg3 Lec5

vember 1822 och hade då 31 medlemmar. Nu finns
det 184 klubbar med totalt 2 312 spelare.
Trots att Island var i topp efter 7 ronder var det

13. Di3 LÉ6?!

36, — De6 37, Ld2 Tb1t 38, Tel Tb3

13. — Sf6 är mer naturligt då det inte lämnar svart

Skottland som var första halvans stora överraskning. Mycket tack vare Paul Motwanis utmärkta
spel. Motwani är jämngammal med VM-Tyran Jusupov och har spelat mot honom flera gånger i diverse juniorturneringar. Han har ett fantastiskt
plusresultat mot sovjetspelaren. Motwani hade ef-

ter sju ronder 414 poäng av 5 möjliga, Till slut blev
det 8 poäng av 10. För 8 är sedan blev Motwani

Inte den ryska skolan precis! Det är inte vanligt att
man frivilligt ger bort en löpare mot en springare,

Vit får dock tillbaka bonden. Denna speluppläggning leder till en smula vit fördel tack vare svarts

svaga a-bönde. Vid korrekt spel bör det ändå vara
remi.

världsmästare för juniorer under 17 år. Vid förra

OS var Skottland det enda land, förutom Soviet,
söm fick bordsmedaljer i både herrarnas och damernas tävling.

I femte ronden var det dags för Sovjet och Jugoslavien att mötas. Kasparov hade avbrott mot Por-

tisch från ronden före så det blev Karpov som fick
möta Ljubojevic,

16. — Sxed 17, Sod

Sd7 18. Txad as

Utdömt enligt teorin. ”Ljubo” är känd för att använda sig av udda varianter.

39. Tel De6 40. De4 Db6 41. Kg2 Tb2 42. Dd5 Dd6
För att rädda partiet skulle det normalt vara bättre

att byta löpare, men efter 42. — Lb4 43, To8T Kh7
44, DXf7 Txd2 45, DIST De6 46. Th&Tt skulle vit
43, Dxd6 Lx dö 44. Tc8t Kh7 45, Le3 Ta2 46. Ta8
Lb4 47, gå Ta3 48, h4 Le?

19, — Tab förtjänar uppmärksamhet, tex 21. De2

ch 22. Teal d5.

49, a5

0

Detta var Karpovs första OS-förlust sedan debuten i Skopje 1972.

20. — d5 21.exd5 cxd5 22. Sxa5 LS

I sjätte ronden gick Island ifatt Sovjet genom seger med 3-1 över Argentina, Sovjet nådde bara 2-2
mot England i en match där alla vitspelarna vann

Efter detta får svart ej kompensation för bonden.
Bättre var enligt Smyslov 22. — dål, tex 23. Lxd4

sina partier. De sovjetiska spelarna förlorade
snabbast. Nunn slog Sokolov i 25 drag och
Chandler slog Vaganjan i 24 drag.

exddå 24, Txe7 dxe3 25 bxc3 Dxd3 med motspel; 25. Da2 5e5! 26. bxc3 Sfåt! 27.gx få DeSt

SICILIANSKT

9, —— Lg4 10, h3 L>xI3 11. Dxf3 Sa5 2. La2!?

Nunn — Sokolov

23, båt då
För sent. Bra var inte heller 23. — Dxd3 24, Tdl

naturliga.

Db5 25. cd,

12. — bxad

24. Sed!
kunde

försökt

12,

o—

bå

I[3.cxb4 Sc 14. De3 med oklara komplikationer,
I Tilburgturneringen I höstas vann Ljubojevié
över Portisch efter 12. — e5 13, då bå 14, cxb4

Stoppar

6. Le2 dé 7. Le3 De7 8. få Sa5?!

möjligheter

att byta

ner till ett

remislutspel.
24, — TxaÅ4 25. bxad Db3 26. cxddå exdd 27.
Lxdd Dxd328. 5e5 Sxe5 29, Lxe5

13. Dd1 Dd7 14. d3 Tfb8 15. Sd2 Db5 16. Lcd:

Vit håller I sin merbonde och har vinstchanser.

Vit, som är utvecklad, öppnar helt riktigt linjer för
angrepp. Vad kan svart spela? IL — e5? 12. Sd5
exd4 13. Lxd4 Dc6 14, Tf3 med hotet Te3. 11. —

SI6 12. fxen fxeb 13. Tx f6! px fö 14. DhST Kd8
15. DI7

Le7

16. Sf

som

i partiet

Sm

19, SXx IGT ox f6 20. Dp7 TB

9, 0-0 Sch 10, Lxcd Dxcd 11. f5!
svarts

Vit får starkt angrepp efter 18, — Ld7 19. Tx f6

0-0-0, 20. Tf7 eller 19, — go f6 20. Sxf6t Kf? 21.

Tveksamt när kungsflygeln inte är utvecklad.

CX bå 15, Sd2 Sd7 16. Sb3 SKb3 17. Lxb3 Les.
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17. — Se7 18. Tad1 h4

1.24 052, Sf3 e63, d4 ex dd d, Sxd4 Sc6 5, 5c3 ac

Bondeoffer. Samtidigt en inbjudan: ”Kom och ta
mig på damflygeln om du kant”. 12. Le2 var det

Svart

15. e5! dxe5 16, Seg Dc7 17. Dg3
Hotar 18. Dg6t

28. Kfi Dxe7 29. Sch DeB.

Experiment.

14. fxe6 fxe6

Eller 48, — Le3 49, Lb6 följt av 50. a5.

19, Le3 c6

Nu måste svart ge bort en bönde.

I. ed e5 2. SI3 Sch 3, Lb5 a6 4. Lad Sf6 5. 0-0 Le7
6. Tel b5 7. Lb3 då 8, c3 0-0 9, ad

har vit goda vinstchanser,

så långt efter i utvecklingen som textdraget.

vinna.

Detta verkar vara nödvändigt, Om 18, — Sc5 så
I9Tb4 Dc6 20. TxbBt TxbB 21, bd. Eller 18. —
Db3 19.D xb3 Tx bl 20. Le3 följt av 21. Teal.

20. Dal
SPANSKT
Ljubojevié — Karpov

Med 38. — Tx elt 39. L x el De6 kunde svart vinna
tillbaka bonden, men efter 40. Ld2 D>x h3 41, Ddå

Lasker-Pirc,

Moskva 1935. Lasker vann på ett briljant sätt.

20, —

Te8

21.

DXf6

exd4

22.

DITT

Kd8

23.

Txd4t Ld7 24. Df6t med matt.
21. Txf6 Txf6 22. Dxf6 Dd6.
På 22, — exdå4 23, Dh8t följer 23. — Kd7 24.
Tx d4t eller 23, — Kf7 24. TFT.
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Vit måste hitta en bättre placering för sina pjäser
innan han går över till angrepp. T ex bör han byta

bort sin svartfältslöpare eftersom centrumbönderna på då och e5 eliminerar dess rörelsefrihet.

24, — exd5 25. Doc

matt. Och om 24, — Tx cå

så 25, Sx föt KAdB 26. axb5 och vit har förutom
initiativet även en pjäs mer, Vaganjans bästa försvar skulle ha varit 24. -—Dg7 men efter 25, Sc71
kan svarts kung inte överleva i längden.

14, Sh3 Lb5
flytta löparen till dess bästa ruta, c2, Detta gjorde
Vaganjan för att få chansen att genomföra ...

1-6

FRANSKT
Chandler — Vaganjan
1. ed e6 2. då då 3. Sc3 Lbd 4, e5 bé
1986, och andra och

fjärde matchpartiet Sokolov-Vaganjan, kandidatsemifinalen 1986, fortsatte 4, — 05 5, a3 La5. Under senare år har 4. — b6, Petrosjans favoritvariant, inte haft några framgångar.

22, Sd2 Se8 23. Tel La8 24, Sh3 La 25. Te2 Tc7 26.
f4l
Vit gör sitt första aktiva drag.

26. — Lf6 27. Tecl Tde8 28. Sd1 Lb7 29. Dd3
Lxb2 30, Sxb2 Da8 31, Sd1a5

16. La5 Sch?

Det naturliga 11. — Dce7 kan bemötas med 12. La3
5e5 13, e5 där 13. — d xe5 14, D xe5 ger vit fördel,

Fram till nu har svart nöjt sig med avvaktande
spel. Hans försök till aggressivt spel verkar lite tveepgat.

Trots allt var det bättre att byta med 16, — L x 25.

12. Lb2 0-0 13. Sd2 De7

17. Lf6!

Eftersom det är en sluten ställning har tidsförlus-

fördelaktigt sätt byta bort svarifältaren.

25 Txd5

Det är tydligt att svart inte kan ta sig för något all-

I. c4 052. 503 Sf6 3, 503 e6 4, g3 b6 5. Lg2 Lb7 6.
0-0 d6 7, d4 exd4 8, Dxd4 ab 9, Td1 Le? 10, b3
Sbd7 11, e4 Dc8

Svart söker motspel. Men draget ger snarare vit
luft under vingarna. Vit får chansen att på eu

Chandler-Vaganjan, London

TRERADERS

Karpov — Ribli

15. Le2 08?!

Eller 24. — De5 25, b4.

19. — Se8 20, STI Lb7 21. Kh2 Sefö

varligt utan måste avvakta vad vit tänker göra.

Detta drag ser lustigt ut. Det tvingar Chandler att

23. Lg5! exdå4 24. Txdd4 Sd5

För att förhindra bé6-b5.

Nu är svarts trupper helt desorganiserade.
17. — Lxf6 18. ex 16 Dd8
Svart måste nu rikta sitt intresse mot den vita fbonden, medan vit håller kollen på svarts kung.

32 Sd4

ten ingen betydelse,

Fältet b5 ska tas I besittning!

14. Tacl Tac8 15. h3 Tfe8 16. a3 Dbå 17. bd

32, — Td8 33, Sb5 Tec8 34, Sde3

Nu har vit kontroll över c$. En liten fördel som
Karpov förstorar mästerligt undan för undan.

Vit står nu klart bättre.

17. — Ted8 18. De3 La8 19, De2

34, — Db8 35. Td1 Sdf6 36. Ted2 hö 37. De2 Las

38. Kgl Le6 39. Kh2 e5

19. dxe5l bxcS 20. St4

5.33
En annan väg är 5. Dg4 Lf8 där svart följer upp
med Dd7 och f5,

5, — Li8 6. Sf3 Dd7?
När den vita damen är på g4 är denna manöver lo-

gisk för att förbereda f5, Men nu..? Bättre vore att
byta löpare, Efter 6, — La6 7.1. xa6 5xa6 8 Dd3
Sb8 behåller vit sin förstadragsfördel. Men mer är
det inte.

7, Lb5 06 8. Lad!!

Svart är förlorad.

En ny, bland många kallad briljant, idé. Vit undviker avbyte av vitfältslöparen eftersom han efter

20. — Dxf6 21. Dxd5 Te

Se2 och c3 får god pjäsplacering.

Hopplöst är även 21, — Sfe7 22. Dxc5 Dxf4 23.
Dxb5. Ismall Sloan föreslog 21. — 0-0, vilket inte

8, — La6 9, Se2 h5

heller hjälper.

Ett svårt beslut, Svart har inget utrymme för motspel, Hur ska han bemöta vits naturliga framryck-

22. Dxc5 ac

ning på kungsflygeln?

På 22, — La6 är 23. Lad förkrossande,

10. 0-0 Shö 11. Tet Le7 12. c3 g6 13. Sf4 Sf

23. ad Sce7 24, Sd5!
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1-0

Världsmästare Kasparov böjer sin nacke och ler. I bakgrunden Karpoxv, på gott humör han också. Foto:
Reuter,
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Vit botade e4-e5. Efter vits nästa drag ljusnar hans
möjligheter till kungsangrepp.

USA slog Sovjet med 2,5-1,5. Kasparov spelade
för hårt på vinst I slutspelet mot Seirawan och för-

lorade.

40. f5 Da8
Svart offrar villigt sin d6-bonde ty efter 4.5 xd6

Sxd6 42. Txd6 Tx dé 43. Tx dé ax b4 44, ax bå4
Da3 har han motspel.

GRUNFELD
Seirawan — Kasparov
1. då Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4, Sf3 Lg7 5. Les Sed 6,

eCxd5 SKp57, Sxg5e6B, Sfi exd59, bd Ddé 10.
a3 0-0 11, e3 c6 12. Le2 Lf5 13, 0-0 Sd7 14, Sad as

41, gå DbB 42, hå Dl? 43, Li3

15. DY63 b5 16, Sc5 ad 17. Dc3 Sbé 18, Sd2 Taes 19,
Tfel Te7 20. Lf3 Tfe8 21. g3 Lh3 22, Le2 Lx 2223,

Världsmåästarinnan
Maja
Tjiburdanidze

Återigen får svart motspel efter 43, Sxd6 Sxdé

Kxg21524, h4 Sc425. Sfå Lf6 26. Te2 Te7 27. Thl
De? 28. Teel h6 29, Dd3 Tf8 30. 5d2 De8 31. SxcA
dxed 32, Ddl Te7 33, Tefl DF 34. DFI Dd5 35.
Dxd5cxd5 36, Kfå Lg7 37, Tdl Tff7 38, Td2 Te8
39, Tdd1 Lf8 40. Tdg1 Lg7 41. Td1 Kf8 42. Td2 Ke7

mottar

44, Tx d6 Tx d6 45. Tx d6 a x b4 46, a x bd, nu med
AB,

De7!

43, — De7 44, Kg3! axvbd 45. axbd då

46, €Xd5 Lxb5 47, SXb5S Dxb4
Sista chansen var 47, — Sdö!

bordsspelaren,

48, — Sh7 ser bättre ut.

Lösning på tvådragaren sid. 345. I. Sg4 med hotet
2. De& matt, I, — Lb52, Te5) 1. — Le4 2, bxcd; 1.
— Led 2. fxed; I -— Lf5 2. Te5; (Alla fyra tornen

49, hxg5 Sh7 50. d6! Te5 SLTb2 Ded

SICILIANSKT

stängdes av svarta pjäser.) 1. — e5 2. Sf6; 1. —
Dxej2, Sxe3 1 — Sf4 2, Sxfg; LI — Sxc3 2
SxcH (Alla fyra matterna med vita springare.) 1.
— Teå 2. Txc5: I. — 05 2. Dxb7f; I — Te5 2.
Txe5.

Dam-OS
EE bond

23

Lå

prägel

BR oo
Rbd

d

ä

Sovjet hade samma damlag i detta OS som vid OS
i Buenos Aires 1978, Även om de inte kommer så
väl överens sinsemellan, enligt lagkaptenen Rim-

RA

ma Bilunova, så har de en fantastisk laganda, Hoa
har fullt förtroende för sina flickor. Lena Achmy-

lovskaja har flyttat upp till andra bord före Nona
Gaprindasjvili
52. DRA

Txbå 53, Dxh7tl!

Däremot inte 53. Thl Tx dé och svarts kung får ett

flyktfält på 27. Damoffret är liktydigt med ”matt
i5 drag”:

och

Nana

Alexandrija

jämfört

En bilösning fanns med 54. Thit.
54, — KgB 55. Tdhl1 fö 56. Th8T

1. e4 e52 3
Vanligtvis är idén bakom denna variant av Sicilianskt att hålla dd4-bonden med Sbl-a3-c2. Den kinesiska idén är att ge upp centrumbönderna med

en gång för au få kontroll över vissa nyckelrutor i
centrum,
2.—d5 3. exd5 DXxd5 4, då SIG 5. 513 e6 6. Sbd2

6. Sa3 har vi sett förut,

om svart har uppnått utjämning. Men vi skall se

alls otroligt att just kinesiskorna skulle kunna bli

mer komplicerad variant av schack, Omkring 200
av de mest talangfulla kineserna har utvalts att
specialstudera ”vår” variant av schack på heltid.

60-70 av dem är kvinnor, flickor. De flest av dem

56. — Kf7 och Karpov hade fått fullborda sin
komponerade ferndragsmatt med 57. g6.

bor på hemlig plats i någon av Kinas större städer.
Där gör de ingenting annat än äter, sover och stvuderar schack. Sorn resultat av hemanalyserna fick
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Rumänien

tyckte många, 214-—214 mot såväl Bulgarien som
Rumänien, Men för den mer initierade var det inte

1-0

Kommentarer: J.B. med tillägg av RED.

Kina

& — Sch 7, Led DdB 8. dxc5

Det finns omkring 20.000 schackspelare i Kina.
Några hundra miljoner spelar dock en betydligt

53, — Kxh7 54. Th21t

She-Lan Liu — Margareta Muresan

med 1978.
Inledningsvis var det det unga, men ändå rutinerade kinesiska laget, som överraskade mest,

titelförsvararnas värsta hot.

vi i tredje ronden se följande spelöppningsnyhet:

förra

världsmästarinnan Nona Gaprindasjvilt, syns
| inte här men hennes inSats är väl värd att nämKas: 10 poäng av I0 möjliga! Foto: Reuter.

49. Thel Td7 50.
Txd4 53, Txd4
exf4 Txa3 57.
60, g6 då 61. Ke3

Avbrott och uppgivet av Kasparov utan fortsatt
spel. En variant är 62. — c2 63. Thl Th2 64, g8D
T>hl 65. Da&t och vit vinner tornet.

48, gä h Xx g5

överlägsna

OS-seger, Bakom avvaktar Jelena
Achnydlovskaja på sina. Tredje-

43, Tdd1 Kd6 44, Th2 Kc6 45, Thhl Lf8 46, Td2
1d6 47, T2dl Lxc348, dxc5 Ted
Td4 25 SL hxgf hxg5 52. Ted!
Th7 54, Ke2 Th3 55, gå! f4 56,
fxg5 Ta2t 58, Kf3 c3 59, Tdi dd
Tx f2 62. 27!

Ett desperat försök att befria sig.

utmärkelser för

Söovjetlagets

Vit ger upp sin centrumbonde. Nu ser det ut som
hur Liu snabbt etablerar ett kraftfullt tryck på
e5-rutan, vilket stänger inne svarts damlöpare på
ec.

8, — L>xc59, 0-0 Dc7 10. De2 0-0 11. Se4 Le7 12
Lg5 Sxed 13, Dxed Se5 I4. Lxe7 Sxf3t 15.
Dxf3 Dxe7 16. Tad1 Dc7 17. Tdd e5?
Svart befriar sin damlöpare vid första vettiga tillfälle. Det visade sig dock vara eti misstag eftersom
diagonalen a2-g8& öppnades för vits angrepp.

18, Th4 Ld? 19, Tel TaeB 20. Ded hö

21. Txhé!
Detta blev möjligt tack vare 17, — e5,

21. — gxh6 22. Dg6t Kh8 23. Dxh6t Kg8 24.
Dg61 Kh8 25. Df6t Kg8 26. Te4 Dd8 27. De6t
Vit tjänar in lite tid med dragupprepningar. I den-

na tävling användes den nya betänketiden, 6 timmars spel med tidskontroller efter 4 timmar och 40
drag samt 6 timmar och 60 drag.

27, — Khö 28. Dhöt Kg8 29. Th4?
29, Te3 hade avslutat partiet, Nu måste kinesiskan
vinna partiet en gång till.

29, — D>xh4 30. Doch4 Leö 31. h3 Kg? 32. Dg5t
Kh7 33, ad 16 34. DIST Kg7 35. Lb5S TeR 360, hd
351

:
;

Lxb5 37, ax bå5 Tc7 38, h5 bö6 39. f3 TIf7 40, Kf2
Ted? 41. Ke2 Kh8 42. gå Kg7 43, KeI Kh8 dd. hé
Ka8 45. Kf2 Td2t 46. Kg3 Tdd7 47. bd
1-0
Efter 8 ronder hade Sovjet och Kina gått loss i toppen. Övriga lag hade bara bronsmedaljen att kämpå om.

Kineserna började spela schack för 12 är sedan,
Det ser ut som om kinesiskorna är på god väg att

ta över ”herraväldet” i schack precis som de gjorde
i bordtennis för 20 år sedan.

hon den kvinnliga stormästartiteln på FIDEkongressen i Dubai. Vid nyår får vi se henne spela

i Rilton Cups damturnering.
Iidiko Madl från den lilta staden Tapolca i
Ungern började spela schack vid 8 års ålder. Det

var fadern som lärde henne spelet, Hon vann allt
som kunde vinnas i hennes årsklasser. I Paris 1984
gjorde hon sitt första internationella toppresultat
i VM under 16 år. Senare samma år gjorde hon bra
ifrån sig vid EM under 20 år i Katowice, Året därpå blev hon trea vid VM i Dobrno. Förra året vann
hon såväl EM I Herkules Bad som VM i Vilna.
Redan 1984 blev hon WIM. I Thessaloniki-OS
tog hon 8 poäng av 11. Sin första WIGM-inteckning tog hon i en manlig turnering i Szolnok 1985.
I Januari 1986 delade hon andraplatsen efter Maja
Tjiburdanidze och uppnådde därmed den andra
halvan av WIGM-titeln, dvs damernas stormästartitel.

OS-kringlor
Arne Chris Jensen var den ende dansk som deltog

iOS i Dubai, Han lämnade Danmark under 2:a
världskriget och tog värvning vid engelska flottan
i 342 år, Vid krigets slut var han stationerad i Bermuda och stannade där, 34 år som polis plus

Madl har två år kvar i skolan, Sedan tänker hon
satsa på en professionell karriär som schackspelare. Hobbies är läsa, skriva och lyssna på musik, I

Kasparov och Maria Ivanka, Hon tränas av störmästaren Istvan Csom och Otto Magyar. Hon har

han lämnade Danmark. Nu är den lägre. Han del-

tilldelats utmärkelser av ministeriet för sport och
ungdom samt av försvarsministeriet,

Wilham Hooks föräldrar flyttade från Finland.
Bill föddes i USA. Hans släkt har en gång i tiden
fått namnet Höök får några tjänster de gjorde

svenska kungen. Februari månad varje år tillbringar han och hans fru på Tortola, som är en av
de brittiska Jungfruöarna. Därför har han deltagit i Jungfruöarnas OS-lag sedan de debuterade i
Siegen 1970, Han bor utanför Washington DC. I

år blev det 7,5 poäng av 12 vid första bordet. Tidigare har han en gång vunnit guldmedaljen vid första bord i OS, och en gång silvermedalj, Hooks
elorating har nu sjunkit till 2205.
&

Ytterligare en finländare i förskingringen hittade
vi vid första bord i Mexikos lag. Kenneth Frey pratar dock ingen finska. Däremot pratar han flytan-

de svenska. Hans föräldrar hade utlandsuppdrag i
Finland när han föddes. Detta 36-åriga schackproffs tog 2 poäng av 8. Frey är IM med Elo 2390,

»

Ungern har fått fram många talangfulla unga flic-

kor på senaste tiden, Tyvärr fick vi inte se någon av
de tre Polgarsystrarna i OS eftersom deras fader
står i onåd hos Ungerska Schackförbundet. Dessutom vill inte fadern att de spelar i damturneringar. De skall endast spela bland herrarna och en
dag bli världsmästare för herrar.
Äldst är Zsuzsa Polgar. Hon är 17 år, Hennes

Elorating är 2455 och hon är rankad som världsetta. Hon har inte förlorat ett ratingberättigat parti
sedan hon förlorade mot IGM Nick de Firmian,
USA, i april 1986. Sedan dess har hon spelat 44
partier, många mot IGM och IM. Hennes nästa
rating lär ligga runt 2500.
+

Gustavo och

Zsuzsas två yngre systrar, Judith och Sofia, kommer att för första gången dyka upp på den internationella ratinglistan vid årsskiftet 1986-1987. De
lär hamna på ungefär 2250-2300. De är 10 resp 12
år gamla!
Zsuzsa kvalificerade sig i år till zonturneringen
för män, som första kvinna I världen, Dock vägrar

Roberto Juarez. De är 22, 24, 26 och 29 år. Vid OS

Ungerska Schack förbundet att låta sig represente-

i Buenos

fas av henne.
För första gången i OS-historien har stormäs-

+

Något för Guiness rekordbok var Guatemalas
herrlag. Vid deras 1:a, 3:e, 5:e och 6:e bord hittade
vi fyra bröder; Carlos, Guillermo,
Aires

1978 hade vi tre stycken bröder

Jhunjihnuwala i Hongkongs lag.
Den 35:e november 1986 fyllde Ildiko Madl,
Ungern, 17 år. Den 2:a november 1986 tilldelades
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till slut 27 stycken: Nunn, Short (GB), Spasskij
(F), Adortjan, Ribli (HD, Torre (PHI, Suba, Ghe-

orghiu (R), Christiansen, Kavalek, Seirawan (US),
Spragett (CAN), Karpov, Kasparov, Sokolov, Jusupov Vaganian, (SU), Hulak, Ljubojevid, Nikotic, Popovic (YU), Panno (FA), Inkiov, (BO), Zapata (COL),

(15).

Mokry,

Smejkal

(CSI,

tarnas klagan på ratingberäkningen i lagtävlingen
fått gehör. De som ej önskade få sina partier rata-

Norges närmaste deltagare i OS var I Arbil, förstabordsspelare för Turkiet, Hennes farfar utvandrade till Hawai. Hur hon hamnde i Turkiet är en helt
annan historia. Hon har deltagit i fler olympiader,
Elo 1905, Hon tog 2,5 poäng av 10,
+

H Olofsson

OS yngsta deltagare var Heidi Cuellar, Heidi bor i
en liten lägenhet med mor, far, två systrar och en

bror.

Hela denna

låginkomstfamilj

tycker om

schack. Det var 13-årige brodern som inspirerade
Spelarna var uppdelade på en handfull hotell och
transporterades däremellan med buss. Det filip-

pinska damlaget råkade illa ut en gång. Busschauffören ropade: "Endast den filippinska gruppen”. De hoppade in. Och hamnade i AI Nasr fritidsland istället för i Trade Center där de skulle
spela, Busschauffören skulle egentligen ha hämtat
en annan filippinsk grupp som skulle underhålla
på fritidslandet.

henne att börja med schack. Han är Guatemalamästare för sin årskategori. Heidi studerar schack
2-3 timmar per dag för Michael Paris. Hon spelade vid Guatemalas 3:e bord och tog 3,5 poäng av 9.
+

Damgruppen hade 49 deltagande lag. Förenade
Arabemiraten brydde sig inte om att utnyttja rät-

ten att delta med ett andra lag.

skolan, där hon tillhör de bästa eleverna, läser hon
bl a ryska och engelska. Hennes idoler heter Garri

några småjobb innan han startade eget, Han uppskattar att hans spelstyrka motsvarade 1900 när
tog även i Haifa-OS 1976, Aven då för Bermuda.
Denna gång tog han 2 poäng av 10 vid $:e bord,

de fick anmäla detta innan första ronden, Det blev

R

Vi hade många spelare i damklassen som represen-

terade så att säga fel nation. T ex hittade vi argentinas IM Arlas på första bord under namnet Julia
Lebel. Andrabordsspelaren i samma lag, Christi-

na Leroy, är gift med Englands stjärnskott Glenn
Flear och bor i Leicester. Det hör till sällsyntheterna att både man och hustru deltar i samma olympiad, speciellt i olika nationer. Lematschko, från
Bulgarien, spelade för Schweiz, Miles (Malypetrova), från Tjeckoslovakien, för England, Feustel,
från DDR, i Västtyskland, Jezierska, från Polen,
för USA, m fl. Carin Sjöberg var också med!
Carin Sjöberg flyttade från Djursholm för 16 år
sedan då hon hade mött en på Danderyds sjukhus

läkarstuderande australiensare. De gifte sig och
har en dotter, född 1 Sverige, på 18 år, samt en son,
17, och en dotter, 16, födda i Australien. Där stortrivs de, Maken jobbar nu som psykiatriker i Adelaide. Carin håller på med hästuppfödning. För 10

år sedan fick paret Craig för sig att de skulle börja
lära sig schack för att ha ett gemensamt fritidsintresse. Det gick bra i ett år. Sedan kunde Carin
lämna dam i förgåva, Hon blev ensam om att förtsätta. Först de senaste fyra åren har hon spelat på
allvar. Egentligen skulle hon varit med i OS redan
för två år sedan men kunde ej åka. Under några av
hennes få besök i Sverige har hon bla spelat
schack i Kungsträdgården. Där spelades om pen-

gar. Alla ville utmana henne. Det blev en del extrainkomster för Carin. Nästa dag ville ingen spela
mot henne, Carins slutfacit blev 3,5 poäng av 10

vid australiens 3:e bord.

Alisa Marit, 16 år, ej släkt med IM Rudolf Marié,
är jugoslaviens nästa hopp inom damschack. Hon

vann årets jugoslaviska mästerskap. Hon spelade
vid andra bord och har Elo 2230, Sitt internationella genombrott fick hon i förra årets junior-VM

för damer, där hon blev tvåa.
Förstabordsspelare är Gordana Markovit, som
spelar sin femte olympiad. Innan hon gifte sig het-

te hon Jovanovit. Hon är lärare,
På tredje bord spelade ekonomistuderande Suzanna Macsinovit, Det var hennes 3:e OS,
För andra gången dehog fjärdespelaren Zorica

Nikolin, medicine studerande.
Lagkaptenen IM Vliasta Madek
jugoslavienmästare

för

damer.

Då

var tidigare
hette

hon

Kalchbrenner. Nu jobbar hon som schackinstruktör i skolorna i Zagreb. Inför OS hade hon hjälp av
IGM Kovacevit, som blev berömd för sitt vinstparti mot Bobby Fischer i Zagreb-Rovinj-turneringen. Flera veckor före OS tränade denna konstellation i Sutomore vid Adriatiska havet.
Xx

I Jugoslavien satsar man hårt på ungdomsschack.
Redan vid låga åldrar propagerar de hårt för

schack. Lovande spelare plockas ut och placeras i
särskilda skolor över hela landet, De bästa där tilldelas de internationella mästarna Madcek, Belamorit och Bukal för intensivträning.
Enligt min gamla goda vän Macek har de ögonen på omkring 2 000 sådana specialdrillade
ungdomar.
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Huddinge Open
8-9 november spelades Huddinge Open för tredje
året i följd. Bland de 60 deltagarna hade heta 35
spelare en rating över 2000, varav sju med titeln
IM. Högstratade Harry Schössler (2530) ledde tillsammans med Överraskningen Peter Bjarnehag
efter den första dagens ferm ronder, Men andra da-

Slutresultat

Öppna klassen
1. Sovjet 40
2. England 39,3
3, USA

38,5

Damklassen
1, Sovjet 33,5
2. Ungern 29
3. Rumänien 28

gen orkade Peter inte hålla undan för de bakifrån
anstormande, Harry avslutade med två vinster och
två remier och var aldrig allvarligt hotad,

ICA-

Kvarnen sponsrade tävlingen.

Sovjets guldmedaljörer i öppna klassen

Rune Strömbergs minne
Rapport från
snabbschackturneringen
Rune
Strömbergs minne, som spelades söndagen 23 no-

vember i Gävle Folkets Hus.
Som väntat vann Lasse Karlsson tävlingen. Har
har varit i ledningen samtliga 4 år tävlingen funnits, De två första åren kom han på delad förstaplats, men med sämre kvalitetspoäng än Pia
Cramling respektive Ralf Åkesson,

Slutresultat:
1) IM Harry Schissler Limhamn

7'4 p, 2) IM

Tom Wedberg Wasa 7, 3) Robert Bator Rockaden
6, 4) IM Dan Cramling Passanten 614, 5) Ake
Olsson Vällingby 6,
6) IM Ralf Åkesson
Sass/Södra 644, 7) Robert Aström Luleå 6'4, 8)

Christer Hartman Rockaden 6, 9) Anders Eriksson Västerås 6, 10) IN Ferdinand Hellers Wasa 6,
11) Richard Wessman Wasa 6, 12) Thomas Engqvist Vällingby 6, 13) Malte Burwick Passanten 6.
€0 deltagare,

I år liksom i fjol blev han dock ensam segrare
och har därmed slutgiltigt erövrat det magnifika

vandringspriset, ett konstverk i kristallglas med
gävlemaotiv,
Resultat av årets tävling:

Bord 1
Garrl Kasparov
Ålder: 23

Bord 2
Anatolij Karpov
Ålder: 35

ELO-tal 1/7: 2740

ELO-tal 1/7: 2705

1) Lasse Karlsson 9,5 poäng, 2) Dan Cramling
8,5, 3) Bo Bengtsson 8, 4) Pia Cramling 7,5, 5) Peter Fransson 7,5, 6) Ralf Åkesson 7,5, 7) Camelo
Jorda 7,5, 8) Robert Aström 7, 9) Tom Wedberg 7,

10) Christer Thörnros 7, 11) Jan Olov Lind 7, 12)
Håkan Nilsson 7.
Ratingpriser:
Under 1700 Morgan Lundquist (6 poäng)
1700-1849 Sune Johansson (6,5 poäng), 1850-1999
Håkan Nilsson (7 poängt, 2000-2149 Camelo Jorda (7,5 poäng).
Specialpriset gick till Magnus Bladh, som skulle
ha ökat sin rating med 126 poäng om det vari
”riktiga” partier.
Eftersom tävlingen blivit mycket populär och
trots att vandringspriset vandrat färdigt överväger
arrangerande Gävle Schackallians att fortsätta

tävlandet under liknande former kommande år.
Tack vare den snabba datorlottningen flyter
tävlingen fram utan longörer och programmet levererar dessutom en hel del intressanta kringdata.
Exempelvis att största positiva överraskningen i

Bord 3

Andrej Sokolov

Bord 4

Artur Jusupov

Ålder; 23

Ålder: 26

ELO-tal 1/7: 2620

ELO-tal 1/7: 2660

Reserver i laget var Rafael Vaganjan och Vasillj Tsesjkovskij
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ett enskilt parti var Morgan Lundquist som vann
över Ingemar Svensk, rat.skilln. 748. Vidare Joakim
Andersson
vann över Jan Johansson,
rat.skilln. 592, Magnus Bladh vann över Anders
Bytar, rat.skilln, 588, Magnus Bladh vann över
Börje Larsson, rat.skilln, 572, Tobias Nordkvist
vann över Alex Leksell, rat.skilln. 470.
Lennart Schöldström

Norra Västerbotten
DM -86: 1) Gösta Enqvist, Skellefteå SK 6 poäng
(av 6 möjliga),

2) Lennart Lundgren, SSK 4, 2)

Tore Johansson, Clemensnäs 3,5.
SKELLEFTEMASTERSKAPET:

1)

Harry

Hedlund, SSK 6 poäng (av 7 möjliga), 2) Martin

Johansson, SSK 5, 3) Torbjörn Olsson, SSK 5.
LAG-DM: 1) Skellefteå, 2) Lövånger.
Martin Johansson

Järnvägssehack
Järnvägsmännens
individuella
mästerskap
I
snabbschack spelades 6-7 september i Göteborg
med 32 deltagare i en nio ronders Monradsturne-

ring. Gunnar Klasén, Malmö och Paul Karlsson,
Stockholm, uppnådde båda 7 poäng, Klasén segrade på högre skiljepoäng. Närmast följde I. Sevcuk, Malmö och E. Bergquist, Stockholm, båda
på 6,5 poäng.
Skandinaviskt järnvägsmästerskap i snabb-

schack för sexmannalag spelades den 8-9 november i Malmö varvid 26 lag ställde upp i en Monradsturnering. Tävlingen gick i åtta ronder, resul-

taten för de fem främsta blev:
1) Hagalund 234,5 högre bonus 2) Helsingfors
34,5 lägre bonus 3) Malmö A 30 poäng 4) Köpenhamn

ÅA 29,5

poäng

5) Oslo

distriktslag

28,5

poäng.
Paul Karlsson
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Varför använder ni i USA och England förtfarande ert komplicerade och lite opraktiska notationssystem? Föredrar du inte själv det enklare interna-

På ett hotell i Stockholm, anno dazumal:

tionella?
la systemet är bättre,

Året är 1962, månaden mars. Fischer har just vunnit interzonturneringen i Stockholm iöverlägsen stil. Han är 19 år, självsäker, ”not inferior to anyone”. Ryssarna ska få se i Curacao,
där kandidatturneringen ska gå.
Intervjun är gjord för AP av Leif Hultgren, Den är aldrig tidigare publicerad i Sverige.

lärare?

Varför tror du att ryssarna har så många och starka mästare? Statligt stöd kanske påverkar, Men

Vid sex års ålder lärde jag mej dragen av min syster

även före revolutionen hade ryssarna många starka spelare.

När började du spela schack? Vem var din första

Joan. Vid åtta blev jag medlem i Brooklyn Chess
Club.

Arv och tradition, antar jag. Klimatet är å andra

Hur mycket tid avsätter du i snitt per dag till trä-

sidan inte så viktigt. Själv känner jag mej okej i
Sydamerika eller i andra varma trakter.

ning och analys?
Det beror på vad jag känner för. En timme per

dag, kanske.
Försöker du hålla dej i form fysiskt för att klara av
långa tröttande partier? Spelar du tennis eller utövar du någon annan idrott?

Jag har aldrig mött honom. Men jag tror inte att

Vem är i dina ögon den störste schackmästaren ge-

nom tiderna?

den. Som svart spelar jag helst Sicilianskt
Kungsindiskt,

Paul Morphy,

Vilket är det bästa parti du har spelat?

Musik; alla sorters. Pussel och spel. På senare tid

även ockult vetenskap.
Avser du att leva på schacket också i framtiden,
som Capablanca och andra har gjort?

Spanskt som vit. Jag börjar alltid med kungsboneller

När jag slog Donald Byrne, Jag var tretton. Han
verkade lite chockad.

Vilka av dina partier i den här interzonturneringen anser du vara bäst?

dåvarande

världsmästaren Betvinnik kom senare samma år,
vid OS i Varna. Partiet är vida berömt, omtalat

(inte minst

i anslutning

till den

Kasparov-Karpov)

och

senaste

Ka2! 68. Dgåt

Db31 och vinner)

Ka2 ”och den vita kungen står utan skydd mot den
kommande lavinen av schackar".
Botvinnik fann dock senare 68. De5! Tb3t 69.
Kf4 Dd21 70. KS! Dd3t 71. KeS! Tb5 72. Tadt! eller 70, — Dd71t 71. Kf4 Da4t 72. Ke5 "och svart
tycks Inte vinna” (Botwinnik: Meine 25 interessantesten Endspiele.j

1976 blandade sig en 13-årig skolpojk i analyserna: 67, Tc4l! (istället för Of8T) Tb3t 68. Tc3
Delt 69. Kd3 Dfl1t 70, Kd2! (70. Ke3? Dh31D

Dxf2t 71. Kd3 med remi. Garri Kasparov var
namnet, försigkommen elev i Botvinniks schackskola!
Vi avslutar med den legendomspunna verbala

pajkastningen mellan Fischer och Botvinnik.
Fischer ville utmana värklsmaästaren direkt i en
VM-match, något tjafs med kvalificering och
kandidatturnering skulle inte behövas:
— Jag ger två poäng i handikapp och vinner än-

då, så Fischer.
= Kom igen bara, svarade Botvinnik, du får en
bonde som förgåva i varje parti ...

VM-

genomanalyse-

rat, Fischer gick in i slutspelet med merbonde men
blottlade där klara brister. Å andra sidan visade
inte heller Botvinnik några mästartakter. Fast
spännande var det. Partiet, som slutade remi, återfinnsi Fischer-boken, ”My 60 memorable games”,
med Botvinniks kommentarer och Fischers ofta
lakoniska, nästan hårdkokta avspisande av dessa.

Här finns också bokens enda (7) fel, Fram med
rödpennan:

Fischer

Kortinoj. (Det senare finnsi Fischers bok ”My 60
memorable games”, som även är översatt till tyska.
Kortinoj-partiet rekommenderas, hela boken rekommenderas varmt, RED) Men på det hela taget
har det inte varit så mycket bra schack i den här
turneringen. Alla har varit för rädda att förlora.

Hur blir man en stor mästare, enligt din åsikt?

motståndare, jämfört med att spela en stor turnering där du spelar ungefär lika många partier men
mot olika motståndare?
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första och enda möte med

Df81T (67. Th3

Mina partier mot islänningen Olafsson och ryssen

Vad tror du om skillnaden mellan att spela en
match på kanske 24 parlier mot en och samma

förtroende. Fast viktigast av allt är en stark vilja
att vinna,

Hans

matchen

Jag antar det,

Genom träning och studier, och så är förstås talang nödvändigt. Och fantasi eftersom man inte
kan räkna igenom allting. Även seghet och själv-

praktiserade han exempelvis tennis, simning och

nande från schackscenen, Vi avstår från sådana
lösa spekulationer.

Vilka är dina favoritöppningar?

Vad är du intresserad av förutom schack?

Några fotnoter kan vi bifoga från vårt 25-åriga
perspektiv.
Dosisen schackträning (en timme per dag) ökade han med all säkerhet successivt. Likaså de fysiska aktiviteterna. Inför Spasskij-matchen 1972

känd för att vara särskilt lysande i slutspelet. Han
måste vara mer erfaren än du i den fasen, Du har

jag spelar slutspel sämre än han.

Morphy, Kanske även Steinitz och Capablanca.

Nej, jag känner mej inte underlägsen någon.
Leif Hultgren

Har du spelat mot Botvinnik nån gång? Han är ju

Nej, det gör jag inte, Jag promenerar rätt mycket
ibland, men inget annat. Jag tror att ryssarna har
överdrivit betydelsen av fysisk träning.

Om du ser tillbaka på schackhistorien, vilken nrästares stil känner du dej mest besläktad med och
aftraherad av?

Tror du att du står efter någon spelare I världen

just nu?

boxning!
Fischers intresse för ockultism skulle någon säkert förnumstigt koppla ihop med hans försvin-

väl din styrka mer i mittspelet, År det också din
åsikt?

ställning.

Fischer anför nu vinstvarianten 66. — Tbli!167,

Båda är lätta men jag medger att det internationel-

Samtal med Bobby Fischer

Ur en lång viktig kapplöpningsvariant I tornslut-

spelet fick såväl Botvinnik som Fischer upp denna

Förvisso med kronan något på sned, men hur, eller
rättare sagt van, skulle den suttit om inte BE. kru-

I en titelmatch räcker det att hålla remi som svart

och vinna då och då som vit, I en turnering måste
man spela mer riskfullt.

Botvinnik

på in i mystiken? Teckning: Johnny Johansson.
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AD.

Björn Hult

Partiet nr 24, i vilket jag inte ser några vinstchanser för mig, tar jag gärna remis, I partiet nr 25

Från flydda tider

däremot står ni ogynnsamt, Punkterna bä, cd, ad
är svaga och figurställningen är dålig jämfört med

Vid genomgång av en del av min far Gunnars gam-

svaris vilket gör att chanserna är små att detta

skulle kunna dömas till remis, Trots detta bortser
Jag inte från att svart kan få svårigheter att ge-

la schackminnen fann jag ett antal kort och brev

från 1920 och 1921 som härrörde från en kor-

homföra vinsten vid fortsatt spel, Det skulle därför vara mera tilltalande för mig om vi kunde utväxla ytterligare tre drag, Därefter bör man kunna
avgöra om svart kan vinna eller ej. (Även detta

respondensmatch mot Bogoljubow.

Bakgrunden till detta var följande. Genom förmedling av Ludvig Collijn och Sveriges Schack-

Visst ska det smälla på h7!
När instruktören rättade till pjäserna på demonstrationsbrädet och auktoritativ! fastslog att "nä,
nä, så där kan ni inte spela, svart tar bara på då

med damen” varpå han med saker hand också placerade svarts dam på da, hördes högljudda protes-

och skulle vara avslutade eller avdömda följande
år vid samma tid. Det här initiativet togs tydligen
i anslutning till det besök Bogoliubow och en rad
av den tidens schackstorheter gjorde i Sverige

ter från den unga audiensen.
”Sge4t!” föreslog Daniel Ronneland, AK-77.

bekant nästan alla kända mästare förutom Lasker

Instruktören flyttade svaris kung till h7, lyfte
vits dam från g4 till h5, backade svarts kung till 28,
spelade sedan Sed-g5 och avslutade varianten med
Dd4-d3 samt konstaterandet att ”svart har avvärjt
matthotet på h7 för all framtid?”
Då gjorde sig nästa Daniel hörd, Daniel Malmgren, 5S Manhem, nämligen: ”Sce4l Och svart

blev tvungen att ge damen medl7. — Dx ed 18.
Sxed dxed, Det troliga är att vit sedan förlorar
sin e5-bonde i utbyte mot svarts på ed.
Därefter har vit antagligen en liten fördel i kraft
I partiet mellan Kenneth Olsson och Mattias Mölleri förra numret av TIS, sid 225, föreslogs 10. 0-0
som en förstärkning av vits spel. (Vit vann till slut
med I0.a3?!), Om svart då svarar med 10. — 0-0 är
vi framme vid diagramställningen.
Den variant som angavs — 11. Sad Dd8 12. al
Las 13. LX h71! Kxh7 14. Se5t Kg6 — och slutar
med
"15. Dg4 och vit har mängder
med
angreppsmöjligheter, .” har granskats ytterligare.
Det visar sig att vit inte bara bar angreppsmöjligheter, han står rent ut sagt på vinst! Det finns nämligen inget försvar mot avdragshotet 16. Sxe6t

T ex 15. — IS (som vid första titten verkade rädda
svarts ställning hjälpligt) 16. D23 f4 17. De4! (men
inte 17, 1.x f4 Sf5 18, Dead Shö osv) 17, — Deå och

här avslutar vit med en sympatiskt

tilltalande

mattbild: 19. Sxe6T Kf? 20. Dx27t Kxe6
Sc5t KS 22. påt fxgå ep 23. fx gå mar!

av damen mot de tre pjäserna i en öppen ställning.

Påståendet står hittills oemotsagt.
Instruktören

Undertecknad

publicerade

Varje grupp träffas en gång i veckan för analyser,
kombinationsträning, etc, Vid en av dessa träffar
i mörkaste november analyserades just detta parti,
h7 utan att lägga in 11. Sa4. (Dock är 11. 5a4 det

starkaste) Alltså: 11. L>xh71? Kxh7 12. Sg5t Ke6
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några

av B.H.>
Verbleibe hochachtungsvoll
E. Bogoljubow

1920. I Göteborgsturneringen 1920 deltog ju som

Öppningen i det citerade partiet nr 24 hade på sin

och Aljechin. Den vanns av Réti med Rubinstein

söm tvåa och Bogoljubow trea. I en turnering I
Stockholm samma år blev Bogoljubow etta före
Nimzowitsch.
I korrespondensmatchen torde ha spelats totalt

25 partier, av vilka Bogoljubow intill juli 1921 hade vunnit 15, förlorat ett ("durch grossen Fehler in

tid ett visst öÖppningsteoretiskt intresse, Varianten
finns återgiven i Euwes teoriböcker under rubriken Tarrasch försvar. Dragen var:
Vit: E.B. Svart: G.H. 1. d4 d5 2, cd e6 3, 5c3 c5
4, ce xd exdS 5 SMI Sch 6. Le3 Sfö 7. dxc5 Da3
8. S5d2 Sgå! (nyheten) 9. 5b3 5xe3 I0. fxe3 Ddå

H. D>xd5 Le osv.
Till slut en liten episod. Vid en av de många Ril-

Gewinststellung”) och remiserat ett. Icke slutspelade partier inlämnades sedan till avdörmning av

tonturneringarna mötte jag vid brädet en ung holländare, Denne som tydligen kunde sin Euwe frågade mig med respekt i rösten om jag möjligen ha-

Ludvig Collin.
Under korrespondensen rapporterade Bogoljubow om aktuella schackliga händelser, Till exempel nämner han i ett kort från december 1920 att

de spelat mot Bogoljubow på sin tid?!

han deltagit i en turnering i Berlin med resultatet:
1. Breyer 64 (av 9), 2-3. Bogoljubow och TartaYtterligare
Översättning.

exempel

är

följande

brevutdrag

i

schackmatematiska problem, som kanske innehöll mera matematik än schack. Här erbjuder jag
Er ett nytt problem, vari det rent schackliga dominerar, vilket kanske är lämpligast för en schack-

tidskrift. Problemet lyder:

E. BOGOLJUBOW = Triberg den 5 augusti 1922
Schachmeister
(hörnstämplat)

På hur många olika, schackmässigt möjliga
sätt kan 4 vita bönder uppställas på schack-

brädet?

TRIBERG IN Baden
Sehr geehrter Herr Hult!

Detta problem får väl anses så där lagom svårt,

Under juli här jag haft herr Aljechin hos mig som
Röst. Närvaron av Aljechin och Seleznew har föranlett mig att ordna en liten schackturnering som
avslutades i mitten av juli. Aljechin vann +7 (av
&), jag +5, Seleznew och Sämisech -+3, Brinckman

visa dock gärna den metod Ni har använt för att
komma fram till Ert svar.

+2. Jag har till nu haft om om tid, eftersom vi he-

Knut Moberg
Lösningar till RED senast, tja, I mars,
Bokpris(er) till lösaren(na)!

Rolf Uppström

Om parti och problem
I och med TfS' beslut att i fortsättningen bara
publicera problem och studier växelvis i vartannat

men det gäller att arbeta systematiskt för att nå
fram till det rätta svaret, men den konsten bör ju
er god schackspelare vara hemmastadd med.
Det räcker att ange antalet möjliga ställningar,

Det visade sig då att vit även kan smälla direkt på

13. Dgå.

i nr

parti slutade småningom I remi. Anm. i efterhand

kower 574, Réti 5, Maroczy och Mieses 414,

Matematiskt schackpuzzle

21.

1 Göteborg pågår ett projekt kallat ”Talangsatsningen”, där några av stans mer lovande juniorer
ingår. Verksamheten är uppdelad i tre grupper.

förbund anordnades ett antal korrespondenspartier mellan Bogoljubow och intresserade svenska
spelare. Avgiften var 30 kr för ett parti och 50 kr
för två, Partierna påbörjades under hösten 1920

fa tiden har hållit på och tränat tillsammans med
Aljechin. Aljechin reste i förrgår till Schweiz och
Jag kommer därför först nu i gång med mina arbetsuppgifter. Jag har sänt korrespondenspartierna med anmärkningar till herr Collijn.

nummer blossar det ånyo upp en debatt om studiens och problemets vara eller inte vara i en vanlig
schacktidskrift.
”Normalspelaren” godkänner för det mesta
studien, om än lämnar den åt sidan som alltför
tidsödande, men underkänner problemet såsom

varande orealistiskt och därför utan värde för det
praktiska spelet, De flesta är naturligtvis medvetnå om att så inte alltid är fallet men det skadar väl
ändå inte att illustrera detta med hjälp av några

diagram?!
När Moldojanov och Samochanov möttes i ett
parti i Sovjet 1974 uppstod följande ställning:
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Samochanev

Det som dock och tyvärr rönte mer uppmärksamhet än själva kampen var allt bråk om para-

A W Galitzky

psykologer,

glasögon,

youghurt,

sekundanter

handskaksvägran,

osv,

spegel-

Infekterat var det

minst sagt, vilket också tydligt framgår av några

av bokens kapitelrubriker: ”Varför en psykolog
behövdes”, ... ”utmanaren och hans nya skanda-

jer", ”Dyrkar Ananda Marga schack?”
Kapitlen om Baguio kan ses som Karpoyvs — för
det är han som skrivit just dem — svar på Kortjnojs
2

SS

A Rubinstein

Härifrån följde: 1. Th3t 2. Kf3 3. Kf4 4. hxg3
matt,

Det följde 1. Te6 a4 2. Ke3 a3 3, KlA4 a2 4. Te3 Le6

1. hål gx het 2. Kf 3, Kf5 4. hoxgd matt.

Med ovanstående hoppas jag ha visat att parti
problem, i likhet med parti och studie, ibland
gerar varandra och att deras utövare kanske
mer att hämta hos varandra än de i förstone

3, Th3t L>xh3 6. gå matt,
En vacker mattbild eller hur? Den är dock långt-

Anrtischack

(på

svenska

1981,

förlag

finns onekligen här att nysta, Båda böckernas
omslag slår förresten an den fientliga tonen: på

gZ

SS 2

Moldojanov

bok

A&H), För den som är intresserad av härvor så

re

och
tanhar
tror.

ifrån ny. Exempelvis finner vi den i ett problem

Antischacks omslag finns ett bräde med rep uppspärrade runtom likt i en boxningsring, nedanför
”ringen” befinner sig en massa pjäser, ”publiken”,
innanför repen har den svarta kungen just knockat den vita, domaren tycks ha flytt fältet... Omslaget till Karpovs bok visar en streckkarta med en
svart bonde stående i Europa och en grå nerei SydOstasien, Den svarta kastar en hotfull skugga mot
den grå, som tycks retirera,
Boken innehåller enbart text — inga partier —

är på 110 tättryckta sidor, och de sista 30 handlar
om Merano-matchen. Den som tillnärmelsevis inte var lika spännande, intrigbehängd och färgstark. Kanske är det också därför som delegationschef Baturinskij står som författare till de ka-

som förmodligen har syrlern Stamma söm upp-

hovsman och i så fall nu har uppnått en aktningsvärd ålder av minst 200 år.
W Hagemann
Eisenbahnzeitung 1939

pitlen.

L. Szabo: My best games of chess (£ 7.95)
P Stamma?
Källa?

BÖCKER

Ännu en diger lunta av partier, partier, partier?
Nja, snarare en trevligt guidad tur runt världseliten över nästan 4 decennier. Hela det gamla gänget
återses: Tartakower, Botvinnik, Euwe, Smyslov,

Bronstein, Najdorf, Ståhlberg, Stoltz, Geller, Tal
— och mot slutet kommer tillochmed spolingarna
Larsen och Timman med... Turningsorterna Szabå tar oss till är inte heller fy skam: Saltsjöbaden,
Pergamon Press

ÅA. Karpov & V. Baturinsky: From Baguio to Merano (£4.50)

Det handlar förstås om de två VM-matcherna dåvarande världsmästaren Anatolij Karpov utkäm-

pade med

ens

1978:

1. Kf6l h6 2. TgS 3. Kf5 4, Kf4 5. hxg3 matt, 1. Kf?

Viktor Kortjnoj,

mångormsjungen

och

Åtminstone ytterligare en gång ska mattbilden ha

dykt upp i "verkligheten". E Christiansen berättår, utan närmare källhänvisning, i ”Tryllerier paa

Idén dyker senare upp hos bl a A W Galitzky och
W Hagemann.
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Skakbrettet” att Rubinstein en gång ska ha uppnått nedanstående ställning.

schackkarriären. Han blev kraftigt förkyld efter
en simtävling hemma i Budapest, var konvalescent

Matchen

i Baguio

ett par veckor och när han väl fick gå ut så hittade

beryktad.

Kortinoj

han en dag en park i vilken det spetades schack
och, ja det räcker väl. Eller anekdoten om när han

hade hoppat av från Sovjet två år tidigare och nu
skulle han praktiskt bevisa sina nedsättande ord
om ärkerivalen som han yttrade efter kandidatfinalen -74, Matchen på Filippinerna blev en 3 må-

naders bitter, spännande kamp över 32 partier.

L.b3! LgS 2. Ke3 Lxf4 3, Kxf4 4, KfS 5 hxg4
matt.

PortoroZ, Kecskemét, Hastings, Groningen, Mar
del Flata, Moskva, Göteborg. . .
Som det anstår en bättre guide lättar Szabö upp
föredraget med anekdoter. Som när han i yngre
tonåren i början på 30-talet faktiskt sbnmade in i

Karpov vann med 6-5 sedan Kortjnoj gjort en rasande upphämtning från 2-5. Stämningen blev så
infernalisk att tillochmed Sportnytt fick fnatt och
toppade en av sina sändningar med rörliga bilder...

och Barcza nattetid hämtades av Interpol i Brussel. Ungrarna var bovar kort och gott och att de så-

väl bedyrade sin oskuld som anförde personlig bekantskap med O'Kelly båtade föga. Misstaget klarades dock upp till sist, bovarnas namn var blot
snarlika de ungerska stormästarnas. Szabö berät-

tar också aft han var i Sverige 1956 och simultanspelade sig ner genom landet: 1279 partier, 90
vinstprocent!
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Så många parier innehåller inte boken, men val
124 och så gott som alla är kommenterade, Det fina med samlingen är att hans många korta och
intetsägande remipartier givetvis inte finns med.
Dessa partier är skarpa och kombinationsrika. Så
spelade — och spelar — han ju nar han blev
provocerad,
En egen sentens ger Szabå också: "Lita inte på
kanslarn, rakna alltid ec drag mer an du har gjort”,
Tålamodets svåra konst, alltså,
GS

Schackinformator
Mutnovic & vo: Informator 41
695 kommenterade partier, ett antal kombinatons- och slutspelsövningar samt bortåt 100 sidor
med register, Fide-information, resultat, teckenförklaringar, et. Visst år upplaggningen av Införmattor helt i bnje med Införmationssamhället: mer
information an någon orkar ta till sig; men samtidigt uppspaltad så det ar lätt att välja ut just de bitär som passar en själv bast, Antingen kan man titta igenom de nya partierna i sin egen öppningsvariant, eller också kollar man in an favoritspelares
framfart i sarldseliten.
Eu tredje alternativ ar att välja ut sin favoritkommentator och specialstudera de partier han
har analyserat. Robert Hubner (två kommenterade i 4lanj, tl exempel, lämpar sig utmärkt om
mun är intresserad av grundliga analvset från nastan det första draget fram till det sista.
[ntressaniast annarsiden har utgåvan ar karmske
kandidatsermifinalerna mellan Sokolov-Vaganjan
och Jusupov Tuaman, dar specielt Jusupov och
hans iranare Dvoretskij har gjort ent styvi jobb

med ett par av partierna.
För ovrigt vantar vi redan på 42:an och den
eventuella sanningen om slutspelet | 18:e VMmatchpariiet. ..

LEJ
Nya Problemböcker
Schaak problemen van fle Vissermarn. Nederlandse Bond van Schaakprobleemyrienden, sOruvenhage 1986.
Hollanidkk problemsamling, sammansialld as
AM. Koldijk, omfattande 313 av den 1978 avhadne
le Vissermans problem, Visserman, tödd 1922,
var en av samtidens framstå problemister, Ar 1972
utnämndes han OM stormasiare i schackkomposiHON.
Föreliggande samling utgörs, liksom fo. Vissermans hela produktiöo, huvudsakligen av ortodosa 1vå- och iredragare Sen har har aven medtaguns fHMerdragare, halpmatt, sjaäahanatt och en
unde antal fantasjuppgifter. Samiliga problem
åtföljs av utförbga lösningar med termabeskrivande kommentarer.
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Jan Wettfors
Fyrmästaregången 16
41318 GÖTEBORG

Och nu blir

- Skånska skolmästerskapen

det tävling...
Här nedan

ruppen,

son är det som spelar schack? Det är Karls

I den lilla staden bodde och levde männi-

Skynda dig! Ett av barnen sprang fram till

skorna tillsammans med sina djur. Alla var

dörren, — Man blir verkligen rädd, Barnen

glada och nöjda mest hela tiden. Man jobba-

sprang uppi soffan och tryckte tillsammans.

de för varandra var alltid vänlig och hjälp-

En blev så rädd att han blev yr. Totalyr. Berg-

för

”dom i lestaden”. Eftersom varelserna var
mycket rika på pengar

och ändå

inte var

lyckliga bestämde de sig för att försöka ta
den från människorna.

En kväll i:den lilla staden satt några barn
och spelade. schack. Ett av barnen började
plötsligt att tänka på det här med pengar och

lycka, — Eftersom de rika spar ovillkorligen
hela tiden. utan att bli glada som vi, verkar
det som om inte pengar har så stor betydelse.
—"Nä, stämde de andra barnen in. Knappt
>> innan meningen var sagd hördes steg utanför

-

dörfen till stugan. -— - Dörren, måste haspas,

mellan

nen, sa en med darrande röst. — Det är det

nog, puh, Eller? Skulle nog tro det försökte
de andra intala sig. Storögda och spända
väntade de på det allra värsta. Med ett brak
flög dörren upp; Framför barnen stod ett av
de" hemskaste monster de någonsin sett.

Lund, 5,3) Märten Howe, Väskolan, Kristianstad,

5,

Grupp D (75-763; I) Johan Hellsten, Geijerskolan, Malmö,5 p, 2) Thomas Degerhammar, Tall-

dalskolan, Kristianstad, 5, 3) Krister Holmberg,

mot

soffan med hemsk min. Precis som varelsen

Märarps skola, Helsingborg, 5, Här avgjorde särspel,

skulle ta tag i barnen började ett att Ile och
skratta, POFF, sa det och upp i atomer gick
: monstret. Förvånade och glada undrade
barnen vad som fick varelsen att försvinna.
Naturligtvis skrattet och leendet som monst"ret var allergisk mot. Det är inte alltid söm .
"en gott skratt förlänger livet.
.

Skicka in svaren senast 15 februari till Jan Weltfors. De tre först öppnade rätta lösningarna
får Sina. priser!

egentligen var "för

Grupp C(73-74): 1) Kent Olsson, OxievångskoJan, Malmö, 5 p, 2) Andreas Meyer, Fågelskoölan,

ungefär -— Schnei der lojkö. Barnen fattade
allt närmre

som

laskolan, Åstorp, 4,5.

Monstret väste fram något konstigt söm lät
kom

Lundapågarna,

Grupp E (75-76): 1) Daniel Kepeiia, Högaholms
skola, Malmö, 8 p, 2) Mikael Lindbladh, Mörarps
- skola, Helsingborg, 7,5, 3) Fredrik Berglund,
Kyrkskolan, Svedala.
» Talldalskolani Kristianstad blev sammanlagt
:;

EVANSGAMBIT
Steinitz — Pilhal
1. ede52. Sf3 Sc6 3. Lc4 Le5d. hä! Lxbd3, c3 Las
6, 0-0 Sf6 7, dd ex då 0-08, La3! Förhindrar rockaden 8, — då 9, e$! Sprättar upp svarts kungs-

ställning, 9. — dxe5 10. Db3 Dd7 11. Tel DIS 12.
Eb5 Sd7 Hotet var 13. Txe5t, 13, Ddå L xe3 14.
SKeI dxed 15. Sxes Se7 Nu följer matt i tre: 16.
Sxd7! Dxd5

17, Stött Kd& 18, Lxe7 matt.

SKANDINAVISKT
Steinitz — Mongredien
1. e4d52 exd5 D>xd5 3, 5c3 Ddå4, dd e6 5. Sf3
SIG 6, Ld3 1e7 7. 0-0 0-0 8. Le3 b6 9, Se5 Lb7 10.
£4 Sbd7 11. De2 5d5 12. Sxd5 exd5 13. Tf3!
Svarts passiva spel bestraffas, Det hotar 14,
LX h7t KXh71 15 Th3toch 16, Dh5. 13. — f5 14.
Th3 g6 15. pd! fx gå 16. Tx h7! Brutalt, grymt och
avgörande, För er som gillar såna här offer: se sid
ÄSBI 16, — Sxe5 17. fxe5 Kxh7

18. Dxg4 Tg8

19, Dh51 Kg7 20. Dhö6t Kf? 21. Dh71 Ke6
— Tg7 22, L Xx g6t Kf8 (Ke6 23. Dh3 matt)
22. Dh3t Kf? 23. TfIt KeB 24. De6! Te7
IDd7 26. ÅL xg6t TX gö 27. Dx p6t Kd
De8 29, Dxe8 matt.

Eller 21.
23, Lhä!
25. Lag
28. TfRT

bästa skola och fick en inteckningi vandringspri-

'sef, som Malmö Schackförbund skänkte vid tävlingens premiär förra året, Då vaon Lindeborg"skolan i Malmö, och blev i år god tvåa, Nästa år är
det Skånes SF söm arrangerar tävlingen,
|
Karl-Erik Olson

Rättelse
I resultaten till Skol-SM 1 TfS 8, sid 292 stnog
sig en liten flicka in på tredje plats I G-klassen.
Visst är det roligt med tjejernas framfart, men
någon måtta får det andå vara. Susanne Fredenberg kom på fjärde plats efter Thomas Pegerhammar, Talldalskolan, Kristianstad.
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tid — nåja, han var över 20 vid dessa tillfällen,
men då var man ändå ”junior”,

på programmet,

unga” men fått dispens att spelaI A. 3) Greger
Jönsson, Klippans gymnasieskola, 4,5.
. Grupp B (71-724: I) Thomas Tallinger, Hyllinge
skola, 5 p, 2) lan-Thomas Storaas, Lindeborgskolan, Malmö, 4,5, 3) Joachim Persson, Björnekul-

som om timman var slagen, Plötsligt knackade det på dörren. — Det är nog bara gra-

Monstret

hade tio ronder

Grupp A (födelseår 66-70): I) Christian Jepson,
. Fågelskolan, Lund, 5,5 p, 2) Jesper Hall, Fäladssårdens skola, Lund, 5,5. Kval-poäng avgjorde

fast fortsatte stegen mot huset, Det kändes

ingenting.

som

7 med en halvtimmes betänketid, mot en timie ide andra grupperna.
. Småland var faktiskt också representerat, på
rund av alt Markaryd tillhör Nordskånes SF, och
å så vis kunde även elever från Markaryds skola

Den lilla staden

Varelserna kallade människorna

på två briljanta miniatyrpartier från hans junior-

elade efter ålderi fem grupper, som spelade sex
nder Monrad, utom 'de yngsta spelarna i E-

son som spelar. Lycka till!

jämt.

ember med Folkets Hus I Åstorp som utmärkt

lokal, 171 juniorer från 74 skolor deltog, upp-

gömt sig i texten. Som en liten hjälp kan jag
säga att det rör sig om 9 stycken, Ex: Vems

sam, Med andra ord en lycklig liten stad,
Men som i alla sagor finns det ju alltid något
eller någon som vill ont, Utanför den lilla
staden fanns en stor skog och i den levde de
hemska varelserna som var mycket avundsjuka på de lyckliga människorna söm log

Det är alltså 150 år sedan denne världens förste
världsmästare föddes, Vi firar detta med att titta

rrangerades av Nordvästra Skånes SF den 8 och 9

har några kända schackspelare

Wilhelm Steinitz 1836-1900

e individuella mästerskapen för Skånes skolor

Hamn-Cupen

i Skelleftehamn

Turneringen spelades den 23 november, 69 junioöorer från Vasterbotten och Norrbotten deltog. Betanketiden för grupperna A och B var
20 minuter per spelare, för grupp C 15 minuter.
Resultat:
Gropp A (födda -66 elter senaret: 1) Thomas Gustavsson, Norsjöbyedens SK 4 p, 27
Las Hedström, Piteå SK 2,5 op, 33 Tomas
Svensson, Rosvik 55 2 p5 delagarer.
Grupp B (födda -71 eller senare) DD Patrik
Bergström, SSK 5,5 p (18,53, 2) Fredrik Lindgren, 5Kk Rockaden 5,5 p, (81,3) Thomas Nilssan, Piteå SK 5 op (20 deltagarer
Grupp € (födda -74 eller senare): D Simon
Sehlin, Lov 5,5 p, 2) Johan Hallberg, Ume 5 p,
3) Håkan Dance, Ume $ pi44 deltagare).
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GRÖTMÅNADSTÄVLINGEN
Problemspaltens jultävling alltså. 6 problem av varierande svårighetsgrad. De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med värdefulla bokpriser. Därtill utlottas tre extrapriser
bland de lösare som sänder rätta lösningar till minst tre av problemen,
Lösningar, gärna före I februari, till Lennart Larsson, Pl 6292, 5-443 00 Lerum.

Problemspaltens vänner och medarbetare tillönskas en God Jul och ett lyckosamt 1987!

Matt i 2 drag

Matt i 2 drag

Matt i 2 drag

3
ee

2

22
É
SA

SE

;

C

Z

;

Brrrkd

ko

ko

Re

SLET

TR
Matt I 4 drag
mn
ad

Matt i 3 drag

[

Matt i 3 drag

BIT FÖR BIT

5p

4p

3p

2p

40
mili å
|
i
schackfaunan belyiligi
yngre: ca 15 år

Sinnebilden för en viss at-

Detta
försvarssätt
benämns numera vanligen
”torrare”.

Ulf Andersson är den ledande företrädaren i värl-

Årets sverigemästare Lars-Åke Schneider lycka-

des även ta mästartiteln i TfS' BIT FÖR BITtävling. Han höll sin motståndare Rolf Littorin
ordförande i Europeiska Schackunionen, på betryggande avstånd efter att Rolf chansat fel några
gånger på höga poäng,

1
Ett djur

|

Du kan tävla själv — eller ännu roligare med
andra också — genom att börja med I:a ämnets
5-poängare, Håll för 4-3-2-1, Svara eller gå vidare.
Svaren finns på sid 382,

2

En schack-

vo
i sitt lands

H
föddes

än

norra del vid ett stort vat-

världsmästare | !"-

-

avsågs!

&

i

5

410

3

z

å

En schack-

tidskrift

SR
1

sekundant

Larsen

”Han

kan

lika

mycket

den i dag.

Det

första moderna

un-

stormästare

Taggarna

har

ibland

en

tendens att sticka inåt hos
systemet.

Hans senaste upptecknade parti ”spelades” mot

teori som hela det sovje-

derbarnet,

tiska laget ihop!”

vid 15.

president Marcos 1973.

Hitler

”Kriget i Galizien hade
vidare — förluster — som
följd”, skrev Marco 1915

Staden där den gavs ut är

Aero

JE

2

”Känd — schackmästare
försvunnen i Europa” —
hans

3

SE
A

tityd i sig.

Ip

.

Utkom i tre perioder, den

pattersta var längst och

|

Georg Marco och Alfred

Becker heter de stora redaktörerna.

satte

definitivt

punkt 1938,

känd för sin schnitzel och
sina bakverk.

och menade prenumeranter, inte döda.

2

4

3
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En schackledare!|

Född i Västervik satsade
han i början på en karriär

som eliteyklist.

Författarens

5

En bok

första

och

bästa bok, en modern
klassiker. Ännu inte över-

satt till svenska.

1855 (Falkbeer) och 1888.

Komm. till 4: RL gick i den ”småländska” fäl-

lan och gissade Håkan Åkvist.

Klubben

Den

kommenterade

"Vinnare blir den som
gående lyckas ta sig till

Författaren tog 16 p (av
25),
den = deltagande

partier. ”Varianter är in-

turneringslokalen för den

svensken 8 pi den tävling-

fanns

tressanta bara om de av-

30:e och sista ronden, så
någon
apropå
bokens

en boken handlar om.
David och... Gideon —

versioner!

skönhet”.

tema.

var namnen.

Framgångsrikare i utlandet än här hemma, Nu

Bästa SM-placering trea,
GM-inteckning efter en

”TJag har visserligen bott i
Budapest I halva mitt liv,

Flitig

aktiv igen efter en stillsam period.

störstilad insats häromåret. Elo 1/7: 2490.

men jag hade ingen aning
om aft det var så bra”, sa
Benkö om genombrottet,

Schacknytt.

Här har
svenskar

ganska många
kämpat, ingen

Första turneringen ägde
rum före sekelskiftet men

dock framgångsrikare än

de årliga kongresserna
började senare,

Konkurrerar med Rilton
Cup bl a. Queen's Hotel
heter inneplejset. De fles-

innehåller 210 kär-

leksfullt

slöjar

32 | 15

Komm. till 3: Utkom enligt Ro Littorin egentligen i två omgångar: 1898-1916 och 1923-1938.
Men namnet förekom på några häften som utkom

Så sent som förra året
kunde han beskådas i spelt
för sin klubb i div Ii.

6
En IM

Han 3 le ae

ä
or

Vann tusenmanna

An

|

schackspelets

tillhör är

Han

egentligen två och berömd också för en känd
schack familj.

han

mun

Komm. till 8: ”Gå hem och läs historia”, känd
fd folkpartiledare.
"Its not a place, it's a

i
7

En ö-känd ort

disease” (Michael Stean).

Ökänd på känd ä, kan
man säga.

Lasse Karlsson.

har gjort sin kom-

känd

schackeuropa
tävling som
häromåret.

över
genom
fyllde

hela
en
20

Ordf. i TU, mångårig CSledamot,

SM-domare

mm mm.

När den sent omsider
blev översatt från ryska,

penna

det

och

rvå

engelska

variantskarp

i dagspress

och

Uppväxt

Danderyd.

”QGästvänligt

kare sedan

mot

besö-

1066”,

heter

det i reklamen.

ta
schackkungar
har
vandrat på strandpromenaden,

8
Efter diverse funderande kunde Lars-Åke Schneiter titulera sig BIT FÖR BIT-mästare. Foto: Jan
Ohlin.
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En spelöppning

Prövades av Tarrasch
Englisch i Hamburg
— men framgången
blev. L. Paulsen
skulden.

mot
1885
utefick

[ det bara Réti som försök-

Strategin liknar lite Stalins mot lede fi: motan-

Den schackliga renässansen kom följaktligen efter

"te, Förlust dock mot Aliechin i NY-24,

grepp mitt i mittspelet efter skenbart tam start.

gav eko,

; Av de hypermoderna var

2:a världskriget. Prag -46

Garri K och Ferdinand H
har lagt av. Anledningen
härtill är nog snarare 5Sämisch än Fyrbondevarianten.
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Julkrysset

VÅGRÄTT

Av Gösta Lundqvist

1

2

3

4

Is

Je

7

FN
1

B

9

=

12

13
14

22

15

of22

16

17

23

24

25
27

18

26
28 — j29

30

31

32

LODRÄTT

33

34

35

1. Oftast omedveten miss
10. En avsevärd skillnad vad det gäller
Veteran och Kadett
11. Journalist i mästarklass
12. Gjorde Ol men inte Hellers
i Groningen
13. En Lasse i filmens värld,
tex Kastrullresan
14, En Adolf i filmens värld,
tex Beredskapspojkar
16. Raka spåret
19. En sådan närnns av Karlfeldt
20. Gammal brädräv intime
21. Häri upphävs rörd är förd
25. Dubbelt olämplig i
schacksammanhang
26. Hart när ogripbar
27. Thapper
30, Ornsteinoffer i Sofia för tio år sedan
32. Får sällan poäng
33, Sprituell tilldelning
34. Gör novisen där mästaren räknar
35. Uppburen plats
37. Inga nollor här, inte!

36

37

1. Här är väl inget tvivel?
2. Har skrivit om Torres attack
3. Har vissa sörmlänningar framför

ögonen
4, En kunskapens högborg
5. Får man i brist på nya krafter
6, Hade en representant med
i Korr-SM 1977
7. Gammalt schackparti tex
8. Irriteras måhända i krissituationer
5. Takter intresserar dem
15. Bondeoffer
17. Har klart för sig

18. Har knaggar

Lösningar till redaktionen senast 15 februari 1987. Det går även bra att skriva lösningen på

ett separat papper om man inte vill klippa sönder sina TfS.
Första pris är ert exemplar av Esseltes nyutkomna Svensk ordbok på 1500 sidor utarbetad
äv Sture Allén, Sven-Göran Malmgren, Järker Järborg mfl vid institutionen för språklig
databehandling i Göteborg. Ytterligare två bokpriser är att vänta.
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22. Eufemism
23. Blir ställningen om tiden medger
24, Nationernas begivenhet
28. Får man se upp med
29. Kan vara hästskoformig
31. Expert i Malmö-SM
36. Förekommer på gift

Gör lottningen smidigare med:

Monradprogram
för Vic/Commodore 64/128
Frogramkonstroktör: Jan Peterson, Matematiska institutionen, Chalmers Tekniska Högskola. Telefon bostaden: 0300/241 82.

Programspråk:
8000 bytes,

BASIC,

Programlängd

c:a

Pris och försäljning: Sätt in 130:- på postgiro
6046 34-6, Tidskrift för Schack och märk talöngen ”Monradprogram” så får du programkassett samt bruksanvisning per post.
Kapacitet: Mycket stor. Tex
rad med 350 spelare,

14 ronder Mon-

Snabbhet: Med tex 10 ronder Monrad för 36

spelare ligger exekveringstiderna under 15 sekunder. Då ingår beräkning av poängställning
med placeringsordning samt beräkning av

rondlista enligt Monrad.
Mycket lättskött: Mata in resultaten (vits och
svarts starlnummer samt vits poäng, 2 för

vinst, I för remi, 0 för förlust). Programmet
sköter resten.

Programmet beräknar och skriver at:
poängställningen efter varje rond
rondlista med vit/svart och bordsnummer
slutställning med poäng, kvalitetspoäng
och antal vunna partier,
Utskrift:

På

tnldskärm

(TV),

Har

man

en

printer kan utskrifter fås med den. Programmet har en inbyggd rutin för utskrift med printern MPS 801.
Flexibelt: Det är inte nödvändigt
programmets rondlistor . . .

att följa

Inskrivning av spelare kan göras före första
ronden i takt med deras ankomst, Exakta antalet spelare behöver inte vara känt på för-

hand.
Inbyggda rutiner I övrigt:

ändringar av preliminärt inmatad poäng
uteslutning av spelare
inskrivning av nya spelare under tävlingens

gång

lagring av data på band.
Sist men inte minst: Programmet användes re-

gelbundet vid tävlingar i min klubb, Kungsbacka SK. Inga missöden har inträffat, vilket
härmed intygas.

Göteborgi december 1986.
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Erik Lundin bläddrar i sina debuthäften:

Tidskrift för Schack 1935
Gösta Svenn ringde från Göteborg (och förkyld var han). Ville att jag skulle berätta om
mittslit med min första årgång av TfS, alltså 1935. Om sitt slit med sin första årgång
berättar han nog själv; den har med förlov

sagt varit ojämn i utgivningen — man väntar

i dec. på novemberhäftet... Men nu är det
brått, julnumret skall trots allt komma ut före jul, Jag skyndar att skriva och tar med det
väsentligaste,

Moskva 1935
I denna stora turnering med 20 deltagare delade

Botvinnik och Flohr segern med 13 poäng, Lasker

1214 (D, Capablanca 12. Ställberg tog 8 poäng, 5
vinst, 6 remi, 8 förlust, ett bra resultati hans första

stora turnering I den mycket hårda konkurrensen.

Han berättade själv i marsnumret om det hela; vi
hade många pampiga bilder från turneringen, en
närmast otrolig miljö. Ludvig Collijn skrev om
Nimzowitsch, som gick bort i mars endast 48 år
gammal,
»

Jag tar fram den gamla kära årgången som nu
knappast kan uppbringas för pengar. På första sidan en underbar dikt om schackgudinnan Caissa
av min vän och skald Gösta Borgström (medlem i

Wasa Schackklubb, men tidigt bortgången). Diktverket har jag själv inom glas och ram. En stor

händelse att se fram mot var att världsmästaren
Aljechin I april skulle spela en turnering hos Öre-

bro Schacksällskap, Redan I januari hade vi text,

Vi är framme vid det minnesvärda besöket av
Aljechin. Som väntat vann han Örebroturneringen och kommenterade får TfS några av sina partier. Till exempel mot Bengt Ekenberg, Diagramställningen ur ett holländskt parti uppkom efter

vits 17:e drag e4 xf5...

Aljechin
Fr

teckning och vers om det kommande evenemanget. Vidare: Capablanca vid 12 års ålder, Många
partier från Hastings, där Capablanca bara kom
på fjärde plats (men före Botvinnik!). Efter förlustpartiet mot Lilienthal uttalade sig Capablanca
i Times på följande trevliga sätt: ”Det var ett intressant parti, just ett sådant, som jag själv tycker
om att spela. När han upptäckte att han kunde
spela e5 x f6, såg jag hans ansikte lysa upp; det var
en mycket fin kombination”.

la rasket. GS, Obs, initialerna skall ej utläsas med

stormästarens namn, tyvärr kanske, . .) I januarinumret finns (naturligtvis) en bild av Wasas Segrande A-lag tio man starkt. Man fäster sig vid en
annons från Gustav Nyholms schackförlag om en

schackklocka: "Storlek 14x25 cm. Det bästa
schackuret, trevligt och gediget utförande i ljus ek.
Kronor
16:-7, En och annan av
schackklockor är nog igång än idag.

372

Nyholms

rade, medan Västermalms lag förlorade, Stockholm tog alltså 314 mot 24 för Aljechin. I betraktände av lagens starka sammansättning och parti-

chin inför 700 åskådare en simultanmatech med 41
spelare på dåvarande Johannes Brandstation,

hållits 23-30 juni med

nyhet: Stockholms Schacksalonger öppnar den 30

«>» söm Aljechin besvarade med 17, — Thé6 och

I9.Kxh2 Dh4t 20.Kgl Sgå4 21Tel Dh2t 22. KN
Lf3! osv.
Vits svar är likaledes utsiktslöst”.
Det följde 18:Tael Dhd 19.Le4 D>xh2t 20.Kf2
Dh4t 21.Kpg1 Lx ed 22.Txe4 Dh2t23.Kf2 TER. Vit

laget till olympiaden i Warszawa. Och den striden
avgjorde Gösta Danielsson till sin — och lagets —
fördel! Ett lyckokast för svenskt schack som
bekant.

fem timmars spel som triumfator med de vackra
siffrorna 26 v., 13 r, och 2 f, Dr Aljechins besök
tilldrog sig från såväl de aktiva spelarnas som publikens och pressens stda stort intresse, I samma nr
av TFS berättade Ståhlberg mera från turneringen
i Moskva, I majnumret referat från Margate, där
Reshevsky vann före Capablanca. Vidare denna

skrev: ”Det svåraste draget i partiet men också
vinstdraget. På 18.f4 vinner nämligen 18. — Tx h2

vara med ien uttagningsturnering i Göteborg. Här
gällde striden en plats om fjärde man i det svenska

ernas kvalitet gjorde emellertid Aljechin en utomordentlig insats, Två dagar senare spelade AljeHan presterade ett glänsande spel och stod efter

Kritisk blick på schackstaden Göteborg
Av ingen mindre än Gideon Ståhlberg. Vad säger
Gösta Svenn om den godbiten? (Jotack, femtekolonnare på högsta nivå! Ståhlberg var ju född i
Surte, strax utanför GBG, Vi får väl antingen
kontra med något vasst om huvudstaden av någon
stockholmsfödd göteborgare, eller preskribera he-

lag. Kamraterna och Södra ”betvingade” världsmästaren, Allmänna, Sällskapet och Wasa remise-

maj I de nya eleganta lokalerna, Drottninggatan
29 C (Gamla Kronprinsens lokaler). Tel: 115195,
Den tidigare adressen var Drottninggatan 73 A,
tre tr, (Med sju kakelugnar att elda vid behöv. , 3 I
juninumret en teoriartikel av förre Sverigemästaren Allan Nilsson.

Ett Iyckokast
I Tallin spelades i juni en turnering som för Sverige
hade sitt särskilda intresse genom att Gösta Dani-

elsson för första gången beretts tillfälle att repre-

gav upp, bonden f5 går förlorad.

sentera utomlands. Estländaren P. Schmidt vann

[aprilnumret kunde man läsa om Aljechins besök i Stockholm. Han spelade en blindspelsmatch
mot sex lag med två konsulterande spelare i varje

plats och 514 p, estländaren W. Berg och Danielsson vardera 5, Böök 4 osv. Den unge stockholmarens goda insats i Tallin gjorde att han utsågs att

på 6/9 med landsmannen

P.Keres (1) på andra

I Härnösand hade det vi sedermera kallade SM
75 deltagare I turnering-

arna. J.B, Lindberg, Lund, vann den ena mästargruppen och Gösta Stoltz den andra. I ett särspel
kom de båda lika, men Stolvz avstod från fortsatt
särspel och kongressmästerskapet tillföll därmed
Lindberg.
+

Här avslutar jag på halva vägen (1) av utrymmesskäl och tidsbrist min ofrånkomligt rapsodiska
berättelse om äret 1935 i TFS:s långa historia, för

att måhända återkomma vid ett lämpligt tillfälle.
Det återstår de stora händelserna: triumfen(?) i
olympiaden i Warszawa (andraplaceringen), vYMmatchen Euwe-Aljechin (med 30 partier, Och
"små” händelser förstås,

Med förhoppning att Gösta Svenn
kunde betvinga sin förkylning önskar
vi alla ett tillfrisknande även beträffande
utgivningstiderna
för TIS
årg.93. Inför risken att detta julnummer anländer i januari vågar man inte
önska .. . utan Gott Nytt Ar!
Erik Lundin

7.—h6

Per Larsson

Svart är rädd för Lg5 då vit kan börja hoppas på
att få slå tillbaka med

en pjäs på d5.

När vits

springare står på f3 försvinner också finessen
Sföxed,

Den försiktige sicilianaren!

8, 0-0 1e7 9. Tel 0-0 10. h3 Le6 11. Lf1 + /=-

Ett alternativt sätt för vit att behandla öppet Sicttianskt

Efter I. ed €5 2, 8f3 d6/e6/Sc6 3. då cxd41 4.
Sxd4 Sfö 5. Sc3 uppstår den principiella

bondeställningen i öppet Sicilianskt.
Om nu 15, — f5 så 16. Sd5! och vit kniper löparparet.

När svart sen genomför f5 efter förberedelser
komrner vit ändock att få tryckspel mot den uppkomna bondeduon e6, dö.

Steg H är avslutat och vit är beredd att fortsätta
”metoden” med Sd5, exd5, c4, b3.
Svart har motspel i centrum med f5, Lf6 men

Teckennyckel

vits spel får bedömas som det något bekvämare.

Idén är såvitt jag vet en uppfinning av artikelSvart har centrum-majoritet och en användbar clinje, vit terräng och fri utveckling.
Ofta kastar vit fram sina kungsflygelbönder
med hårt och förcerat spel över hela brädet, Men

för oss inbitna fegspelare finns faktiskt ett alternativt sätt att behandla öppet Sicilianskt.

”Metoden” går i grova drag ut på följande:
I. Rockera för Guds skull kort och våga inte peta på f-bonden,
Il. Övergardera e4 medelst Tel eller Lg2 (eller
båda) så att du kan:
II. Flytta undan 5c3 till ett trevligt fält.
IV, Utnyttja den uppkomna rörligheten av
damflygelbönderna till att erövra ny terräng.

Jag ska analysera metodens tillämpning i några
av de vanligaste sicilianska systemen. Notera att
det är fråga om illustrativa exempel, ej uttömman-

de teori.

Drakvarianten
Svarts mordiska drakdiagonal erhålles till priser
av att e-bonden barai undantagsfall kan medver-

ka i spelet.

1. e4e52. Sf3 d63. d4 exd44, Sxd4 Si6 5. 503 g6
6. Le2 Lg7 7. 0-0 0-0 8. Sb3 Scé 9. Tel!? Le6 10.
Lf1!
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författaren och
hans kamrat
Stefan Winge
(Winge-Larsson attack!)
Svartspelarna blir naturligtvis inte livrädda för
en så beskedlig uppställning, men vit har bekvämt
spel med naturliga drag som Sd5, c3, Lg5.
Varsågoda att pröva!
Nån teori finns alltså inte.

Boleslavskijvarianten
F varianter av Sicilianskt där svart drar €7-e5 kommer hans svartfältslöpare (till skillnad från den
gräsliga drak-löparen) att spela en blygsam roll
som försvarare av d6-bonden.
Draget e7-e5 kör dock bort den aktiva springaren på då och tar utrymme i centrum,

Även här är d5 ett möjligt springarfält men svart
riskerar inte som i Draken att få en efterbliven
bonde på e-linjen. Denna plan är trots detta spel-

bar

för vit då hans

damflygelmajoritet

exd5) ofta visar sig vara
svarts dito på andra sidan,

mer

(efter

lätthanterlig

än

Let's go!
1.24052, Sf3d63. dd exd44,
Sxd4 Sf65. 5c3 Sch
6. Le2 e5 7. Sfåt?

Vit vill inte ha något i vägen för sin b-bonde!

oe

Och vit spelar på idén b4, Db3 följt av 04-05,

i

11. — Te8 12. SAS! Lxd5 13, exd5 Sbå 14. c4 aå
15, a3 Sa6 16, Ld2

++

tet.

En möjlig fortsättning kan vara:

ii
+

Steg I! Möjligheten Sd5, ex d5, Tel med press på
den nu vidöppna e7-bonden kan utnyttjas i många
drakvarianter, men detta är det mest direkta sät-

vit står något bättre
vit står bättre

vit har avgörande fördel
svart står något bättre
svart står bättre
svart har avgörande fördel

I Informator 38/244 nämns H. — Da$5 12. Ld2
Db6 med lika spel. Men här verkar vit komma

klart bättre med 13. Sa4! Dc7 14, cd,
(Red.anm. 5e även Informator 41/200-201. GellerSalov

och

Chalifman-Je.

Piket —

vit vann

be-

kvärnt i 35 respektive 38 drag. Geller föreslår här
il. — al? — Piket avvek med 10, — at 11. Lf1 b5
men 12, ad b4 13. Sd5 Sxd5 14, exd5 Sbå 15. a$
gav klar fördel.)

Scheveningen
En mycket solid variant med goda kontringsmöjhgheter. Svart har ont om utrymme men här är
d5-fältet prydligt garderat, Vit får därför söka
andra fält för steg HI i ”metodenr”,

1. e4e52 Sf3d63, d4 exdd4, Sxd4 Sf6 5. Sc3 e6
6. £3 Sc6 7. La2 Ld7 8. 0-0 26 9, Sxc6l?
Hjälper svart utveckla Ld? men hindrar Se5-c4 en
gång för alla. (Intressant är också 9. Sce2 med av-

sikten c4, b3 och ev. Lb2).
9, —— LX 06 10. ad Le7 11. Le3 0-0 12. a5 Sd7 13,
Sad De7 14. Sbé6 Tae8

Korr-SM 1986
Varje år drabbar 15 av Sveriges bästa korrespondensschackspelare samman i en Berger-grupp som

gör upp om SM-titeln, Längden på tävlingen gör
att segraren inte hinner koras förrän nästa års tävling börjar,

I 1986 års SM har till dags dato följande trio utkristalliserat sig i täten: Gunnar Hjort, Sundsvall
7!4 av 10, Arne Qwint, Malmö 74 av 1 och Bengt
Hammar, Ödeshög 64 av 8.
Gunnar Hjort år debutant, vänn en mästarklassgrupp förra året, och hans framfart så här
långt är lätt överraskande. Poängskörden 7:24 av

10 har tillkommit via sju vinster och en remi. För-

Svart vill ha inots sel med f5.

lusterna har han blivit tillfogad av just Hammar
och Qwint. Ett av sina bättre vinstpartier (hittills)

15, c4 I

genomförde han mot gävlebon Hasse Mineur:
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3

I

0

2

Vällingby
Linköping ASS

3
3

0
0

0
0

3
3

(Tukmakov-

vilket samtidigt verkar mycket logiskt ...
13, e5! dxes 14. Sxe5 hå?
Efter detta blir springaren på a5 en mycket tråkig

pjäs, vilket synnerligen kommer till uttryck i den

24. — Dh6 25. Del Sb7

0

I

3
3
3

I
6
DD

0
0
0

2
3
3

Åstorps 55
55 Manhem
Malmö AS

H

102

Från norrettan rond 2

Ralf Åkesson
Södra SASS

Ett sår't där helgjutet parti, som man känner sig

Robert Åström

Rond I
55 Luleå — SK 27/Hägersten

7.5

Rond 2

Kristallens SK - Solna SS
Gävle SA — SK Rockaden, Umeå
Rond 3

2,
3

Solna 55 — Gävle SA

4,

Sundsvalls SK — Akademiska SK

4

SK Rockaden, Umeå — SK 27/Hägersten

heltigenom nöjd med!
Kommentarer: Gunnar Hjort

Det blir anledning att återkomma till SM-et någon
gång I vår eller sommar!

Luleå i övrigt finns mycket att säga, men vi nöjer

oss med detta och inväntar spelet,

Sundsvalls SK — SK Rockaden, Umeå = 4,5-3,

Vit behärskar nu hela ”luftrummet” och kan göra
lite som han vill.

problem efter 15. bxc4.

strandar förstås på mellanslaget 16. 5xd7.

2

26. 514 Sd6 27. De3l?

kvalitetsoffervariant som följer i partiet. Bättre är
14, — bx cd, även om svart fortfarande har en del

Svart har insett att läget är mycket allvarligt, och
satsar på att försöka komplicera spelet så mycket
som möjligt, vilket är förståeligt. 15. — Sxd5?

3

”Reserven" galopperar in på scenen, men det är
för sent ...

27. — e6 28. Th5 Df6 29, Lxh7t Kg? 30. dxe6
fxeb 31. Lg6 SFS 32. Tx f5
1-0

15. Se2 Sed!)

Malmö 55

De geografiska faktorerna har alltid spelat en
stör roll i norr-tvåan, Rond ett och två har blivit
uppskjutna pga att stockholmslagen vill möta oss
och Umeå i ett svep och för att vi vill möta Uppsala
och Solna på en resa, De två senast nämnda lagen,
som båda spelade i ettan förra året, hamnade
obegripligt nog i samma serie trots protester, Om

Jan Johansson

Upsala ASS

Solna SS

3

Rockaden, Umeå
Sundsvalls SK
SS Luleå
Kristallens SK

3
2
1
2

Gävle SA
Akademiska SK
SK 27/Hägersten

3
2
2

is
13
9
7,5

SN

teori

0
I

TR få tå bob
DO

var det

0

0
0

son

drag

FM menade efteråt att 24. Del hade varit enklare,
vilket är möjligt. Jag tyckte dock att varianten där
damen först tvingas till hö verkade ”rak” och bra.

0

3
2

JA TA
OA

12:e

Ghinda, Thessaloniki /ol/ 1984, Informator
38/770), vari vit tyckte åt sig initiativet efter 12, —
e5 13. dxe6 L xe6 (13. — fxe6 I4. e5 +/—) 14.
De2! med planen Tadl, Lf4 och Sb5. Nu presenterar Mineur ett nytt (7) intressant drag i ställningen,

22, — DI6 23. Te5 TfeB 24, Sh5

3

3
3

kurs och förutsättningarna ser bättre ut än på
länge, En extra sporre är lagledaren och kultfiguren Kosti Karppanen (läs KK) som i många år har
jobbat hårt för schacket i Norrbotten.

en CD

11. h3 Ld7 12. e4 b5?!

perfekt.

3

55 Manhem I
Limhamns SK

3

naste åren fätt förstärkningar. Förra året fick vi

Rå bä La me GC CD

12.

SK Kamraterna

Lunds ASK

lag. Till skillnad från tidigare år, då Luleå ofta förlörat någon av sina bästa spelare, har vi de två se-

Rd

der egentligen efter 11. Sd4!? (11, — Sxd5?
Sxd5, 1 — bxecd 12, Sa4!ty?

Vit kan lugnt förbereda slutangreppet mot den
svarta kungsställningen, Pjäserna samarbetar

SS Luleå
Inför denna säsong kommer Luleå med ett laddat

för Luleå men vår lagmoral har alltid stått högt i

bi bb da RR ON ON

Hasse menade efter partiet att han här borde ha
spelat 10, — b5, vilket kan vara sant, men vad hän-

Div IH Norra

lare, Matti Piuva. Visserligen bor halva laget utan-

SD

10. b3 e5

1-0

tillbaka vår förstabordsspelare Kurt Settercgvist
och i år har vi värvat en av Finlands bästa korrspe-

Malmö 55 — Åstorps SS
55 Manhem II — SK Kamraterna
55 Manhem I — Lunds ASK

Lf4 Sh5 13. Lg5 och jag kom något bättre ur öppningen,

376

Schack O8

1.— Txd32. Te7t KI8 3. D x f4t!

Limhamns SK -— Malmö AS

I närschack har jag också mött 9. — L>xf3 10.
ex f3! Sd4, med fortsättningen 11. Le3 Sf5!? 12.

vits

Passantern

7
16
13,5
13
11.5
10,5
2,5

Södra

9, d5 Sa5

Till

0
0
I
1

a BO BS

exd4 11 Sb5 a6 12. Sxd4 Sxd5/med idén e3).
Också 8. — Tb8!? är tänkbart.

0
0
&
0

Do 0 0 cc

10. Sei!?/10. Sxd4

3
3
2
2

DD m-

oo

Logiskt då löparen står på d2 — men även 8, — eX

3
3
3
3

0

8. — Lpd

SK Rockaden
Wasa SK
södra SASS
Uppsala ASS

Enkelhot mot e7, d8 och dubbelhot mot e5. Summa: fyrdubbelhötr!

0

Sevo

De, b3 etc).

Schack 08-Vällingby 55

1. Sc6!

0

19. L Xalgxfå420,5x14 Ddé 21 Tel Tad8 22, Le?

Passanten — Wasa SK
Södra SASS — Linköping ASS
Rockaden — Uppsala ASS

JA LA

Svart måste ta ett tungt farväl av svartfältslöpaten...

som I huvudvarilanten (efter uppbygget d5, 5d2,

är intressant (tex 9. då Sd4

Rockaden — Schack OR

3

på f4. En viktig fördel är at vit slipper problematiken med bindningsspelet längs h8-al-diagonalen

Rond I

17. Sxd7 Dxd7 18, Lxed Lxal

PO

bondeframstöten e5 (liksom ev skenoffer på d4)

Svarts sista drag var Sdä-f4, Sin vana trogen befann sig Jan Johansson i kraftig tidsnöd: 16 drag
på 50 sekunder. Att det finns ett avgörande i ställningen för vit luktar lång väg och Janne fann:

Bo de

Ett intressant spelsätt, ”uppfunnet” av Bent Larsen för några år sedan. Han exprimenterade först
med 8, Lf4, men övergick så småningorn till textdraget eftersom löparen blir alltför exponerad för

as.

Div I Rond 3
Norra

DS bo på

1. c4 Sf6 2. Sc3 g6 3. Sf3 Lg7 4. 230-05, Lg2 dé 6.
då Sch 7, 0-0 a6 8. LAN?

samt förkvävas efter 16. — Sd6, med överlägset
positionellt spel för vit, och en än tristare pålle på

£3

Gävle

> in

Gunnar Hjorth — Hasse Mineur

Sundsvall

ALLSVENSKAN

16. Lf4l 2501)

Aven fast draget objektivt sett är undermåligt, är
försöket taktiskt sett mycket bättre än att lång-

103 få ER br BS

KUNGSINDISKT
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Div HI:8

14, — Dxa2 15. Det Da5 16. c5 Thd8 17. 0-0 d5
18. ex dé6t Txdé6 19. Dbl f5 20. b4 Db6 21. Ticl
Ted8 22, b5 ax b5 23. Lxb5 Td5 24. Tb3 Te5??

Rond 2
En Passant — Limhamns SK 1

LASK Il — Landskrona SK
IKF Mladost — Malmö 55

Eslövs SK — Åstorps 55 H

Lagledaren

1,5-6,5

4-4
5-3

IKF Miladost
Dragutin Dolenec berättar att både

han och laget trodde att MSS skulle bli en svårare
nöt att knäcka, men efter knappt 4 timmars spel
stod det redan 4-0 och kort därpå tog Dragutins
bror Vladimir (Limhamnsmästare 1966) remi i

Korrekt är 24, — Sa5 25. Tb4 Tc5, jämför partiet!
25. Led Da5 26. Tx b7t Kf6 27. Db21t Se5 28. f4
Kg6 29, Lxe6 Txclt
Dolenec

förslag 29.

—

Td2

(med

idén 30. Dbi

Tx g21!) håller inte: 30. Lx ft Kxf5 31, Dblt Sd3
32. Txc5t Dxe5 33, Tb5 Tdlt 34, Dxdl Dxbs
35. Dh51! med damvinst.
30. Dxcl

Da6

bättre ställning, Kanske kunde Mladost, som hade
högre rankingtal på alla bord utom de femte och
sjunde, vunnit med ännu större siffror om inte
tredjebordsspelaren Milan Divjak spelat för hårt
på vinst sedan matchsegern var klar (han förlorade efter sex timmars spel).
Vinster togs av snabbspelande Rolf Martens
(l:a bord), starkt spelande Dragutin Dolenec (2:a
börd), Janos Lörinczy (4:e bord) och Milan Relic
(&e bord). Remi spelade Bertil Olsson (5:e bord),
och Vladimir Dolenec (8e bord) medan Milan

É2 2 3

Z Zz

Divjak (3:e bord) och Ivan Arcabic (7:e bord) förlorade sina partier,

ENGELSKT
Harald Nilsson -— Rolf Martens
Malmö 55 I — IKF Mladost
I, cd eh 2. Sc3

I varianten 2. SF3 c5 3. d4 ex d4 4. Sxd4 Sc6 5. g3
Lb4t 6. Ld2 Db6 7. Sb3 Se & Dc2 är 8, — Deå
starkt (istället för 8, — a5 som Ornstein spelade
mot Polugajevskij i OS -78; vit stod där något
bättrej, tex: 9.1 xb4Dx hl med avgörande fördel
för svart; 9, Tel Le7; 9. f3 Le7 och svart har en liten
fördel.

2,

IKF Miladosts allsvenska lag. Bakre raden fr v: Bertil Olsson, Milan Divjak, Janos Lörinczy,

Tidsnöd. 31. Tx g71! tycks vinna: 31. — Kxg7 32.

De?T Kh6 33. D xe5 (inte 33. D>xd8 Dalt 34. Kf2
Sgåt 35. Ke2 pga 35. — Da61t) Tdlt 34. Kf2 DIT
35, Kg3 Delt 36, Kh3 osv.

31. — Dxe6 32, fxes Dxe5 33, Db6t Tdé 34,
Da7? Td1T 35. Kf2 Td2t 36. Kel Txg2 37. Tb6t
KhS 38, Df7t Khd 39, Da2 och uppgivet = (0-1)
Kommentarer:

4. —exd45

Sxd4 Lbd 6. Sb5 a6! 7. Sd67 Ke 8.

Inte 8, Lf4 e5 9. SIST7? pga Kf6,

Nacka SK — Vällingby SS II

att det

5-3
6,5-1,5

Landskrona SK — IKF Mladost
Åstorps SS II — LASK II

4-4
1.7

IKF Mladost
Malmö 55 I
Limhamns SKU
LASK III
Eslövs SK

3
3
3
3
3

2
I
2 0
2 0
Ill
Ii 0

0
I
I

lackar

Rond 3
Vällingby 5S III — Solna SS I0
SK Pjäsen -— Nacka SK
Danderyds SK -— Visby SK
Kallhälls SK — SK Passanten II
5
4
4
3
2

2

6. Landskrona SK
7. Åstorps 55 II

3
3

0
I

2
0

1
2

10,5
i0

2
2

ä. En Passant

3

I

0

2

7,5

2

I, Solna SS HI

3

2. Visby SK
3. Danderyds SK
4. SK Pjäsen
5. Kallhälls SK

6. VällingbySS

300

3.3
3 2
3 1
Hl]

7 SK Passanten 11
8. Nacka SK

3,5-4,5

I6

00
14,5
0 1
1LS
oroiroo125

3102

2

I

&

1

4
3

0
0

1
0

3
2

13

mot

100!

7
”
FRIMAÄARKSHÖRNET
Ytterligare 4 länder har sällat sig till utgivandet
av schackfrimärken: FÄRÖARNA med en serie av 4 märken, benämnd Skrimsla, FÖRE-

1,5-6,5
5-3
2,5-5,5
6,5-1,5

SK Passanten II — Visby SK (r 5)

11. LX e3Se412, Tel 5 xc313. Txc3Da5 14. Le2?

378

;

4,5-3,5

Solna SS IT - Kallhälls SK
Rond 3

ma

Jo, därför —

3,5-4,5

Visby SK — SK Pjäsen

Vit ska spela 14, a3 Dg5 15. få Df6 16. Le2 gå 17.

0-0,

mo

2-6

SK Passanten IT — Danderyds SK

14
15
14,5
13,5
1

Finns det något bättre?

tomten så glad?

Rond 2

1.
2.
3.
4.
5,

8. — TxXxc8 9, Ld2 Sfö 10. e3 L xc!

dare), Främre raden fr v Patrik Pettersson, Jesper Lundström och Markus Georgiou (reserver)

Div IV:S

Rolf Martens

Limhamns 5K II — Eslövs SK
Malmö 55 II — En Passaot

Vladimir

Dolenec och Milan Relic Mellersta raden fr v: Ivan Arcabié, Rolf Martens och Dragutin Dolenec (lagle-

Varför är

05 3, Sf3 Sch 4, dd?

Efter 4, g3 Le7 5. Lg2 är 5. — Lfö eller 3. — Sh6 intressant.
SKF

31. Dbl?

| NADE ARABEMIRATET med tvenne märken, TANZANIA

med två block samt TUVA-

6 | LU (en öi Stilla Havet) med ett block. Härtill

$ | kommer Zentralafrika och Tchad med vardera
4 | ett block med resp. de 6 märkena av årgång
3
1983 respektive 1982. Slutligen uppvisar
2 | NORD-KOREA

Tä

2

12,5
8,5

1
Ö

VM

1984/85).

1 block och I märke (motiv
IM.
379

Bengt Ekenberg
Min mångårige vän har gått ur tiden, Till en mera
samlad rminnesteckning vill jag gärna återkomma.
Jag återger som avslutning ett mycket intressant

parti som han spelade i en match Skåne-Köpenhamn 1935 och som finns med i tidskriften. Det
följer hår med hans egna kommentarer något för-

Ragnar Kvarby
Vid järnvägens individuella mästerskap vid
Storvallen i Jämtland i maj i år var som vanligt
vårt allt i allo Ragnar Kvarby på plats, utstrålande lugn och trygghet, ingen anade att den-

ha tävling skulle bli hans sista. Några veckor
senare insjuknade han, rapporterna blev allt
dystrare och 3 oktober kom budet att en svår

cancer

för alltid släckt

denne

outtröttlige

schackväns verksamhet, vid en ålder av 66 år.

Redan i början av 50-talet övertog Kvarby
ledningen

av järnvägsmännens

schackverk-

samhet och han organiserade årliga tävlingar
med 4-, 6- och 8-mannalag, mästerskap I korrespondens både individuelht och i lag, när-,
snabb- och blixtschack, ungdomsmästerskap

och ett flertal andra aktiviteter, som 50-mannämatcher Stockholm-Norrköpings järnvägsmän samt korporationsschack för 6-mannalag, till exempel den nyligen startade sk

”SPIK-serien”, Han var även initiativtagare
till ”Stora grabbars märke” för schackspelare
sam till att förlägga interna svenska tävlingar
utomlands, liksom till två radiopartier mellan
Stockholms järnväg och spårvägsmän. I nära

34 år redigerade han den utmärkta medlems-

tidningen

kortade,

Bengt Ekenberg

”Schack-Korrespondenten”

som

Retis Spelöppning
Bengt Ekenberg avled den 17 augusti efter en
lång tids sjukdom, i en ålder av 74 år.
Hans schackbana börjadei slutet av 20-talet

i hemstaden Lund, och han kom att tillhöra
Sveriges schackelit under fem decennier, Sverigemästerskapen 1943 och 1962 var höjdpunkterna, men Bengt deltog också i landslaget vid nationstävlingarna i Mänchen 1936
och olympiaden i Buenos Aires 1939, förutom
alla de SM-tävlingar, DM, klubbmästerskap

han

gärna

upp

som

Dessutom

arbetande

fortsatte

med korporationerna i Stockholm och som ledare för Hagalunds järnvägsmän, Han knöt
även många bestående kontakter med schackspelare och organisationer både i Sverige och
utlandet, Det torde bli ytterst svårt att fylla

tomrumrmet efter honom. I våra minnen lever
han kvar som en lysande ledare och organisa-

tör, som en god kamrat och en helgjuten människa.

styrelseleda-

mot, när tiden tillät, särskilt då han uppnått
pensionsåldern.
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Hotar 18. L x f6 jämte D x d71 och förhindrar därigenom Dh5,

Bengt tog fill doktorsgraden i Lund 1945,
och efter tjänstgöring som lärare på olika or-

17. — TaB 18. e5

ter blev han lektor i Växjö 1945, då Sveriges
yngste. Till Helsingborg kom han sju år senare

Leder till ett vilt kombinationsspel, varunder ingendera parten visar prov på någon större blyghet,

till lektoratet vid Ölympiaskolan, där han
stannade till sin pensionering, Helsingborgs

Schacksällskap

fick äran

och

nöjet

att se

Bengt som medlem, och han var under många
rens med de yngre, som han hjälpte och uppBengt Ekenberg var för sina många vänner
och kamrater ett föredöme och ett gott stöd
genom sin vänlighet, stillsamma humor och
rättrådighet,. Dessa egenskaper och hans
spelstyrka och fenomenala minne gjorde ho-

nom under årens lopp till en stöttepelare i Helsingborgs Schacksällskap, Bengt skall alltid
minnas för sitt ljusa sinnelag, och hans enorma arbete för schackspelet kommer att bära

frukt under många år framåt.
Det är inte lätt att karakterisera någon med
korta ord, men en sida av Bengts väsen kanske
kan skildras med ett yttrande av en deltagare i
SM-gruppen i Lund 1974, när han gett upp sitt
parti mot

Bengt:

”Det

finns ingen som jag

hellre förlorar mot än Bengt Ekenberg”.
Paul Karlsson

15, Sad hd 16, SKxe5 Dxe5 17. Tadl

ställde

muntrade på alla sätt.

som redaktör för ”Schack-Korren”,

41, — 15! 42. Ldé Sed 43, Ta3 f4 44, Tx ab Th3 45.
€5 Tb3

föga lovande positionsspel.

pa, en av hans största och sista bedrifter var

en hel bok, Pensionerad samma år lämnade
han det egentliga ledarskapet men blev kvar

Betecknande för Danmarksmästarens friska spel-

spelare hindrade inte Bengt att även ägna sig åt
journalistik i svensk och utländsk dags- och
fackpress, ge simultanföreställningar och ver-

år klubbens first string, dock i hård konkur-

terskapet för 6-mannalag i Borås 1980, med 21
deltagande nationer, om denna tävling utkom

Ett nytt bevis för blixtspelets menliga inverkan på
spelstyrkan! Vit, som efter tidskontrollen anser

sätt. Svart, som står posionellt sämre (svagheten
d7) föredrar ett vågat angreppsförsök framför ett

ka som schackinstruktör,

Karl-Erik Olson

41. bd

1.Sf3 Sf6 2.83 b6 3.Lg2 Lb7 4,0-0 c5 5.63 e6 6.04
Le7 7.Sc3 26 B.Lb2 De7 9.04! exd4 10.5xd4
Lxg2 ILKxg2 Sch 12.04 Sxd4 1LDxd4 Le5
14.Dd3 hå!

och matcher som han under årens lopp ställde
upp i. Denna otroliga aktivitet som tävlings-

utkom med 6 nummer per år. I USIC (järnvägsmännens int. sportunion) var han som
lagkapten och reseledare känd över hela Eurogenomförandet av det glansfulla USIC-mäs-

Bengt Ekenberg — Erik Andersen

18, — hxg3! 19. DX 23! Sh5 20, DI3 25!

vinsten vara given, förbiser totalt motståndarens
följande drag. 4L.L.d6 hade vunnit lätt.

Vit, som spelat oförsiktigt, är nu i en svår situation, ty det hotar 46. —f31 jämte matt.
46. Tal Tx b4??
46, — fåt jämt Txb4
chansrikt spel,

hade lett till ett för svart

47. Ta8t Kf7 48. TIBT Ke6 49. Txfd Ke5 50. TIS
Ted 51. Le74 Kg6 52. Tf4 Kh5 53. «6!
Uppgivet
Det kunde följa 53. — Ke26 54. Ld8! Kh5 55. c7
jämte Txed.
(Anm. av Bengt Ekenberg)

Fräckt och starkt spelat. I en sådan ställning som
denna får man inte ensidigt spela på försvar utan
mäåste även igångsätta ett motangrepp.

Erik Landin

TACK

21. Td6! Sf4722, KIM Da523, Ld4 Dxa224. Lxb6
Th3 25, Dg4 Te8 26, Le3

Det är nu hög tid att jag också i vårt officiella organ betygar min djupa erkänsla för all den uppmärksamhet — oförskylld och i eget tycke ofär-

Nu vore 26. Dxg5 felaktigt på grund av 26. —
De2!

tjänt — som kom mig till del då jag avgick från aktiv tjänst inom Sveriges Schackförbund i samband
med min pensionering och 65-årsdag, För upp-

20. — Th4 27, Ddl Db2?

vaktningar och gåvor, inte minst I form av en stor
hyllningsadress med bidrag från när och fjärran,
vill jag rikta ett varmt tack till alla som medverkat.

Tidsnöd, Nu följer "ett stycke blixtparti”: vit har

c:a 1Ö minuter, svart c:a $ minuter kvar till det 40:e
draget.

28. Lida
Se3 32,
Kg2 Sc5
39. Lb6

Dal 29, Lb6 De2 30. Dxe2 Sxel31. Tfdl
Tid3 Sed 33. Txd7 Kf8 34. Tf3 Th7 35.
36. Td8t Txd8 37. LX d8 gå 38. Te3 Ke
Sd7 40. Le7 Se

Det gäller enskilda medlemmar, distrikt och klubbar, centralstyrelse, kansli och ungdomskommitté, schacktränare och en lång rad ungdomsledare,
Mitt tack riktar sig också till TfS, som i nr 4 ägnade mig både omslagsbild och ett unikt versport-

rätt, det senare signerat av förbundssekreteraren.
Än en gång TACK, schackvänner!
Lars Bäckström
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franskan som

är tongivande bland långivande

språk med sådana lättuttalade termer som f'adou-

Handen på
OoD0

be, en passant. På andra plats har vi talienskan

Året som gick, tre ögonblick...

med fianchetto, isolani osv.
Orn vi nu i puristiskt nit ska rycka bort några av
de ”lånta fjädrar (med vilka) vår svenska språk-

dräkt är uppblandad” (P. Ramel) så varför inte i så
fall börja med springaren och kalla honom, som

för övrigt Axel Ornstein alltid gjort, för ”häst”,
Springaren och löparen sätter myror i huvudet på
unga nybörjare — och inte bara på dem!
Gunnar Johansson

Sagan om hästen (ID
Arvid Åhrén tycker uppenbarligen (se Tf$ 2/86,
sid 64) inte om uttrycket a tempo -— i alla fall inte

PS. När nu ”knall och fall” inte slagit igenom i
stället för sudden death för ishockeyns del, varför

inte sätta in detta uttryck och lyfta ut det persiska

i schackspråket. Han vill ersätta det med ”ett an-

schack (och)matr, Se där ytterligare en anspelning

nat lämpligt svenskt uttryck” men lämnar inget
eget förslag.
.
Som viktigaste motargument anför AÅ att den

DS

på Olof van Dalins Sagan om hästen (1)!

av honom inringade betydelsen inte stämmer med
definitionen av a tempo i musiklexikon” — men

varför skulle den göra det? Uttrycket i fråga är ju
en schackterm! Inte heller trör jag att AÅ i något
musiklexikon ska finna för schackspelare godtagbara definitioner av t ex tempo eller för den delen

a.
Så långt sprungen tror jag läsaren törstar efter
exempel: NN kastade bort ett värdefullt tempo när
han a tempo drog a2-a3.
Jag ska inte tråka ut läsaren med någon utläggning av vad denna mening betyder ty det vet var

RS

Lösningar till BIT FÖR BIT
JASTPUISBUNY - ONIN
ddQT24S 'sfunsek - IyO 'Sragqpam wo
” WAT "URYSUOAR PARC] AR (961 YOLINZ - Uasney
TEN > NOR "TLJÅN HUV - TJUV] Fun
"IS2HDPTOR IGuSrA > LITYMSCLL J34Yostg Äg
"GO - INVLISYINSG TIVA NODE - YO

as

Kandidatturneringen i Malmö. Lidija Semjonova
tycks förundrad över tränaren Rimma Bilunovas
Jrisyr. Sista skriket från Salong Kokett, kanske?
Foto: Jerry Swank,

tl:

i

Irlands färgstarke deltagare, Eric MacMahon, vid
JVM på Gausdal i somras. Bonden på då håller på

att mtas. Foto: Ole Einar Andersen.

schackspelare. Det slog mig bara att det möjligen
var den på en gång ytliga likheten och betydelse-

mässiga olikheten ovan — snarare än den främmande klangen -— som stötte AA. Men sådant
klarar språket!
Jag tycker a tempo är ett förträffligt uttryck,
både kortare och schvungfullare än exempelvis
"utan betänkande” eller ”på en gång”. Om vi slår
i andra lexikon, tex gamla Nordisk Familjeboks
”Uggleupplaga” eller Svensk Uppslagsbok (som
nog båda många gånger en passan! ger mer musikalisk information än musiklexikon!) ska vi upptäcka att a tempo också kan betyda ”vid eu givet

tillfälle”. Kanske en möjlig förklaring till uppkomsten av ”schackbetydelsen” kan vara att man

förr i tiden, då schack klockor var en raritet, spelade ”blixt” på så sätt att dragen utfördes på givet

kommando, efter fem, tio sek, eller när någon räknat till ”fem”, ”tio” osv. ”På en given signal” var

då i praktiken liktydigt med "genast, mycket
snabbt”. När signalen försvann och klockan kom
I dess ställe "vann” den senare betydelsen.
Hur som helst finns uttrycket med antydd betydelse i de flesta språk jag känner till. Ska vi förresten inte vara stolta över att vårt svenska
”schackspråk” är så lite infekterat av engelskan
som det faktiskt är. Jag kan för tillfället bara komma på ”schacktermen” fimeout. I stället är det
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Varför är
tomten så glad?
Jo, därför

att julen är över!

Eti stilleben från Göteborgs skärgård i somras, av Jerry Swank.

Foto: Öle Einar Andersen.
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Originalstudier till TfS' årsturnering 1986

STUDIER

Alexander Hildebrand
Box 323, 5-75105
Uppsala IP, Sverige

2491 A. Gillberg

2490 H. Källström

2492 A. Hildebrand

I

Uppsala

z

Komponistporträtt

Anders Gillberg
Under årens lopp har vi i TfS porträtterat bemärkta svenska studiekomponister. Dessa har varit: Allan Werle, Kjell Runquist, Sigurd Clausén, Axel
Åkerblom, Axel Ericsson, Henning Källström,
Anton Hall, Bo Lindgren och Christer Jonsson.
Till detta galleri skall vi nu foga den yngste och
färskaste av våra studieförfattare — Anders
Gillberg,

ANDERS

GILLBERG

är 22 år gammal och bo-

satt i Västerås, Efter avslutade studier har han
sysslat med litet av varje
bla.
varit lärarpraktikant. För någon månad
sedan fullgjorde han sin

TR

JL

-

Vinst

n

RR

värnplikt. Hans intresse
för studiekompositionen
kål
väcktes för högst två år
sedan. Dessförinnan ägnade sig Anders inte utan
framgång åt praktiskt spel. Tillhör förbundets
kl.1, men har numera lagt tävlingsschacket på hyl-

ZY ”

lan, Debuterade med en studie i Västmanlands
Läns Tidning 1985. Har sedan dess komponerat
ett 30-tal studier: många trevliga småsaker, men

även en del större verk (se TfS 4,6 och 8/1986), Ett
andrapris i TfS' årsturnering 1985, samt seger i
Axel Ericssons minnesturnering (en tävling för ny-

2498 N, Kralin &

börjare och mindre rutinerade nordiska studiekomponister) renderade honom hans hittills

L. Mitrofanov

Sovjet

Sovjet

Sovjet

främsta utmärkelser. AG:s övriga intressen är lit-

teratur (med Hemingway som favoritförfattare),
men

främst poesi med speciell förkärlek för den

japanska Haiku-diktningen. Just nu genomgår
AG i sin kompositionsverksamhet en påtaglig
”Sturm- und Drang” period med massor av idéer
och infall. Dessa är givetvis inte alltid nya, men ofta tacklar han dem på ett mycket personligt och
elegant sätt. Hans kunskapstörst verkar dessutom
omåttlig och han slukar den ena studieantologin

ZoA

2
- fö
2

;

2

RR

efter den andra. För problemschack har Anders
fattat intresse för någon månad sedan och debuterar med en 4-drags hjälpmatt i Springarens julnummer,

Vi önskar honom

Gc

all framgång och är

Svart drar. Remi

säkra på att hans talang kommer att uppskattas

384

stön

z

Öl

.

2

2

&

0

Öl

90

Remi

Lösningarna till 2490-2498 bör vara studiered, tillhanda senast 15 februari 1987, Bokpriser för bästa

även utomlands. Här tre av hans mindre men dock

mycket njutbara alster.

2

MH

Lösningar på sidan 386,

lösningar,

385

2499 Det omdelbara 1.177 vore ett slag i luften på
grund av I, — Ld31 2. Kf4 Ke2 3, Lh4 Tel 4. Lf6
TI 5, KeS TIST 6. Ke6 Lo4t =, Därför 1, Lhät!
Ke3l 2 f7 Ld31t 3, Kes Tg4 4. LdB! (ej 4. Le7? Te4t
5, Kd6 Te61 6. KA? Lb51t 7. Kd8 Ta6 =) 4. — Te4t

å. Kd6 Td41T 6. Ke7 Tc4t 7. Kb7 och vit sam kommit undan schackarna vinner.
2500 1. g7! (1. gxf7? b22 fåD blö3.
Dx bl patt) I. — b22. g8L1 (2. gBD7
fört 4, Dxf5T Ke2 5 Dxbl patt) 2
blD 3. Lh71 och vinner) 3. Le6! (Ej 3,

DIST Ke24.
biD 3, Dh7t
— fl (2. —
La2? Kc2 =)

3. — Ked 4. La2 och vinner.

25011. h7 Kf7 2. TER! Ld4t (2. — Tx g8? 3. Le61)
3. Kxd4 Tx g84, Le6t! K&M) 3, hxgåT! och vinner. Minorpromotion, patt och K-vandringar till-

hör AG:s favoritmotiv.

Efter mottagandet av detta brev tillskrev vi genast O. Kaila och bad honom om en förklaring.

Tyvärr har denna vår framställan — gjord redan

för flera månader sedan — ännu inte besvarats, Vi
vill därför inte dra några slutsatser, men anser att

nn dylikt sammanträffande är minst sagt märkigt.

Det finns en MEPHISTO

Ovederhäftig journalistik
ciel då det gäller klatschiga rubriker skyr man
varken klyschor eller ens direkta osanningar. Tyvärr är inte heller schackjournalister därvid något
undantag. Ett färskt exempel utgör en av Axel

ÖOrnsteins spalter nyligen publicerad i Svenska
Dagbladet. Rubriken lyder: ”Minst hälften fel”. I

titlad: ”Consecutive checks task”. I denna artikel

Tick nyligen — för genomgång — en inom kort ut-

återgavs bl a följande ställning av W. Frangen,
som uppvisade rekordet 36 schackari följd.
W, Frangen
Fernschach 28/5-75

kommande samling av H. Mattisons studie (hans
kompletta produktion). Felprocenten i dessa var
exakt 1596, Studiekomponerandet är som bekant
(inte minst för Axel Ornstein) en svår konstart där
fallgroparna är många. Icke desto mindre är på-

ståendet att hälften eller över hälften av alla studier är felaktiga en grov överdrift. Undertecknad
har allt som allt publicerat ca 150 studier. Felprocenten bland dessa är ganska hög (speciellt i början av min kompositionsverksamhet) men kommer ändå inte riktigt upp i 20946. Just nu förbereds

” Å

h

dx

se

AR Fam

ERA

14+12
36 konsekutiva schackar
Som synes sammanfaller den till punkt och pricka
med den ställning som insändes till TfS' julpristävling av Osmo Kalla och som vi inget ont anande

publicerade som orginalkomposition.
386

till ostagbart tågpris I .IO0: —!!

(och programmet bibehåller sin styrkar
Endast från Rajah Schack & Computers AB — Begränsat antal

artikeli "The Problemist” juli-september 1976 be-

För någon månad sedan mottog vi ett brev av
A.J. Royeroft, England, med en fotokopia av hans

Vi har köpt in ett större parti Världsmästare och kan nu erbjuda dessa, Exclhisive-S/Amsterdam
med pjäser och bräde i toppkvalité,

+

texten säger AO (som själv f.ö. är ganska bevandrad inom slutspels- och studiegebitet och t om
själv komponerat en och annan studie) att: ”Åtminstone hälften av alla studier som publiceras är
felaktiga. .” Vadan dylika överdrifter, som ju enbart sänker författarens egen trovärdighet? Jag

TES nr2/1986 sid. 743.

6,3 påav Fi klass If Odetad 2:a och ELO 2107!

KÖP NU — BILLIGARE BLIR DET INTE!

Journalister är eu speciellt släkte som gärna jagar

I TfS' julpristävling i fjol gällde det bl a att komponera en ställning med så många konsekutiva vitsvarta schackar som möjligt. Första pris tilldelades Osmo Kaila, Finland, som säkrade sin seger i
tävlingen just tack vare en förmodad rekordkonstruktion: en ställning med 36 schackari följd (se

Amsterdamprogrammer har ialla test dokumenterat sin överlägsenhet, senast vid SM i Malmö med

AH

sensationer på vederhäftighetens bekostnad. Spe-

Slump eller plagiat?

Myfbasto är världens starkaste schackdator!

en bok om Axel Akerblom — en känd problemoch studieförfattare, I hans och Sigurd Clauséns
produktion uppgår felprocenten inte ens till 10!
Ryssarna Korolkov och Kasparjan liksom Herbstman, som befattade sig med ytterst komplicerade
teman hade mycket få felaktiga studier med en

I alla prislägen och svårighetsgrader.

Meplisto Supermondial är nyaste datorn i popularprisklass. Den är mycket stark, har ett program
på J2 K ROM, 8 K RAM, 6502 på 4 MHz, Supermondial har 32 spelnivåer, 2 st displays/fönster,
ställningsvärdering, 2 st schackur, problemlösning mau i 8 drag och programmerbara öppningar.
kostar endast 2.240:—
REBELL är namnet på allas läppar efter Köln-YM, Detta program log sensationellt 3 p — samma
som Amsterdam och Plymate — och tester har givit förbluffande resultat:
Rebell -— Avantgarde
15-929
Rebell — Turbostar/Kasparov 15-8
Rebell — Novag Expert 17-7
Rebell — Ammerdam
10-14
Rebell 5,0 kompl. dator Mobil-LCD
2.900:
Rebell 5,0 programmodul Mephisto
24505

Rajah Schack AB, Idrottsgatan 14 A, 216 13 Malmö.

Tel. 010-40 39 19, 040-45 44 98

NYINKOMMEN

LITTERATUR

Hörberg: Schack för nybDÖrjäte ooosssossr
reses ir ses ears ka res rr rasa

h

795

Las: Ben-Oftillossorssrers

rr es erss ess rear tra rr sk AA KRKA RA RER KKR Rs

h

47

33:-

occccsssesseosarer
rer rr rester ere rr etta net

h

407

41:e

Wieteck: Das Evans-Crambit sosseossvessrsorros
ters rs roar ere r rk rss
Wade: Developments in the Benko CGambit 1981-86
osscsos
rss rrersesaa
Schiller: Blackmar Diemer Cambitoocsosssssrserssrrer
rss re rs rer tr s as
Wall; Larsens ÖPenng soccsccssrrerecs
sees rea ter A rr rr kr K RTR KKR AA
Wall; Owens Defel$C ssvsersrosrrss
ters erra rar tres KKR RA RTF RER RKA

h
h
h
h
h

45
35
8
57
65

41:e
36:2
3k32-

Walk: 500 Ruy Lopez Miniatfufes -i.osssesirserssårtrreer
res kärr r askar
McCormick: The Games of Viktor Kupreichik -.so.-sseessrsrccs
aa e ra
Awerbach: Turmendspiele I sisssessserareseresresss
raseras erna seas a
Awerbach: Turmendspiele Illosoorsssessasestarserrr
reor rer rrs rar rdr

h
h
i
i

119
€7
212
219

62:52:78:
78:

REA: (Basford)
Geller: Kings Indian Defence: g3 Sy$lems

Tarrasch: Das Schachsplel

h

132

64:-

Harding m fl: Sicilian: Lines with. 25 sossscssrerssr
ras eere Förr 100:Povah: English: Four Knights oscscssssrerr
es rrr ert rar rr ss Förr 130:-

h =
h =

105
182

5065:

felprocent som ligger någonstans mellan 5 och 10.

Shamkovich m fl: Spanish: SchHiemann (Jaenisch)

Förr 114:-

h

150

ST.

Statistik är inte något man bara hugger i luften, så
nog vore lite skärpning att rekommendera, Fö,
kan numera de flesta schackproblem kollas av

Taimanoyv: Sicilian: Paulseft,.ossosssiosseerrranrres
nes rr eter Förr 100:-

h

100

50:-

schackdatorer varmed man undviker publicerandet av felaktiga verk. Sådant är dock tyvärr omöj-

ligt när det gäller studier, som genom lösningarnas längd och det komplicerade förloppet ännu
inte bemästras av datorerna.
AH

.....scrssirrsasrser

..oscs.s.csss

Förr 129:-

23:

Schackdatorer: Vi är den detaljist i Sverige som har det största urvalet.
Ring eller skriv till oss och begär upplysningar!
Moms ingår. Porto tillkommer. Snabba leveranser. Begär prislista!

SKÅNES SCHACKFÖRLAG

AB (Sven Klerstam)

Linnégatan 65, 216 15 Malmö
Ordertelefon 040/16 28 61. Postgiro 6319 45-3

387

SSKK
alla
rige

(Sveriges Schackförbunds Korrespondensschackkommitt&)
intresserade schackspelare boende 1 Danmark, Finland,
att deltaga i korrespondensschackturneringen

har glädjen att inbjuda
Island, Norge och Sve-

Nordisk Cup I
Turneringen
äv maj

beräknas

månad

1987,

starta med förgrupper
och

den

spelas

i tre

i början

steg:

1) FURGRUPPER med vardera sju spelare (6 partier).
Alla gruppsegrare går vidare till semifinalspel.
2) SEMIFINALGRUPPER med vardera ca 10 spelare (ca 9
partier). Gruppsegrarna går vidare till finalen.
3) CUP-FINAL

med ca 10 spelare

(ca 9 partier).

Det är tillåtet att stärta i maximalt två (2) förgrupper, men varje spelare kan naturligtvis endast nå en finalplats!
SSKK räknar med ca 700 starter totalt, dvs ca 100
starter

i semifinäldrupperna

ICCF:s spelregler

tillämpas,

per 20 drag etc
stärtbreven,

(utöver

1:a

och

ca

10 spelare

dvs maximalt

i cup-finalen,

30 dagars

postbefordringstiden).

betänketid per

Spelreglerna

pris min.

(schacklitteratur).

Sista anmälningsdag är de 31 mars 1987,
SSKK-BULLETINEN fr o m anmälningsdatum.

men

nya

60 dagar

tillsammans

SEK 5000.-.
Utöver prisfinalister erhåller priser,
semifinalgrupp
erhåller

SSKK-medlemmar

erhåller

tidskriften

Startavgiften är SEK 50.- (SEK 100.- för 2 förgrupper).
Spelare boende i Sverige
ska vara medlem i SSKK under den tidsperiod spelet pågår.
Nya SSKK-medlemmar (dvs
personer

som

dande endast

ej

varit

SEK 120,-

medlem

1985

eller

inkl medlemsavgift

1986)

1987

erlägger

(SEK

som ett

170.-

introduktionserbju-

för 2 förgrupper).

Anmälan sker genom att avgift inbetalas till SSKK:s postgirokonto 520 52-38.
Glöm
inte att samtidigt på pg-talongen ange NAMN, ADRESS, KLASSTILLHORIGHET (SSKK eller
SSF) samt FÖDELSEDATUM gärna pers-nr).
Lycka

med

5 000.

Davsett deltagareantal garanteras ett förstapris om lägst
pengar erhåller slutsegraren dessutom en pokat.
Samtliga
Samtliga vinnare av förgrupper och de tre främsta i varje

bokpriser

10 drag,

utsändes

tilll

SSKK
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