Välkommen 1-6 juni 2011
SCT – Skandinaviens största turneringsorganisation i spetsen med Peter Hlawatsch
som grundare, hälsar er hjärtligt välkomna
till Sverige och Stockholm under en av de
vackraste månaderna på året.

Vi förväntar oss respekt för vårt arbete
och vi lovar att vi skall bidra med att hålla
schacket levande långt in i våra åldrar. SCT
borgar för vänskap, gemytlig tillvaro och
hård kamp vid schackbrädet.

Jag vill även värna om seniorerna (våra
schackpionjärer) som har utvecklat, förnyat
och gett så mycket kunskap till nästkommande generationer. Tack vare våra seniorer
och organisatörer har vi en anstormning av
tusentals ungdomar och begåvade schackspelare som vill göra karriär och föra
schackvetenskapen till ännu högre nivåer.

Du är välkommen i vår schackfamilj
mellan 1-6 juni 2011.
Du blir inte besviken. Kanske vill du
rentav stanna till nästa turnering. Våra värdinnor kommer att ta hand om dig på bästa
möjliga sätt.

Det föds dagligen nya Stormästare och
det är vår plikt att hjälpa till och förverkliga
deras drömmar.
Peter Hlawatsch
Grundare av SCT
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Vis s te D u …
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Welcome in June 1-6 2011
SCT – Scandinavia's largest tournament
organization lead by the founder Peter Hlawatsch, wishes you very welcome to Stockholm and Sweden during one of our most
beautiful months of the year.

We expect respect for our work and we
are promising that we shall help to keep
chess alive well into our ages. SCT will
ensure friendly, jovial life and hard battle at
the chessboard.

I want to guard seniors (our chess pioneers) who have developed, renewed and
given so much knowledge to the next
coming generations. Thanks to our seniors
and organizers, we have an onrush of thousands of young and talented chess players
who want a career and learn chess science to
even higher levels.

You are welcome to be part in our chess
family from 1-6 June 2011.
You will not be disappointed. Maybe you
want to stay until the next tournament. Our
hostesses will take care of you at the best
possible way.

Every day there is a newborn Grand
Master and it is our duty to help and realize
their dreams.
Peter Hlawatsch
Founder of the SCT
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KOMMITTÉ/COMMITTEE:
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Jonas Sandbom

Peter Hlawatsch

Roald Berthelsen

Domare/Arbiter

Grundare/Founder SCT

Organisatör/Organizer SCT

Inna Agrest

Ida Agrest

Värdinna/Hostess

Läkare/MD

Visste Du…
• att SCT organiserade den starkaste damturneringen, Ladies
Open, med hela 98 titelhållare?
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Tusen år av ”schack”!
Ockelbostenen har länge varit en av Sveriges intressantaste runmonument. Bildframställningen är spännande och helt klart
är att Sigurdssagan är huvudingrediensen.
Det råder heller knappast någon tvekan om
att strax till vänster om mitten ser vi två män
som spelar brädspel.
På stenen står i översättning:
Blesa lét reisa steinkuml þessi fagru eptir
son sinn Svarthôfða.
Friðelfr v[a]r móðir hans <þisa> son
Eller på modernare svenska:
"Bläsa lät resa dessa vackra stenkummel
efter sin son Svarthövde.
Fridälv var hans moder …"

Vis s te D u …
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Roald Berthelsen har ordet
Går vi ett par tre decennier tillbaka så
hade seniorschacket knappt hunnit utvecklas till vad det är idag.
Mycket har hänt under 1900 talets sena
och 2000 talets tidiga år. Internationellt har
det sedan 1991 korats världsmästare, och
likaså på nationell nivå har det arrangerats
och spelats om senior-SM titeln från och
med 1991.
På lokal nivå spelades 2007 det första av
årligen återkommande veteran/seniorturneringar i SCT:s regi under ledning av mig,
Roald Berthelsen. Som det framgår av tabellen i programhäftet har Roman Agrest
vunnit alla turneringarna och har fyra
inteckningar i den uppsatta vandringspokalen.
Jag har med min bakgrund varit internationell domare inom korrschackets världsorganisation ICCF, varit turneringsledare
för flera VM-cykler och olympiader under
de gångna två decennierna samt inom det
norska korrschackförbundet.

Jag startade på 1970-talet en egen nordisk korrschacktidning (Nordisk Postsjakk
Blad) och datorschacktidningen PLY. Tillsammans med norska POSTSJAKK var jag
redaktör för alla tre tidningarna.
Nu ger jag veckovis ut Täby SKs infobrev till medlemmarna med aktuell information om och kring klubbens verksamhet och
är sekreterare i Schacket Kulturhistoriska
Sällskap (SKS).
SCT och Peter Hlawatsch kommer med
sin organisation att arbeta aktivt med att ge
status åt Seniorschacket. Med gemensamma
krafter och initiativ ska SCT bygga upp återkommande turneringar där även kvinnor
välkomnas att spela en viktig roll.
Det är vår förhoppning att turneringen
kommer att tillfredsställa era schackliga förväntningar tillsammans med de kulturella
arrangemangen i anslutning till speldagarna.
Roald Berthelsen
Täby SK

Jag är även verksam som turneringsledare inom Täby Schackklubb med god
assistans av klubbens övriga medlemmar.
Vid millenniumsskiftet 2000 blev jag
vald till hedersledamot inom ICCF och det
norska korrschackförbundet som ett erkännande av sitt organisatoriska arbete inom
förbunden.
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ELO-registriet International Senior Turnier
ins Schweden/ Stockholm/Täby • 1-6 Juni 2011
(Männer im Jahr 1951 und Frauen im Jahr 1961 und früher geboren)

Geldpreise 5000 € + 3000 € Sachpreise
Spielplan:

1/6
2/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Bedenkezeit:
Wettbewerb:
Anmeldung/Info:

Jeder Spieler disponiert 2 Stunden für die gesamte Partie.
7 Runden FIDE Schweizer System
Roald Berthelsen, Täby SK, +46 8 758 41 75, +46 70 447 31 63 (Mobil)
E-Mail: roald.berthelsen@bredband.net.
Die Teilnahmegebühr beträgt € 35, zahlbar an die SCT schwedische Bank
Giro 355-9903 bis 20. Mai oder an deren Stelle erhoben
Ausgabeaufschlag von 15 €. Geben Sie den Namen, Geburtsdatum,
Telefon, E-mail, Vereins-und Bewertungen an
SCT 13350119115 IBAN: DE 5212 0000000 13350119115
für GM / IM und WGM / WIM
1. Preis € 1000, 2. Preis 800 €, 3. 600 € und so weiter. in absteigender
Reihenfolge (500 €, 400 €, 300 €, 250 €, 150 €).
Die Preise sind nicht Teilbar.
Alle Teilnehmer, die nicht erhalten Geldpreise können wählen Sie einen
Sachpreis. Siegerehrung findet nach der letzten Runde am 6. Juni.
1.000 €. Bewertung Die Größe aufgeteilt später.
GM / IM/GWM- WIM-Spieler haben nicht auf die Bewertungen Preise anspruch
IA Jonas Sandbom, Phone: +46 73-6131973 (mobil)
Stockholm Schach Federation. E-Mail: stockholms.schackfrbund@telia.com
Samstag, 4 Juni an. 17:00 Uhr. Startgeld 100 SEK. Startgeld wird an Preisgeld gehen.
Anmeldung bei Roald Berthelsen wie oben.
Lars Ekman, Tel: +46 70 6405363 E-mail: lars66@gmail.com
Losung / Ergebnisse im Spielsaal angeschlagen
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby.
Phone: +46 8 506 483 00 E-mail: hotel@tabypark.se
Unterkunft Einzelzimmer 595 SEK, Doppelzimmer 450 SEK / Person,
3-Bett-Zimmer 365 SEK / Person Die Preise sind inkl. Frühstück
Sonderpreise zur Verfügung, um den Code ”Chess” angeben.

Kostenlose Start:
Preise:

Bewertung Preise:
Schiedsrichter:
Blitzturnier:
Losung:
Spielplats:
Unterkunft:
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1. Runde
2. Runde
3. Runde
4. Runde
5. Runde
6. Runde
7. Runde

16.30 – 20.30
11.00 – 15.00
16.30 – 20.30
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00

International ELO registered Senior Tournament
In Stockholm/Täby 1-6 June 2011
(Males born 1951 and Women born 1961 or earlier)

Prize Money 5000 € + 3000 € Gift Prizes
Time of Play

1/6
2/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

1. Round
2. Round
3. Round
4. Round
5. Round
6. Round
7. Round

16.30 – 20.30
11.00 – 15.00
16.30 – 20.30
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00

Time Limit:
Format:
Applications/Info:

Two hours per player per game to finish
Seven-round FIDE Swiss system
Roald Berthelsen, Täby SK, +46 8 758 41 75, +46 70 447 31 63 (Mobil)
E-Mail: roald.berthelsen@bredband.net.
Tournament Fee:
35 €, payable to the SCT`s Swedish Bankgiro 355-9903 latest May 20,
or in the venue place with elevated initial fee of 50 €.
Include player information with your application:
name, birth date, telephone, email, club and ratings
SCT 13350119115 IBAN: DE 5212 0000000 13350119115
Free Start:
for GM / IM and WGM / WIM
Prizes:
1st Prize € 1000, 2nd Preis 800 €, 3rd 600 € and so on. in descending order
(500 €, 400 €, 300 €, 250 €, 150 €). Prizes are not shared.
All participants who do not receive cash prizes may choose one gift prize.
Award ceremony takes place after the last round on June 6.
Rating-prizes:
Total value of 1000 €, the size of the rating groups are defined after amount players,
does not apply for GM and IM players.
Chief Arbiter:
IA Jonas Sandbom, Phone: +46 73-6131973 (cellphone)
Stockholm Schackförbund. E-Mail: stockholms.schackfrbund@telia.com
Lightning Tournament: Saturday, June 4th at. 1700th Entry fee 100 SEK. Entry fee will go to prize money.
Application to Roald Berthelsen as above.
Head of parings:
Lars Ekman, Tel: +46 70 6405363 E-mail: lars66@gmail.com
Parings and results are displayed in playing hall
Tournament Venue:
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby.
Phone: +46 8 506 483 00 E-mail: hotel@tabypark.se
Accommodation:
Single room 595 SEK, Double room 450 SEK / person,
3-bed room 365 SEK / person, rates incl. Breakfast
Special prices is available when providing the code ”Chess”.
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Internationell ELO registrerad Veteranturnering
i Stockholm/Täby 1-6 juni 2011
(Män födda 1951 och kvinnor födda 1961 eller tidigare)

Prissumma 5000 € + 3000 € sakpriser
Speltider:

1/6
2/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Dragserie:
Tävlingsform:
Anmälan/Info:

Varje spelare disponerar två timmar för hela partiet.
7 ronder FIDE Schweizer
Roald Berthelsen, Täby SK, 08-758 41 75, 070-447 31 63 (mobil)
E-post: roald.berthelsen@bredband.net.
35 €, betalas till SCT’s svenska Bankgiro 355-9903 senast 20 maj,
eller på plats med förhöjd startavgift till 50 €.
Ange namn, födelsedatum, telefon, e-post, klubb och rating
SCT 13350119115 IBAN: DE 5212 0000000 13350119115
för GM / IM and WGM / WIM
1:a pris € 1000, 2:a pris 800 €, 3:e 600 € och så vidare i fallande skala
(500 €, 400 €, 300 €, 250 €, 150 €). Priserna delas ej.
Alla deltagare som inte erhåller penningpris får fritt välja ett sakpris.
Prisutdelning sker efter sista ronden den 6 juni.
1000 €. Ratinggruppernas storlek indelas senare.
GM/IM spelar ej om ratingpriser.
IA Jonas Sandbom, Phone: 073-6131973 (mobil)
Stockholm Schackförbund. E-post: stockholms.schackfrbund@telia.com
lördag den 4 juni kl. 1700. Startavgift 100 kronor, som oavkortat går till prispengar.
Anmälan till Roald Berthelsen som ovan.
Lars Ekman, Tel: 070-640 53 63 E-post: lars66@gmail.com
Lottning/Resultat anslås i spellokalen.
Täby Park Hotel, Kemistvägen 30, Täby.
Phone: 08-506 483 00 E-post: hotel@tabypark.se
Enkelrum 595 SEK, Dubbelrum 450 SEK/person,
3-bäddsrum 365 SEK/person. Priserna gäller inkl. frukost.
Specialpriserna gäller endast vid angivande av koden ”Schack”

Anmälningsavgift:

Fri start:
Priser:

Ratingpriser:
Huvuddomare:
Blixtturnering:
Lottningsansvarig:
Spelplats:
Inkvartering:
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Rond 1
Rond 2
Rond 3
Rond 4
Rond 5
Rond 6
Rond 7

16.30 – 20.30
11.00 – 15.00
16.30 – 20.30
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00

Internacional para Veteranos
en Estocolmo/Täby Suecia 1-6 de Junio 2011
(para hombres nacidos 1951 o antes y mujeres nacidas 1961 o antes)

Premios totales 5000 € + 3000 € en prémios de regalo
1º 1000 €, 2º 800 €, 3º 600 € etc ( 500€, 400€, 300€, 250€, 150 €).
Los premios no se reparten. Todos los jugadores que no han ganado un
premio en metalico pueden elegir un premio regalo.
La entrega de premio es depues la ultima ronda.
Premios de ranking: 1000 € en total. Los grupos de ranking se hacen mas tarde cuando se saben
el numero de jugadores. GM/IM no pueden obtener un premio de ranking.
Sistemo suizo a 7 rondas – válido para ELO Fide
Horario:

1/6
2/6
2/6
3/6
4/6
5/6
6/6

Ronda 1°
Ronda 2°
Ronda 3°
Ronda 4°
Ronda 5°
Ronda 6°
Ronda 7°

16.30 – 20.30
11.00 – 15.00
16.30 – 20.30
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00
11.00 – 15.00

Sala de juego:

Hotel Täby Park & Conference

Ritmo de juego:

120 minutos por jugador para toda la partida

Información:

Roald Berthelsen, teléfono +46 8 758 41 75 / +46 70 447 31 63
(móbil) correo electrónico: roald.berthelsen@bredband.net o Juan Manuel Bellón –
correo electronico papullon@hotmail.com Inscriptiones: general 35€
(hasta el dia 20 de Mayo 2011) que se paga en la cuenta corriente – tambien es posible
pagar en la sala del juego el primer día pero entonces se paga 50€

GM, MI, GMF, MIF: gratuita
Cuenta corriente:

numero de Iban: SE 5212 0000000 13350119115
para el ingreso de la inscripción, especificando nombre y apellidos,
fecha de nacimiento, telefono, direccion de e-mail, club y Elo FIDE o ranking nacional.

Alojamiento:

se recomienda el Hotel Täby Park & Conference, donde se juega el torneo:
Telefono: +46 8 506 483 00, correo electronico: hotel@tabypark.se

Precios:

Habitacíon individual: 595 SEK (Coronas Suecas) –
doble 450 SEK por persona
triple 365 SEK por persona
En el precio esta incluido el desayuno.
Para obtener estos précios especiales hay que poner el código
”Schack” (ajedrez) en la reserva.
11

Peter Hlawatsch under drömfångaren
Vis st e D u …
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Tidsplan spel & mat:
Onsdag 1/6

15.00-20.00
15.30-16.00
16.00-16.30
16.30-20.30
20.30-21.30

Cafeteria
Registrering
INVIGNING
Rond 1
Buffé

Torsdag 2/6

10.30-15.00
11.00-15.00
15.00-16.30
16.30-20.30
20.30-21.30

Cafeteria
Rond 2
Buffé
Rond 3
Buffé

Fredag 3/6

10.30-15.00
11.00-15.00
16.00-

Cafeteria
Rond 4
Utflykt
(à la Carte på hotellet)

Lördag 4/6

10.30-15.00
11.00-15.00
15.30-17.00
17.00-20.00
20.00-21.30

Cafeteria
Rond 5
Buffé
Blixtturnering med Inna Agrest
Buffé med magdans

Söndag 5/6

10.30-15.00
11.00-15.00
16.00-

Cafeteria
Rond 6
Utflykt (à la Carte på hotellet)

Måndag 6/6

10.30-15.00
11.00-15.00
15.30-16.00

Cafeteria
Rond 7
Prisutdelning (à la Carte på hotellet)

Inna Agrest

Susanne Kvist

Roald Berthelsen ?

13

Schackets Kulturhistoriska Sällskap
Verksamhetsberättelse 2010
Schackets Kulturhistoriska Sällskap
(SKS) ser som sin uppgift att lyfta fram och
dokumentera nytt och gammalt ur schackets
mångfasetterade historie- och kuriosakabinett. Föreningen bildades 1998 och har
under 2010 haft en styrelse bestående av
Arne Johansson (ordf.), Sven-Gunnar
Samuelsson (vice ordf.), Roald Berthelsen
(sekr.), Hans Svedbark (ledamot), Peter
Holmgren (kassör), Rolf Littorin (suppleant). Peter Collett var revisor och Robert
Spångberg valberedningens ordf. samt
Anders Paulsson ledamot i valberedningen.
Medlemstidningen Schackkultur utkom
under detta sitt sjunde utgivningsår med
fyra nummer, nr 30-33 (nr 29 från den sjätte
årgången gavs ut något försenad i februari
2010). Nummer 30-32 utgjorde återutgivning av nummer 1-7 av SKS första medlemstidning som var en nättidning med
namnet Meddelandeblad. I nummer 33
fanns artiklar skrivna av H. Svedbark, R.
Littorin och A. Johansson. Bl.a. kunde vi där
återge unika bilder av Stockholms ”gamla”
Schacksalonger.
Föreningens styrelse samlades vid fem
tillfällen: 7/2 + årsmöte, 28/4, 22/6, 16/9 och
8/12 för att under gemytliga former diskutera schackkultur/historia. Medlemsantalet
var 67 vid slutet av året.
Peter Holmgren har under året, med
benägen assistans från andra SKS-medlemmar, arbetat med en jubileumsbok med
anledning av Stockholms Schackförbunds
100-årsfirande 2011. SKS har också fortsatt
14

att bidra med schackhistoria i Lokal-TVprogrammet Mitt i Schack, som görs av syskonen Adriana, Amelia och Antonia Krzymowska och Alfred och Albert Krzymowski. Programmet sänds varje måndag kl
19.00 med repriser på tisdagar och onsdagar. Dessutom finns nu också en engelsk
version inspelad av varje program (se Mitt i
Schacks hemsida: www.mittischack.se).
SKS ordförande Arne Johansson har där
presenterat ett schackhistoriskt inslag i
nästan varje program under året.
Alla som är intresserade är välkomna att
höra av sig till föreningen via e-post till:
fv33aj@telia.com

Medlemsavgiften för 2011 är 200 kr och kan
sättas in på SKS plusgirokonto 35 64 81-2.

Vi gör Dig lite

RIKARE OMGÅENDE!
Låna till rörelsen nu!
Tel: 0708-768 401 • e-post: viking.ab@telia.com

Snabbaste nyheterna om
vad som händer i schackvärlden
får man genom att besöka

www.schacksnack.se!
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Schackkuriosa
av Anders Öhman (ur Festskrift SSS 125 år)
Den som i likhet med nedtecknaren av
dessa rader gärna företar strövtåg i schacklitteraturens rika värld och speciellt då i den
del av denna litteratur, som befattar sig med
schackhistoria och som låter oss möta de
stora schackpersonligheterna i helfigur, kan
glädja sig åt många roliga och intressanta
episoder, anekdoter, repliker och kommentarer.
En av de mest underhållande schackböcker jag läst är Edward Laskers ”Chess
secrets I Iearned from the masters”. Han
berättar där bl a om sina upplevelser i Berlins schackvärld i början av detta århundrade. Många färgstarka mästare skymtar
förbi i hans skildring. En av de originellare
var Curt von Bardeleben, som gick klädd i
en mörk kostym av oklar årgång. Han kunde
aldrig uppbringa tillräckligt med pengar för
att köpa en ny kostym, trots att han funnit ett
originellt sätt att tjäna sitt uppehälle. Han
försörjde sig nämligen genom att regelbundet gifta sig mot arvode med kvinnor, som
var villiga att betala för att få bära hans distingerade efternamn, och sedan raskt skilja
sig från dem för att på nytt bli till äktenskap
ledig.
Höjdpunkten i Edward Laskers bana var
turneringen i New York 1924, där han hade
tillfälle att mäta sig med dåtidens starkaste
spelare. Han berättar om hur han efter en
lyckad start hade att spela mot den gamle
mästaren Janowski i femte ronden och i en
ställning, där han kunde välja mellan flera
drag, som skulle ha framtvungit motstånda16

rens kapitulation, lyckades välja fel och förlorade. Aljechin skrev i sina kommentarer
till partiet att det krävdes två mirakler för att
rädda Janowski och att Lasker åstadkommit
båda. Laskers egen kommentar var att han
troligen skulle ha tagit cyanid den kvällen,
om han varit några år yngre.

”

Det finns bara två schackmästare.
Den andra bor i New York!
En mästare med utomordentlig självkänsla och med litterär talang var Tarrasch.
Han yttrade en gång följande: ”Det finns
bara två schackmästare. Den andre bor i
New York!” Emanuel Lasker bodde i
nämnda stad just då. I fråga om självkänsla
torde dock Tarrasch ha haft sin överman i en
viss Robert James Fischer. Om man skall tro
journalisten Ralph Ginzburg, som Fischer
beviljade en intervju några månader innan
han fyllde nitton år, så besvarade Fischer
frågan om han ansåg sig själv vara den starkaste spelaren i schackhistorien på följande
sätt: ”Det ser så egocentriskt ut, när det
kommer i tryck, men för att svara på frågan:
ja!” Även Capablanca hade ett utomordentligt självförtroende. När han 1926 utmanades till spel om sin världsmästartitel av både
Aljechin och Nimzowitsch lär han ha yttrat:
”Vad hindrar mig att spela mot båda samtidigt!”

Turneringsboken från S:t Petersburgturneringen 1914 skrevs av Tarrasch och
innehåller många festliga formuleringar. I
ett av Aljechins partier med amerikanen
Marshall fortsatte den sistnämnde att spela i
en slutspelsställning, som även en amatör
kunde ha vunnit mot honom. Tarrasch kommenterade detta på följande sätt: ”En naiv
själ, den gode Marshall! Han förväntar sig
liksom Nora det underbara. Eller är det så att
han spelar schack med sådan lidelse att han
inte kan slita sig från brädet och älskar att
förlänga njutningen så långt det är möjligt?
Han kommer från de obegränsade möjligheternas land!”

resväska. Tartakower berättar att han vid
dessa ord kände sitt hjärta fyllas av berättigad författarstolthet, men att han omedelbart blev avkyld av kubanens följande tilllägg: ”Tyvärr har jag inte haft tid att sprätta
upp boken och så förstår jag tyska så dåligt”.

En mästare av mera ödmjukt snitt än Tarrasch men minst lika skrivkunnig som
denne var Tartakower. Även han deltog i
den ovannämnda turneringen i New York
1924 och förlorade där båda sina partier mot
den dåvarande världsmästaren Capablanca.
Efter ett av dessa partier träffade Tartakower
en åskådare, som förklarade att han före partiet sett på Capablancas ögon att denne
skulle vinna dagens parti. Tartakower kommenterade denna dråpliga utsaga genom att
säga: ”Om Capablancas ögon varslade om
seger, så varslade mina antagligen om
nederlag!” Tartakower har också berättat
om en tågresa, som han gjorde till Moskva
1925 tillsammans med bl a Capablanca för
att delta i en stor turnering där. Tartakower
hade just då låtit publicera sin bok ”Die
hypermoderne Schachpartie”. Capablanca
nämnde att han hade denna bok med sig i sin

Även den store Bogoljubow kunde ibland
undslippa sig ett minnesvärt yttrande. I ett
parti hade han överspelat Aljechin och uppnått en lätt vunnen ställning. Han sammanfattade för motståndaren situationen på följande sätt: ”Nu kan Ni lugnt ge upp – eller
också roa publiken!” Bogoljubow var som
bekant inte endast stor som spelare utan han
hade även en stor kroppshydda. Botwinnik
har berättat att han under turneringen i Nottingham 1936 blev vittne till en scen, som
stannat i hans minne. Aljechin spelade mot
Bogoljubow. Den senare tänkte länge på sitt
drag. Sedan han slutligen utfört draget, kom
Aljechin fram till bordet och utförde blixtsnabbt sitt svarsdrag utan att sätta sig. Detta
drag var så överraskande att Bogoljubow
trots sin stora fetma formligen hoppade på
stolen av häpnad. Han lyckades inte hitta
något bra svar och förlorade.

”

Han kommer från de obegränsade
möjligheternas land!
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En annan mästare som med tiden blev
tämligen fet var ju Gideon Ståhlberg. Denne
träffade vid schackolympiaden 1952 i Helsingfors den gamle mästaren Ossip Bernstein. De hade då inte setts sedan turneringen
i Ziirich 1934, då Ståhlberg ännu inte hunnit
skaffa sig någon rondör. Bernstein yttrade
sedan de hälsat på varandra följande: ”Ni
har ju blivit en riktig dubbelbonde!” ”Ja,”
svarade Ståhlberg, ”men jag spelar bättre för
varje kilo!” Om sagde Ståhlberg skrev Allan
Werle i en hyllningsartikel i anledning av att
Ståhlberg fyllde femtio år bl a följande.
”Ståhlberg får nog aldrig det klassiska eftermälet: han hade inga fiender och hans
vänner tyckte illa om honom!' Detta var nog
ett riktigt omdöme. Ståhlbergs böjelse för
sarkasmer gjorde att vännerna inte direkt
flockade sig omkring honom.

fanatisk antinikotinist, tog upp detta problem med turneringsledaren Maroczy. Den
sistnämnde talade på Nimzowitschs begäran
i förväg med Vidmar och utverkade av
denne ett löfte att inte röka under partiet mot
Nimzowitschs. När partiet mellan de båda
kämparna kommit i gång och pågått ett tag,
reser sig plötsligt Nimzowitsch upp och går
fram till Maroczy och förklarar att Vidmar
brutit sitt löfte. Maroczy går då fram till
spelbordet och noterar att Vidmar lagt upp
en cigarr bredvid sig på bordet. Maroczy går
därefter tillbaka till Nimzowitsch, som
väntat ett stycke därifrån. Maroczy påpekar
att Vidmar inte tänt cigarren och alltså inte
röker. Nimzowitsch gör då följande festliga
kommentar: ”Nej, men han hotar att röka
och som schackspelare vet Ni ju att hotet är
starkare än dess utförande!”

Den danske mästaren Jens Enevoldsen
vann några år in på 1930-talen ett vackert
angreppsparti mot den i Danmark domicilierade stormästaren Nimzowitsch. Något
halvår senare avled Nimzowitsch efter en
tids sjukdom. Strax därefter träffade Enevoldsen den amerikanske stormästaren
Reuben Fine. Han berättar att Fine, sedan de
hälsat på varandra, fällde följande ord: ”Ni
vann ett flott parti mot Nimzowitsch. Var det
det han dog av?” Nimzowitsch är berömd
för flera yttranden. Det mest bekanta torde
vara följande. Under turneringen i New
York 1927 skulle han möta stormästaren
Milan Vidmar, som brukade röka feta cigarrer under spelet. Nimzowitsch, som var

Tartakower har berättat att han en gång
under ett parti bjöd Nimzowitsch remis.
Denne svarade då något högdraget: ”Jag förbehåller mig rätten att senare få återkomma
till Edert förslag!” Tartakower berättade att
han blev så pass förargad över detta svar att
han tappade omdömet och gjorde några
svaga drag och förlorade. Hans slutkommentar till läsaren blev att såtillvida behöll
Nimzowitsch rätt med sin psykologi.
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Den engelske statsmannen Disraeli spelade en gång schack med en ung man och
förlorade. Efter partiet fällde han följande
ord: ”Unge man, Er skicklighet i detta spel
skvallrar om en förslösad ungdom!'

Blindspel har i alla tider fascinerat den
schackintresserade allmänheten och en del
mästare har presterat häpnadsväckande
saker utan att se brädet. Andra mästare har
däremot varit negativa till blindspel.
Capablanca t ex lär en gång ha avböjt
blindspel med repliken: ”Varför skulle jag
begå självmord?!” En av de främsta blindspelarna var Aljechin. I en av sina böcker i
skilda ämnen berättar Torsten Tegnér, om
hur han sent en kväll år 1935 bjöd hem Aljechin, som var i Sverige då och just avslutat
en minnesvärd simultanföreställning – dock
utan blindspel den gången – i Brandkårens
lokaler i Stockholm, på en nattlig improviserad supé. Under samvaron med Aljechin

denna natt frågade Tegnér världsmästaren
hur han kunde komma ihåg alla partier
under pågående blindsimultan. Aljechin
svarade att det var svårt i början, innan partierna hunnit individualiseras, men inte därefter. Han tillade att en svårighet av annat
slag infann sig efter spelet. Det var nämligen
svårt för honom att glömma partierna!
En av de svåraste sakerna i alla spel och
inte minst i schack är att ta ett nederlag med
fattning. Få av oss behärskar denna konst i
någon högre grad, och mitt intryck från litteraturen är att denna oförmåga påträffas tämligen ofta även bland de starkaste spelare,
vilket i och för sig inte är ägnat att förvåna.

Situationsbild från 100-årsfesten på Metropol. Ordförande Björn Hult samtalar med
ordförande i Stockholms Schackförbund, Bo Teddy Ladberg.
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Den engelske stormästaren Blackburne
konstaterade på äldre dar att han aldrig
vunnit över någon som var frisk under partiet. En spelare, som dock kunde visa storsinthet mot en motståndare var Emanuel
Lasker. Under turneringen i Moskva 1935,
då den 66-årige Lasker slutade på tredje
plats, en halv poäng efter, de två segrarna
Botwinnik och Flohr, stod Lasker på vinst i
ett tornslutspel mot Botwinnik. Genom att
skickligt utnyttja ett litet misstag från Laskers sida lyckades dock Botwinnik hålla
remis. En åskådare gick efter partiet fram till
Lasker och yttrade att Botwinnik verkligen
haft tur. Lasker svarade: ”Ja, han hade turen
att vara en så jättestark spelare”.
Jag slutar detta lilla kåseri med att konstatera att det nog i varje hängiven schackspelares liv finns en period, då schack före-

faller att vara tillvarons egentliga mening.
Frans G. Bengtsson gav ett perfekt exempel
på detta i sin berömda essä om schackspelare. Han berättar om sin studietid i Lund,
som i hög grad tycks ha ägnats åt schack.
Han och hans schackkamrater indelade
människorna i tre kategorier, nämligen
schackmästare, schackamatörer och den
övriga mänskligheten. Hur den sistnämnda
kategorien framsläpade sin blinda tillvaro
undandrog sig deras bedömande, säger han
och berättar också att han länge betraktade
den dåvarande världsmästaren Lasker som
den tyska kulturens förnämsta blomma efter
Schopenhauer och att hans och hans kamraters första tanke, när första världskriget bröt
ut, var att den beramade matchen om världsmästerskapet mellan Lasker och Rubinstein
dessvärre inte skulle bli av.
Anders Öhman

Vi förmedlar Ditt företag –

SNABBT!
Fri rådgivning • Finansiering • Värdering • Ansvarsförsäkring

Tel: 0708-768 401 • e-post: viking.ab@telia.com
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Sittande fr. v. Ragnar Bjurulf, Ernst Törnguist, Erik Lundin, Nils Bergqvist, Hilding Brynhammar, Åke Sjöstam.
Stående: Fritz Kaijser, Elis Stenviken, Bertil Sundberg, Bengt Ahlbom, Bertil Molander och John Collett.

Detta är och kommer att förbli en historisk bild. Den togs på Stockholms Schackförbunds lokaler, Hornsgatan 82, vid firandet av 100-årsminnet av Ludvig Collijns
födelse 20 november 1878. Huvudmomentet var en unik match. Veteraner från Stockholms Schacksällskap skulle möta ett utvalt
starkt juniorlag från Stockholm – medelålder: 74,5–18 år. Juniorernas vinstsiffror blev
något för stora av spelet att döma. Veteranerna hade märkligt nog ännu inte lärt sig att
undvika förbiseenden. Laguppställning och
resultat:
Erik Lundin – Christer Bergström 1-0,
John Collett – Ralf Åkesson 0-1, Åke Sjöstam – Thomas Welin 1/2-1/2, Ragnar Bjurulf –Mats Sjöberg 0-1, Fritz Kaijser –
Christer Hartman 0-1, Bertil Sundberg –
Magnus Bergström 0-1, Nils Bergqvist –
Björn Jäderberg 1/2-1/2, Elis Stenviken –
Tom Lindfors 0-1, Hilding Brynhammar –
Bengt Lindberg 1-0, Bertil Molander –

Björn Öhrlund 0-1, Bengt Ahlbom – Mikael
Öhrström 0-1, Ernst Törnqvist – Lars
Degerman 0-1. I sistnämnda parti var
åldersskillnaden 85-15.
Ordföranden i Stockholms Schacksällskap, Bertil Molander, talade och sade (före
matchen) att juniorlagets överskott av
energi och kampglöd naturligtvis skulle
fälla utslaget, men att Stockholms Schacksällskap också hade ett annat syfte med
dagens evenemang än att bara se till vinster,
förluster och ratingtal. Man ville för eftervärlden fastslå, att det går att spela schack –
rätt hyggligt för övrigt – även i högre åldrar.
Tanken är att man inte för tidigt ska lägga
schacket på hyllan som alltför många synes
göra. Schacket föryngrar, sade talaren och
slutade med en uppmaning till juniorlaget
att år 2028 fira Collijn-minnet med en match
med den tidens juniorer!
Det hoppas vi att man noga antecknar,
datum och sådant…
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Strålande Sverigeturné
av 83-årige Mieses.
Pristagare i turnering
(ur Tidskrift för Schack nr 1 1948)

Som en drömbild från Anderssens och
Steinitz' tid kom en av schackhistoriens
nästan legendariska gestalter plötsligt nedfarande från rymden till 1948 års Stockholm. Drömsynen var verklighet! Här stod
nu mitt ibland oss Jacques Mieses, han som
vår farfars pappa på sin tid brukade berätta
så mycket om… Mieses kom, såg och
segrade Han segrade med sin förunderliga vitalitet, sitt goda humör och
sin berättarglädje – och han vann
segrar vid schackbrädet. Våra förnumstiga teorier om en åldrad andes
naturliga skröplighet ha fått sig en
törn.
Namnet Jacques Mieses kan sägas
vara förknippat med schackutvecklingen i Sverige i början av seklet.
Mieses var den förste internationelle
mästare, som efter inbjudan av Gustaf
och Ludvig Collijn år 1900 besökte
vårt land. Han återkom flera gånger,
senast till jubileumsturneringen i
Göteborg 1920. Mot slutet av förra
året skrev Mieses till en av sina gamla
svenska schackvänner och uttryckte
en förhoppning att än en gång få
besöka vårt land, som han hade i angenämaste minne från sina tidigare gästspel här. Han framhöll att han såväl
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fysiskt som psykiskt mycket väl var i stånd
att företa en schackturné i Sverige. Naturligtvis gladde vi oss vid tanken att få återse
den gamle mästaren. Stockholms Schacksällskap och Tidskrift för Schack beslöto att
gemensamt inbjuda honom till Stockholm.
Han anlände hit med flyg den 16 januari.

Mieses i sitt parti mot Åke Sjöstam i första ronden.

Betecknande för 83-åringens fenomenala spänst är att han på tal om lämpligaste
resplanen (och med hänsyn till inbjudarnas
kassa!) skrev följande, som nog blir historiskt: ”Om jag på fredag tar båten (från England) till Köpenhamn, kommer jag dit
lördag kväll och kan då direkt ta nattåget till
Stockholm. Jag är då framme söndag f.m.
och är beredd att börja turneringen samma
dag. Detta blir säkert flera pund billigare än
med flyg”. De snälla arrangörerna ordnade
dock den ”dyrare” flygbiljetten, så att
Mieses fick en vilodag innan han ställde upp
i en till hans ära anordnad turnering.

Otränad, utan att ha spelat ett allvarligt
turneringsparti på två år, gav sig Mieses med
friskt mod in i kampen med landslagsspelarna Stoltz, Sköld och Skarp, svenska mästarna Bj. Hult, S. Nyman och Åke Sjöstam
samt Werle från Stockholms mästarklass.
Mieses parti mot Sjöstam i första ronden
avbröts efter fem timmars spel, fortsatte en
senare dag ytterligare tre timmar och gavs
då remi. Mieses hade spelat med pjäs under
i 51 drag!
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Kampen om turneringssegern stod
mellan Sköld och Stoltz. Den förre ledde
med en halv poäng ända till sista ronden.
Finalpartiet vanns mycket knappt av Stoltz i
ett spännande tidsnödsparti. Genom seger i
sista ronden mot Skarp ryckte Mieses upp
bland pristagarna. Göteborgaren hade en
stark ställning, men förbisåg plötsligt en
mattkombination. En stor bok skulle kunna
skrivas om just sådana fall ur Mieses'
schackpraktik ända från början av 1880talet.
Onsdagen den 28 januari gav Mieses en
simultanföreställning hos Stockholms
Schacksällskap. Han vann 7 partier, spelade
4 remi och förlorade 4. Det var en god match
av Mieses, ty motståndet var starkt; flera av
sällskapets förstaklassare ställde upp. Författaren Sigfrid Siwertz tillkämpade sig
remi.
Söndagen den 31 avslutade Mieses sitt
Stockholmsbesök med en simultanmatch på
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Hotel Continental. Detta evenemang fick en
extra festlig prägel genom att motspelarna
voro kända personer: författare, konstnärer,
musiker, läkare m. fl. Mieses vann 5 partier,
förlorade 3 och gjorde 10 remi. Vi återkomma till detta i nästa nummer. Supé och
prisutdelning följde samma kväll på samma
lokal. Mieses blev därvid hjärtligt avtackad
och hyllad.
Den gamle mästaren fortsätter från
Stockholm sin turné med besök i Västerås,
Köping, Norrköping, Lidköping, Göteborg,
Falkenberg, Malmö. Därifrån reser han
antagligen med flyg tillbaka till London.
Under Mieses Stockholmsbesök har
tiden så rusat i väg att tidskriften inte hunnit
med i takten. Dessa rader till vårt januarinummer skrivas faktiskt en bit in i februari!
Vi hoppas att våra ärade gamla och nya
läsare skola ha överseende med att vår
arrangörsmedverkan vållat denna försening.

Sittande fr. v.: Stockholms Schacksällskaps sekr. dr Bengt Boye, teaterchefen Gustaf Collijn,
J. Mieses, Stockholms Schacksällskaps ordf. kommendör S. J. Dahl, Gunnar Skarp.
Stående fr. v.: Stockholms Schacksällskaps vice ordf. advokat Rolf Dillen, Allan Werle, Gösta Stolte,
Åke Sjöstam, Bj. Hultj, Kristian Sköld, Sture Nyman, Erik Lundin.

Vi ordnar så att du får

BÄSTA MÖJLIGA PRIS
för Din fastighet!

Tel: 08-768 85 28 • Fax: 08-768 40 28
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Lite veteranstatistik
Svenska veteranmästare

Världsmästare för veteraner

1991-1997
1998
1999
2000
2001-2002
2003
2004
2005-2006
2007
2008
2009
2010

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Bengt Andersson
Rolf Lundquist
Bengt Andersson
Berndt Söderborg
Gunnar Carlberg
Berndt Söderborg
Börje Jansson
Ralph Halleröd
Bo Kyhle
Bo Plato
Nils-Åke Malmdin
Bengt Hammar

Vasily Smyslov, Ryssland
Efim Geller, Ryssland
Mark Taimanov, Ryssland
Mark Taimanov, Ryssland
Evgeny Vasiukov, Ryssland
Alexey Suetin, Ryssland
Janis Klovans, Lettland
Vladimir Bagirov, Lettland
Janis Klovans, Lettland
Oleg Chernikov, Ryssland
Janis Klovans, Lettland
Jusevs Petkevic, Lettland
Yuri Shabanov, Ryssland
Yuri Shabanov, Ryssland
Liuben Spassov, Bulgarien
Viktor Korchnoi, Schweiz
Algimantas Butnorius, Litauen
Larry Kaufman, USA
Miso Cebalo, Kroatien
Anatoly Vaisser, Frankrike

Till vänster Roman Agrest, nyss fyllda 70 år,
vinnare av Täby Schackklubbs fyra första
veteranturneringar.
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Världens högst rankade aktiva
veteraner med ranking över 2500
den 1 januari 2011

Svenska veteraner med
aktiv ELO-ranking över 2100
den 1 januari 2011

Robert Hubner
Ljubomir Ljubojevic
Viacheslav Dydyshko
Viktor Korchnoi
Elizbar Ubilava
Bojan Kurajica
Vitaly Tseshkovsky
Gennadi Sosonko
Anatoly Vaisser
Konstantin Lerner
Evgeny Sveshnikov
Lajos Portisch
Nukhim Rashkovsky
Vlastimil Jansa
Gennadij Timoscenko

Börje Jansson
Magnus Wahlbom
Per-Inge Helmertz
Per-Ove Hesselborn
Bengt Hammar
Lennart Liljedahl
Nils-Åke Malmdin
Ove Kinnmark
Rolf Lekander
Johnny Wieweg
Uno Axelsson
Bo Kyhle
Felix Nordström
Bo Eriksson
Ulf Nyberg
Göran Andersson
Gösta Petersson
Gert Larsson
Håkan Åkvist
Ralph Halleröd
Ola Pettersson
Rolf Lundquist
Berndt Söderborg
Peter Carlsten
Sören Svensson
Leif Svensson
Nejib Bouaziz

Vis s te D u …

Tyskland
Serbien
Vitryssland
Schweiz
Spanien
Bosnien
Ryssland
Holland
Frankrike
Ukraina
Lettland
Ungern
Ryssland
Tjeckien
Slovakien
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2131
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2111
2110
2109
2109
2105
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Vi satsar på utveckling av talanger…
För att svenskt elitschack skall kunna
tillgodogöra sig den grundläggande fostran
som görs i klubbarna krävs i huvudsak två
insatser – en professionell vidareutbildning
och ett starkt engagemang av spelaren. Med
bra utbildning ökar också engagemanget.
Det bästa resultatet av en utbildning nås
om elevernas resultat kan följas upp och om
viktiga avsnitt kan repeteras. Detta gynnas
av om kursen pågår under längre tid och om
det finns naturliga mätpunkter. Det bästa
exemplet är den akademiska modellen med
föreläsningar, egna studier och prov spridda
över en längre period.
Scandinavian Chess Tournament och
Peter Hlawatsch tog därför initiativet till en
kvalificerad utbildning – Talang 2010 – som
startade i mars förra året. Eleverna betalade
resor till och boende i Stockholm, i övrigt
sponsrades utbildningen helt av SCT och
Svenska Schackakademien. Sollentuna SK
samverkade med GM Evgenij Agrest som

Evgenij
Agrest
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kursledare och huvudlärare och med Lennart Brorson som projektledare.
Fem av de tio platserna reserverades för
talanger från andra klubbar och en öppen
inbjudan gick ut. Kriterierna var rating
minst 2200 och/eller juniorer på starkt uppåtgående.
Föreläsningar har ägt rum under veckoslut och omfattat totalt 24 lektioner om 3
timmar under 2010 och 2011. Gästföreläsare har medverkat, t. ex. svenska stormästare i särskilda avsnitt samt specialister i
idrottspsykologi och näringslära.
En utlandsturnering per år ersätts med
50 % av resekostnaderna. För fem elever
från Team Viking blir det deltagande i
Europa-Cupen. Deltagande i Rilton Cup är
obligatoriskt båda åren och räknas som
examensprov.
Lennart Brorson

Lennart
Brorson

…och intressanta tävlingar för alla
SCT arrangerade Ladies Open 2008 i
Täby med en prispott på 100 000 kr. 126
kvinnor, varav 98 titelhållare, från 34 nationer kom till start. Under 2009 arrangerade
SCT sin 3:e Veteranturnering, Junior-VM
för synskadade och IM-turnering för damer
och en stormästarturnering. I år genomfördes den 4:e Veteranturneringen med hjälp av
Täbygeneralen Roald Berthelsen, SM i
snabbschack för damer, Stockholm Challenger tillsammans med Stockholms SF och till

sist Sound & Chess-Festivalen i Åkersberga
3 mil norr om Stockholm.
Nu har turen kommit till Seniorerna.
SCT:s jubileumsturnering för veteraner, där
prissumma blir totalt 8000€. Ett nytt poängsystem skall eventuellt prövas där vinst ger
3 och remi 1 poäng.
Peter Hlawatsch
Grundare SCT
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Samverkan gav styrka
Inför säsongen 2009/10 av allsvenskan i
schack ingick schackklubbarna Sollentuna
SK och Täby SK ett samarbete. Det innebär
att de två klubbarna tävlar med ett gemensamt lag i elitserien, Team Viking.

Överledare är Peter Hlawatsch, lagledare Lennart Brorson och lagkapten Evgenij Agrest. Team Viking blev svenska lagmästare i schack 2010.
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Schackklubbarnas tryckeri nr 1
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CHESS HYMN
Chess and Harmony
Throughout the world
and nations
we´re united today,
peacefull communication
together we all will stay.
Sense all the joy
and tenderness,
feel your hearts open minds
peacefull imaginations
my soul, I must confess
is filled with love and chess!
Lift up your heads
together
stand right up,
straight and tall.
We will go on forever,
no one´s too big or small.
Sense all the joy
and tenderness,
feel your hearts open minds.
Peacefull imaginations,
my soul, I must confess
is filled with love and chess!
Lyrics and music by Rune Sundby
Publisher Sweden Music, Stockholm
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