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Ved en milepel
D e femti år som er gått siden Norges Sjakkforbund ble stiftet den 20. juli 1914, har
vært et halvsekel med en slik utrolig utvikling på alle felter at selv ikke den mest fremsynte dengang kunne forutsi halvparten av det som har skjedd. Blant annet har utviklingen innebåret at verden er skrumpet kraftig sammen, og de reiser man i 1914 regnet i
dager, om ikke uker, regner man i 1964 i timer. Dette har igjen ført til et langt nærmere
samarbeide mellom nasjonene på alle områder — også når det gjelder et felt som sjakk.
D e t t e har også bragt norsk sjakkliv inn i en internasjonal sammenheng, og har selvsagt
betydd en sterk stimulans for våre egne spillere. Samtidig har sjakkens indre vesen
gjennomgått en nesten eksplosiv utvikling. I løpet av de senere tiår er den blitt underkastet en videnskapelig preget forskning, først og fremst på det åpningsteoretiske område, slik at man idag sitter med en viden — iallfall i bokhyllen — om sjakk av et slikt
omfang at det tåler sammenligning med andre videnskapelige disipliner.
Så kan man spørre om denne utvikling fra 1914 til 1964 har ført med seg den fremgang
og utbredelse for sjakkspillet innen vårt eget lands grenser, som man skulle ha lov t i l
å vente. Svaret må bli både ja og nei. A t sjakk idag er relativt langt sterkere utbredt i
Norge enn det var i 1914, kan det selvsagt ikke herske tvil om. Det skulle da også bare
mangle. I de senere år har bl. a. skolesjakken bidratt effektivt til det.
M en fremdeles har ikke Norges Sjakkforbund den tilslutning man skulle onske — vårt
medlemstall står ikke i noe forhold t i l interessen landet rundt. Heller ikke har norsk
sjakkliv ennu oppnådd den offentlige anerkjennelse som gir seg uttrykk i regelmessige
økonomiske bidrag, selv om det ikke mangler hyggelige ord fra både den ene og den
annen ved mer høytidelige anledninger. La oss derfor ved dette jubileum håpe at v i i
årene fremover vil få langt bedre betingelser for å drive vårt arbeide.
B.

ANSØKNING
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<> Velkommen til Oslo!
Av Norges Sjakkforbunds

president, Arne S. B.

L A N D S T U R N E R I N G I S J A K K 1964
Krogdahl

I forbindelse med Norges Sjakkforbunds 50-års jubileum er årets kongress og landsturnering henlagt til Oslo i Forbundets eget arrangement.
På Norges Sjakkforbunds vegne ønsker jeg alle medlemmer fra hele landet velkommen
til hovedstaden. En rekke komiteer har sørget for at alt er lagt vel til rette for at medlemmene skal få et hyggelig opphold og en skarp konkurranse, og delta i en verdig jubileumsfest og en saklig kongress.
Turneringen vil finne sted under ypperlige forhold i store, luftige lokaler i Universitetets flotte anlegg på Blindern i utkanten av Oslo. Her finnes egne kontorer og telefoner for journalister og ledere, rimelig servering i kafeteria, prektige haveanlegg og
spaserturer under avkobling, og lett adkomst med Undergrunnsbanen fra Nationaltheatret.
Med hensikt er fellesutflukter sløyfet, idet jeg av erfaring vet at mange tilreisende
gjester har familie og venner i Oslo, og ikke ønsker å være bundet i den korte fritid
mellom spillerundene.
V e . møtt i hovedstaden til konkurranse og fest under Norges Sjakkforbunds jubileum.

Norges Sjakkforbund innbyr herved til Landsturneringen i sjakk 1964, som i anledning
av Forbundets 50 års jubileum finner sted i Oslo med Norges Sjakkforbund selv som
arrangør. Turneringen foregår i dagene 12.—18. juli i Velferdsbygget, Universitetet på
Blindern, Oslo. Oppropet finner sted i Gymnastikksalen, Velferdsbygget, søndag 12.
juli k l . 11.00.
Der spilles i følgende klasser:
Mesterklasse (elite- og reservegruppe)
Klasse I
Klasse I I
Juniorklasse (A og B)
Dameklasse

startkontingent
»
»
»
»

kr.
»
»
»
»

30,00
25,00
25,00
15,00
25,00

Med et deltagerantall på 12 eller færre i Mesterklassens elitegruppe, spiller denne efter
Bergers system, og vil i så fall innlede turneringen allerede fredag den 10. juli k l . 11.00
i Oslo Schakselskap, Bogstadvn. 30, Oslo. Deltagerne i gruppen vil i så tilfelle bli underrettet 14 dager før turneringen starter.
Juniorspillerne starter — som ifjor — i to grupper A og B, og juniormesteren kåres i
A-gruppen. Plaseringen av spillerne i de to grupper foretas av en oppnevnt komité. For
juniorspillerne er oppgitt fødselsdato absolutt påkrevet.
Dameklassen avvikles under forutsetning av tilstrekkelig deltagelse, ellers plaseres de
anmeldte damer i de øvrige klasser.

NORGES

SJAKKFORBUNDS
43. kongress.

V i innbyr herved til Norges Sjakkforbunds 43. kongress, som vil finne sted i Velferdssentret, Universitetet på Blindern, Oslo, lørdag den 11. juli 1964 k l . 17.00.
Dagsorden v i l iflg. Norges Sjakkforbunds lover bli utsendt senere, sammen med eventuelle innkomne forslag. V i minner om at forslag som ønskes behandlet på kongressen,
iflg. lovene må være Forbundet ihende innen 10 uker før kongressen (dvs. innen 2. mai).
V i ber om at representantenes fullmakter i størst mulig utstrekning blir sendt Forbundet
på forhånd, da dette vil lette kontrollen på kongressen.

Norgesmesterskapet i lynsjakk finner sted søndag den 19. juli k l . 12.00.
Anmeldelser sendes Norges Sjakkforbund, Postboks 553, Oslo 1, innen 30. mai 1964.
Anmeldelser uten startkontingent blir ikke godtatt. Spesielle anmeldelsesskjemaer er
sendt klubbene, og bes benyttet.
Startkontingenten innbetales over postgiro 12 474.
Vel mott på Blindern!
For NORGES SJAKKFORBUND
Arne S. B. Krogdahl
president
Knut Bøckman
sekretær

Denne innbydelse er tilstillet klubbene direkte innen den lovbestemte frist.
For NORGES SJAKKFORBUND
Arne S. B. Krogdahl
president

NORGES SJAKKFORBUND

1914—1964

Knut Bøckman
sekretær
3

Tiorges Sfakkforbunds fubileumsbok
ei pionerarbeide

-

jubileumsboken, foranlediget dette et
utvidet styremøte hvor det korrekte navn
ble fastsatt. — Det har vært et veldig
arbeide å få korrigert navnefeil, og det er
neppe t i l å unngå at det fremdeles finnes
slike blant de 2 500 navn i verket.
— Ellers ser vi eksempler på at feil er
«arvelig» både i tredje og fjerde ledd.
Som et konkret eksempel nevner jeg den
årlige fortegnelse over tidligere Norgesmestere, som finnes i hvert turneringsprogram for N M . Ved en inkurie falt i et
slikt programblad ut navnet på Norgesmesteren i 1925. Neste by tok avskrift, og
følgen var at navnet på Jac. A . Brekke,
«Centrum», i en årrekke var sløyfet i
disse programbladene. Det sørgelige er at
slikt kan gjenta seg år efter år uten at
noen reagerer.

Forfatteren, Erland Scheen, forteller løst og fast fra arbeidet med
verket, som v i l inneholde 2500 navn og en mengde ukjent stoff
D e n som har vært endel borte i norsk sjakklitteratur vil vite at man mange steder
kan finne spredte opplysninger, fragmentariske skildringer av episoder og personer som
har hatt betydning for norsk sjakkliv — men hittil ingen samlet fremstilling, samtidig
som selvsagt det aller meste av det som er å fortelle om klubber, kretser og forbund
aldri har vært publisert offentlig.
Derfor har Norges Sjakkforbund foran
årets 50 års-jubileum sett det som en
meget viktig oppgave å få nedtegnet Forbundets historie. Og vi har vært heldige
som har funnet den rette mann t i l denne
vidløftige oppgave — avdelingssjef Erland
Scheen, speditør av yrke, men med historieskrivning som sin store hobby, og med
en lang rekke bøker bak seg. Sjakken har
han nu lagt på hyllen, men mange vil bl. a.
huske ham som formann i Oslo og Omegns
"Sjakkrets for endel år siden. Han har også
vært med i Oslo Schakselskaps styre, og
har vært sekretær i Forbundet.
Veldig arbeide.
Det er et svært arbeide Scheen har nedlagt i forbindelse med vår jubileumsbok,
som nu vil foreligge helt klar i midten av
juli. Den blir større enn antatt på forhånd,
for det viste seg naturligvis at da «absolutt
siste frist» var utløpet, strømmet det inn
nye bidrag, som Scheen ikke hadde hjerte
t i l å utelate. Desto verdifullere er boken
blitt, men prisen blir den samme som
tidligere oppgitt, kr. 48,00.
— Har

én ting,

Scheen,

nu må De vel

være kapabel til å gi noen hver en oppskrift
på hvordan man skal skrive jubileumsbøker?

— Den første betingelse for
resultat er at redaktøren kan den
å holde sin egen person utenfor.
skal man helst ha en viss teft
4

et godt
kunsten
Dernest
når det

gjelder muligheten av å supplere foreliggende opplysninger. «Den som leter, han
finner», og jeg har funnet utrolig mange
verdifulle opplysninger om vår tidlige
sjakkhistorie ved å lete i Universitetsbiblioteket. Men det krever stor tålmodig,
het og en uendelighet av tid.
TRONDHJEM FØRST U T E

Erland Scheen:
— Jeg har skydd omtrentligheter !

— Kan De antyde noe om hva disse funn
går ut på ?

— I mange byer har det vært tidlige
sjakklubber, som de nuværende klubber
har lite eller ingen rede på. Jubileumsboken bringer fotostatkopier av notiser om
slike klubber og deres første styre. Jeg har
også funnet frem til den allerførste innbydelse til å stifte en norsk sjakklubb, og nevner at pioneren-var bosatt i Trondhjem.
— Har kretser og klubber tatt vare på sitt
arkivn\ateriale ?

— Over hele landet har det vært nedlagt et meget stort arbeide med å føre
omhyggelige referatprotokoller. Enkelte
sekretærer har gjort det rene mønsterarbeide i skjønnskrift, andre har nok
slurvet utilgivelig meget. Men enhver
protokoll har noe å gi, og jeg er takknemlig for at jeg har fått innsendt over 100
protokoller, som omhyggelig er gjennomgått og stoffet vurdert. Dette stoffet, fra
Tromsø t i l Halden, danner faktisk kjernen
i jubileumsverket.

— Forbundets eget arkiv?

— Meget omfattende, og dessverre
meget uryddig. Protokollene er bevart,
med unntagelse for den ene som ble tatt
av N . S. Her er kommet frem meget av
interesse for klubbene. Jeg kan nevne at
en klubb, som fikk hele sitt eget arkiv
ødelagt av brann under krigen, ikke har
funnet ut sin egen stiftelsesdag, og har
jubilert i galt år. I Forbundets arkiv lå
brever fra klubbens første styre med rapport om stiftelsen — og klubbens historie bygger atter på absolutt korrekte opplysninger.
«ARVELIGE» F E I L
— Noen spesielle

vanskeligheter?

— Ja, de mange navneforandringer har
ført t i l meget ekstrarbeide, enten det nå
gjelder personer eller klubber. En klubb
hadde skrevet sitt eget navn på tre forskjellige måter. Da jeg så henvendte meg
til dagens styre for å få riktig navn i

— Er da opplysningene

i

jubileumsboken

pålitelige ?

— Til det må jeg si ubetinget ja. Kravene t i l nøyaktighet har medført at ingen
opplysninger er gitt uten efter første hånds
kilder, i protokoller, originalbrever eller
samtidige aviser. Hvis det har hersket tvil
om en opplysning, så er den ubønnhørlig
sløyfet. — Dette er for at man skal unngå
såkalte «omtrentligheter» i fremtiden.
Sjakkjournalister skal kunne slå opp i
bokens meget omfattende statistiske register og finne korrekte opplysninger, om
alt som vedrører norsk sjakk inntil 1914
og norsk sjakk under Norges Sjakkforbund frem t i l i dag. Registret står bak i
boken.
200 B I L D E R
— Litt om billedstoffet?
— Helt ypperlig. Ved elskverdighet fra
alle kanter av landet er det kommet inn
gode fotografier fra sjakkbegivenheter i
gamle dager — i alt 200 bilder spredt
gjennom hele boken. Det gjør stoffet lettlest. Og spesielt hyggelig er det at maleren
Chrix Dahl har gitt oss en meget verdifull
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Intersoneturneringen

i Amsterdam pågår

poengsum, men Larsen hadde bedre
kvalitetsberegning.
Bent Larsen ville imidlertid overhodet
ikke høre noen antydning om at han kunne
kreve mesterskapet på slike premisser, og
tilbød seg prompte å fly t i l Reykjavik
senere for å spille omkamp med Olafsson
på dennes hjemmebane. Det skjedde, og
den matchen vant den danske friskus med
sifrene 3—0, og var dermed Nordensmester.

Bent Larsen eneste representant for N o r d e n

D e n internasjonale sjakkinteresse konsentrerer seg nu om den store intersoneturnering i Amsterdam, hvor 24 av verdens fremste spillere i ukene frem t i l 23.
juni kjemper om retten t i l å delta i den
eksklusive kandidatturnering. I kandidatturneringen, som ikke spilles før til neste
år, skal de seks beste fra Amsterdamturneringen være med, og dessuten stormester Paul Keres — nr. 2 i den forrige
kandidatturnering — og ex-verdensmester
Mikhail Botvinnik, om han så ønsker.
Det siste er vel imidlertid tvilsomt. Vinneren av kandidatturneringen skal utfordre den nuværende verdensmester,
Tigran Petrosjan.
De 24 spillere i Amsterdam-turneringen
har kvalifisert seg gjennom de respektive
soneturneringer verden over. Disse turneringer har ført t i l at Norden bare har
én representant denne gang, nemlig Danmarks stormester, den 29-årige Bent
Larsen, som ble nr. 2 i soneturneringen
ifjor sommer. Nordens annet håp i intersjakktegning som anvendes t i l frontispice
i boken.
— Noe forbillede for boken ?

— Nei, dette er et pionerarbeide, og
det er hyggelig at Norges Sjakkforbund
har kunnet gjennomføre denne store oppgave. Såvidt vites finnes intet tilsvarende
verk i Norden eller i hele Nord-Europa.
Tenke seg t i l — at Norge kan utgi en
sjakkhistorikk på 500 sider, uten ett
sjakkdiagram, men med opplysninger om
alle klubber stiftet før 1930, om alle
kretser, om Norges Sjakkforbund selv og
om Nordisk Sjakkforbund samt litt om
F.I.D.E. Det tyder på at det er fremtid i
norsk sjakk.
6

nasjonal toppsjakk, den islandske stormester Fridrik Olafsson, foretrakk ifjor
en lukrativ turnering i Argentina fremfor
soneturneringen og mistet dermed chansen t i l kvalifisering.
PÅ FREMMARSJ
Bent Larsen, som de senere år ikke
ganske har levet opp t i l sine tidligere
meritter, synes nu å være kraftig for
oppadgående igjen. Han vant i påsken det
danske mesterskap for året helt overlegent,
med 8 1 /, poeng, foran Eigil Pedersen og
Kaj Blom 6'/2, og Bjørn Brinck-Claussen
og Bent Kølvig 6 poeng. Om han imidlertid har noen reell chanse t i l å komme med
blant de seks beste i Amsterdam, synes
ærlig talt tvilsomt. Det er en imponerende
rekke av verdensnavn som der blir å finne
ved brettene — vi nevner ex-verdensmesterne Vassllij Smyslov og Mikhail
Tal, begge Sovjet, og videre sovjetrusserne Bronstein, Stein og Spassky —
alle stormestere av internasjonal toppklasse. Men derimot uteble dessverre
Bobby Fischer, USA, som vant den tilsvarende turnering i Sverige for et par år
siden, og som skulle representere den vestlige supermakt sammen med Reshevsky og
Bisguier. Heller ikke Bisguier stiller imidlertid opp, og de to fraværende erstattes
av Evans og Benko.
Blant de fremste favoritter forøvrig må
nevnes ungareren Portisch og jugoslaven
Gligoric, og den unge vesttysker Darga
kan også komme for alvor.
Det blir således trangt om plassen .På
den annen side har Bent Larsen tidligere
lagt for dagen en utpreget evne t i l å
konsentrere seg om de helt store oppgaver. Det viste han allerede under Nordisk Turnering her i Oslo i 1955, da han

Bent Larsen, fotografert i første runde
i partiet mot Pachman, som han beseiret.
var blitt internasjonal mester i en alder av
20 år, og nu hadde bestemt seg for å ta
med det nordiske mesterskap. Det så
imidlertid ikke helt lyst ut — vennen
Olafsson fra Island lå bedre an mot slutten
av turneringen. Men da vi satt og spiste
middag sammen en av de siste dager, sier
Bent Larsen: — Det er i grunnen synd på
Aage Vestøl.
Vestøl var Norges fremste deltager i
denne turnering, og såmenn ingen spurv,
så jeg spurte forsiktig: — Hvorfor er det
egentlig så synd på Vestøl ?
—• Jo, for ikveld møter han meg, og da
kommer jeg t i l å slå ham nokså grundig.
Jeg må nemlig vinne det partiet for å ta
igjen Olafsson, svarte Bent Larsen ganske
uanfektet, og vat i det hele tatt ikke villig
til å diskutere den saken mer.
Det slo da også t i l . Den ellers så elegante Vestøl ble med respekt å melde
nærmest feiet av brettet, og det endog i et
parti som senere innbragte Larsen skjønnhetspremien. Dermed endte turneringen
med at Larsen og Olafsson kom på samme

FREMRAGENDE FIGHTER
Dette tror vi forteller noe om Bent
Larsens natur — bl. a. også litt om hans
smule selvbevissthet, som han imidlertid
har avgjort dekning for. Derfor vil vi
heller ikke avskrive hans chanser i intersoneturneringen — der kan nettopp hans
usedvanlige fighter-egenskaper komme t i l
sin rett.
Ved
nyttårstider deltok stormester
Larsen i den tradisjonelle Beverwijkturnering, som ble vunnet av Keres og
Nej, og hvor dansken måtte nøye seg med
en delt 5. plass. Fra denne turnering gjengir vi Bent Larsens gevinstparti mot den
jugoslaviske stormester Ivkov. Kommentarene er —• noe forkortet — Larsens egne
i det danske Skakbladet, og de gir også et
godt bilde av hans spillestil, ikke minst
hans evne t i l å utnytte de psykologiske
momenter under et krevende turneringsparti.
Siciliansk:
Hvit: Boris Ivkov, Jugoslavia.
Sort: Bent Larsen, Danmark.
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
g6 5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sf6 7. Lc4 d6 8. f3
Sd7!?
Der kom nyheten! I de siste år har
hvit vunnet en rekke overbevisende angrepsseire med denne variant, bl. a. har
stillingen vist seg å være kritisk for sort
efter 8. -0-0 9. Lb3 Sd7 10. h4! — O m

det trekk jeg gjorde er det riktige, vet jeg
ikke, men det er iallfall meget som taler
for å utsette rokaden, bl. a. kan sort evt.
besvare h4 med h5. — Ivkov spekulerte
svært lenge, men kunne ikke finne noen
gjendrivelse.
9. Lb3 Sb6 10. Dd2 Sa5 11. Dd3 0-0.
Hvit har tapt et tempo — straks rokerer
sort med største fornøyelse!
12. 0-0-0 Sxb3f 13. axb3 a5 14. Sa4.
Hvit forsøker å blokere dronningfløyen!
Dette er muligens den beste plan i denne
stilling, men fordel kan man sjelden oppnå
ved å spille passivt i en skarp stilling hvor
partene har rokert hver sin vei.
14. - Sxa4 15. bxa4 Ld7 16. Sb5 Tc8
17. h4.
Hvit burde sannsynligvis ha gjort enda
et sikringstrekk før han blåste t i l angrep.
Det har jo i alle tilfelle lange utsikter med
hvits angrep, og i det følgende får hvit
grunn t i l å angre at han ikke har spilt
Kbl.
17. - Lxb5 18. Dxb5 Tc6 (!).
Med 18. - Dc7 fulgt av Dc4 kunne sort
ta sikte på et jevnt sluttspill. Det trekk
som ble gjort er mer ærgjerrig — sort vil
tredoble i c-linjen og foreta seg slemme

«Badetumering»
i Finland
Nådendals Schackklubb i Finland innbyr nordiske mesterspillere t i l en såkalt
«badetumering» i Nådendal i tiden 27.
juni—5. juli. Deltagerne i mesterklassen
inndeles i to grupper, avhengig av deres
turneringsaktivitet. Det er pengepremier
i begge grupper (1. premie henholdsvis
150 og 120 finske mark), og startkontingenten er 10 finske mark (ca. 22 kr.).
Anmeldelser sendes innen 22. juni t i l
Dipl.ekon. O. K. Forssén, Elfingvagen 9,
Nådendal, Finland.
S

ting med den hvite kongestilling. Eftcr
19. Dxb7 kommer det meget hurtig t i l et
uimotståelig angrep på de to åpne linjer.
19. c4! Dc7 20. b3.

[ 29. - Lf6 30. De6f Kh8 31. Dd6.
Nu har hvit intet forsvar lenger.
31. - Df2f 32. K d l D f l f 33. Kc2 De2f
34. K c l Db2f 35. K d l D b l f 36. Ke2.
Eller: 36. Kd2 Lxg5+ 37. f4 Db2f og
38. - Lh6.
36. - Te8f 37. Kf2 D e l f og matt!
NOK EN TRIUMF
Og her ser vi Bent Larsen notere seg
for nok en seier i Beverwijk-turneringen —
denne gang mot hollenderen van Scheltinga.
v. Scheltinga.

20. - T c 5 !
Det var ikke tid t i l å forberede dette
med 20. - e6 pga. 21. K b l ! Tc5 22. Lxc5
dxc5 23. Ka2 De5 24. Td2. Dette viser
samtidig at sort hadde vært nødt t i l å
velge en annen angrepsmetode hvis hvit
hadde spilt 17. K b l .
21. Lxc5 dxc5 22. Td5 ! e6 1 23. Dxc5 !
Foreløbig er Ivkovs forsvarsspill meget
fint. Efter 23. Txc5 Dg3! ville det sorte
angrep hurtig slå igjennom.
23. - Dg3! 24. Tg5 Df4f 25. Kc2 f5 1
For litt siden var den hvite dronning
nær ved å bli innesperret, og nu er tårnet
i fare. En morsom variant er 26. exf5
exf5 27. g3? Dxf3 28. Dd5f Dxd5 29.
cxd5 Kf7 med tårngevinst (30. h5 Kf6).
Enda engang finner Ivkov det beste forsvar, men han har bare 5 minutter igjen
av betenkningstiden.
26. exf5 exf5 27. T d l ! b6 28. De7
Dxh4 29. Td7 ? ?
Hvit hadde nu bare to minutter tilbake,
og det fine forsvarsspill sluttet brått.
Riktig var 29. De3, som fortsatt hadde gitt
sort gode muligheter, men hvor hvit ventelig hadde funnet en utvei.

Nu kommer nok et utpreget Larsentrekk:
29. Sg2-T4!
g 5xf4
Hvis springeren ikke slås, blir
ytterst farlig.
30. Kgl—f2!
31. Ld2xe3
32. Le3—d2!

den

f4xe3f
f5—f4

Dette er virkelig mesterlig spilt. Med
sine siste trekk har Larsen effektivt blokert
alle sorts videre angrepsmuligheter, og
truer nu selv med å besette g-linjen med
tårnet, hvilket ville være avgjørende. I
virkeligheten, hevder Larsen selv, har
sort nu ikke noe bedre enn 32. - De7—g5,
men efter 33. Tal—gl Dg5xgl 34. Kf2xgl
bør hvit vinne uten større besvær.
Van Scheltinga har imidlertid brukt
opp nesten hele sin betenkningstid, og i
tidsnøden gjør han nu et trekk som fører
t i l øyeblikkelig tap:
32
33. Dh3—h5f
34. Dh5—g4f

Kg8-f7?
Kf7—e6
Oppgitt.

Larsen.

Nu var alt håp ute, som man hurtig ser.
Bemerk at efter 33. - Kf7—g8 (istedenfor
Kf7—e6) hadde fulgt 34. Tal—gl, med
den ugarderlig trusel 35. Th7—h8f matt!

Den danske stormester synes å stå nest
best i denne stilling, men sin vane tro
finner han på et høyst overraskende trekk,
som straks bringer motstanderen ut av
fatning.
28. c3—c4!?
Le2xc4?
En meget dårlig fortsettelse. Heller
ikke 28. - Dxc4 var så bra, for hvit fortsetter da med 29. Ld2—c3!, som i løpet
av få trekk truer med å gripe aktivt inn i
det som skjer på kongerløyen (efter d5 og
e6). En annen mulighet var 28. - Le2—g4,
hvorpå følger 29. Dh3—h6, med gode
muligheter for hvit. — Det relativt beste
var derfor trolig 28. - Ta8—c8, som sikter
på å besette 2. rad hvis hvit slår av på d5.

KANDIDATTURNERINGEN
I kandidatturneringen, som spilles t i l
neste år, skal man for første gang praktisere et nytt system, hvor deltagerne møtes
i matcher og slår hverandre ut efter et
slags cup-system. Denne form avløser det
tidligere system, som bestod i en firerundig alle-mot-alle-turnering. Reformen
er innført for å forhindre kameraderi i
form av såkalte stormester-remiser mellom landsmenn, og er b l . a. en følge av
amerikaneren Bobby Fischers stadig gjentatte besværinger over at sovjet-russerne
angivelig spiller remis seg imellom, og
derved samler krefter for å knekke ham
i de avgjørende partier.

Den detroniserte verdensmester Botvinnik har rett t i l å starte i turneringen
uten forutgående
kvalifisering. Eksverdensmester Smyslov har nylig uttalt at
om Botvinnik stiller opp, kan han utmerket godt komme t i l å vinne. En annen
favoritt er utvilsomt Mikhail Tal, også
tidligere verdensmester.
Men en av de aller største favoritter er
uten tvil estlenderen Paul Keres, som p.g.a.
sin annenplass i den kandidatturnering
som Petrosjan vant i 1962, går bent t i l
neste års kandidatturnering.

Et av Keres' beste partier i denne kandidatturnering var det følgende mot den
jugoslaviske stormester Swetozar Gligoric.
Kommentarene er av Keres selv, efter
Tidskrift fôr Schack fra 1959.

ANNENMANN
Skjønt Paul Keres har vært et lysende
navn på sjakkhimmelen i en menneskealder, er han ennu ikke mer enn 48 år.
Allerede som ung gutt vant han før krigen
en rekke oppsiktvekkende seire, og da
den avdøde verdensmester Aljechins etterfølger skulle kåres i 1948, var estlenderen
— som på det tidspunkt var innlemmet i
Sovjet-hierarklet — en av de fremste
pretendenter. Ved den store turnering
gikk imidlertid seieren og verdensmesterskapet t i l Botvinnik. Keres ble nr. 2.
Nr. 2. Det har blitt Paul Keres' vanskjebne i kampen om utfordrerverdigheten. Ingen er i tvil om at han i en tvekamp med verdensmesteren — det være
seg Botvinnik, Tal eller Petrosjan — ville
ha de aller beste chanser t i l å gå seirende
ut. Men han har aldri fått chansen. I
kandidatturnering efter kandidatturnering
er han blitt nr. 2.
Dette vidner jo om en kolossal jevnhet
og styrke, og i manges øyne er Keres alt i
alt efterkrigstidens sterkeste turneringsspiller — også sammenlignet med Botvinnik, som jo har sine vesentligste triumfer fra VM-matchene. Det er derfor
også mange som denne gang skulle unne
Paul Keres å nå frem t i l VM-kamp med
Petrosjan, og vi tror han ville være favo10

Paul Keres — favoritt hos mange i
kandidatturneringen
ritt mot den ganske visst bunnsolide, men
relativt farveløse armener.
I sin ungdom var Keres en spiller med
særlig sans for det kombinatoriske, og
han har bevart det meste av den også opp
i sin modne alder. Hans popularitet —
også her i vest — skyldes imidlertid ikke
bare hans spillestyrke og spillestil, men
har også sammenheng med hans opptreden — han er kjent som en gentleman
både ved brettet og ellers.
« G R A N D I O S T » SPILL
En av de kandidatturneringer hvor
Keres ble nr. 2, var den i 1959, som ble
vunnet av Mikhail Tal (som derefter
beseiret Botvinnik i VM-matchen, men
året efter tapte titelen igjen). Tal fikk 20
poeng, og Keres 18%. Først på 15 Y2 kom
så Petrosjan, som ble nr. 3.
I denne turnering spilte Keres tildels
helt fremragende, eller «grandiost», for å
sitere stormester Ståhlberg. Bl. a. beseiret
han vinneren Tal 3—1, hvilket selvsagt
var en stor personlig triumf.

Spansk parti.
Hvit: Paul Keres.
Sort: Swetozar Gligoric.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. T e l b5 7. Lb3 d6 8. c3
0-0 9. h3 Sa5 10. Lc2 c5 11. d4 Dc7 12.
Sbd2 Ld7 13. Sf 1 Tfe8 14. a4.
Dette trekk spilte jeg for første gang
mot den samme motstander i Münchenolympiaden 1958, men uten hell. Siden
har trekket vært prøvet i en rekke partier,
sist av Gligoric—Tal noen runder tidligere i turneringen. I München svarte
Gligoric med 14. - Lc6, men nu velger
han det trekk som Tal spilte mot ham.
14. - cxd4 15. cxd4 Sc6 16. Se3!
Jeg anser dette for å være bedre enn
forenklingen 16. axb5 axb5 17. Txa8
Txa8 18. dxe5, som i partiet Gligoric—Tal
gav hurtig utligning og remis.
16. - Sb4 17. Lb3 bxa4.
Naturligvis ikke 17. - Sxe4 18. Sd5.
18. Lxa4 Lxa4.
Om nu 18. - Sxe4 hadde fulgt 19. dxe5.
19. Txa4 a5 20. Sf5 Lf8 21. Lg5 Sd7
22. Ta3!
Hvits offiserer står bedre enn sorts og
har større spillerom. Tårnet på a3 kan
gripe inn både på dronning- og kongefløyen. Det følgende fremstøt i sentrum
er derfor velbegrunnet og gir sort gode
muligheter t i l å utjevne spillet.
22. - d5 23. dxe5 Sxe5 24. Lf4!
På 24. exd5 kunne det følge 24. - Sxd5!
24. - Sxf3f 25. Txf3 Dd7.
Under partiet var det muligheten 25.
- Dc2 som voldte meg mest hodebry.
Ganske visst kan hvit på dette trekk
erobre en bonde ved 26. Sh6f, efter som
26. - gxh6 ikke går p.g.a. 27. Tg3f (og

hvis derefter 27. - Kh8 28. Dd4f osv. eller
27. - Lg7 28. Lxh6 og vinner). Men efter
26. - Kh8 27. Sxf7f Kg8 er saken ikke så
klar. Men jeg tror nok at hvit derefter
beholder sitt overtak gjennom 28. Dd4!,
f. eks. 28. - Txe4 (Kxf7 29. Lh6f) 29. Txe4
Dxe4 30. Db6!, med diverse trusler.
26. Tg3 Ta6?
26. - Kh8 hjalp heller ikke p.g.a. 27.
Lh6, men ved 26. - g6! kunne sort fremdeles ha budt hårdnakket motstand, selv
om hvits stilling også da, efter 27. Sh6f
Lxh6 28. Lxh6 d4, er å foretrekke.
Gligoric.

Keres.
27. Txg7t!
Denne urgamle kombinasjon må Gligoric ha oversett. N u må han gi dronningen for å unngå matt.
27. - Lxg7 28. Dg4Dxf5 29. Dxf5 Tf6.
Lenger motstand ville 29. - Sd3 30. Te3
Sxf4 ha budt.
30. Dd7 Tfe6 31. Te3!
Avgjørende. Foruten materiell fordel
får hvit nu også en vakker angrepsstilling.
Moss Schakklub
spiller hver torsdag k l . 19 i
Moss Kooperatives Middagssalong, Dronningens gate, Moss.
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31. - dxe4 32. Tg3 Ta8.
Det truet Lh6!
33. Dd4 Tg6 34. Dxe4 Tc8 35. b3 Sc6
36. Td3 Te6 37. Dc4 Te8 38. Tg3 Te6
39. Lh6!
Fremtvinger den ønskede forenkling.
Like hensiktsmessig var 39. Le5!
39. - Tg6 40. Lxg7 Kxg7 41. Dc3f
Kg8 42, h4 Se7 43. Txg6f hxg6 44. Dxa5
T c l f 45. Kh2.
Her ble partiet avbrutt, og sort forseglet 45. - T d l , men gav opp uten fortsatt spill.

t

H. G. Hansen er død
Norsk

sjakks nestor, H . G. Hansen,
Oslo, avgikk ved døden den 8. april, 82
år gammel. Hans bortgang kom helt
plutselig, slik han selv hadde ønsket det
— og like t i l det siste var han frisk og
vital. Så sent som ved Oslo Schakselskaps
80 års jubileumsfest i slutten av februar
var han tilsynelatende ved god helse,
smilende og opplagt som vanlig.

(K. B. i Morgenbladet.)

•
Mikhail

Bent Larsen leder efter
halvspilt turnering!
Efter

at

12 runder i intersonetur-

neringen i Amsterdam er spilt, ser det
ut til at Bent Larsen skal gjøre alle
pessimistiske forhåndstips til skamme.
Han leder, og har de beste chanser til
å komme med blant de seks.
Stillingen efter 12. runde: 1. Bent
Larsen, Danmark 9% poeng. 2—4. Bronstein, Spassky og Tal, alle Sovjet-Unionen
9 poeng. 5—7. Ivkov, Jugoslavia, Reshevsky, USA og Smyslov, Sovjet-Unionen,
alle SV2. 8. Lengyel 8. 9. Stein 7 Y2. 10.11.
Darga, Vest-Tyskland og Portisch, Ungarn
begge 7. 12. Gligoric, Jugoslavia 6 fø. 13.
Evans, USA 6. 14. Pachman, Tsjekkoslovakia 5 Y¡¡. 15. Rosetto, Argentina 5.
16. Quiñones, Peru 4/4. 17.—19. Benkø,
Bilek, Ungarn og Tringov, alle 4. 20.Porath,
Israel 3%. 21. Vranesic 3. 22.—23. Foguelman, Argentina og Perez, Cuba 2 Yz- 24.
Berger, Australia 1
12

Tal er atter med i fremste

Men enda mer enn hans spillestyrke
tellet nok hans menneskelige egenskaper.
Han var en ytterst beskjeden mann, stod
nødig frem i rampelyset, men virket ved
sin soliditet, sin ro og sitt lune. Hans ord
var tillagt den største vekt — det har man
mange eksempler på.
H. G. Hansen ble medlem av Christiania Schakselskab (O.S.S.) i 1912, og
forble gjennom alle år et trofast medlem
av klubben. I 1950-årene deltok han ennu
i turneringer. Og i pinsen ifjor — i en
alder av 81 år — deltok H . G. Hansen
på O.S.S.' seierrike lag ved matchen mot
Malardalens Schackforbund i Ørebro.
Han vant sogar et av sine partier i stor
stil.

rekke.

Bare et rent og skjært uhell synes å
kunne hindre Bent Larsen fra å plasere
seg blant de seks som skal gå videre t i l
kandidatturneringen. Riktignok har han i
annen halvdel av turneringen gjennomgående sterkere motstandere enn hittil,
blant andre samtlige fem sovjetrussere. Et
og annet tap kan det vel derfor bli i fortsettelsen for dansken. Men vi tror han
er kapabel for å by endog russerne jevnbyrdig motstand, og da skulle han være
sikker blant de seks.
Noe som i den forbindelse spiller inn
er at bare tre av de fem russerne kan gå
videre til kandidatturneringen. Det skyldes
en bestemmelse i Verdenssjakkforbundets
reglement om at ikke flere enn fem av
de åtte deltagere i kandidatturneringen må
komme fra samme nasjon. På forhånd er
eks-verdensmester Botvinnik og stormester Keres, begge Sovjet, berettiget t i l
å delta i kandidatturneringen som for
nevnt.

tjeneste at nordmennene maktet å vinne
og hjemføre det praktfulle sølvsjakktårn
som idag er Oslo Schakselskaps edleste
trofé.

For den eldre generasjon av sjakkspillere var H . G. Hansens navn noe man
så opp t i l med den største ærefrykt. Det
skyldtes ikke bare hans styrke som spiller
— skjønt den var stor nok. Han var
norgesmester to ganger, i 1921 og 1927,
og hadde ellers mange høye plaseringer.
Tidlig i 1920-årene var han primus motor
på Christiania Schakselskabs lag i telefonmatchen med Stockholm og København — og det var ikke minst hans for-

Oslo Schakselskap hedret ham med
æresmedlemskap — en hedersbevisning
som tilkommer ytterst få. Ved sin død
var han sammen med arkitekt Chr. Morgenstierne, som skaffet O.S.S. dets egne
lokaler i 1952, klubbens eneste æresmedlem. Det forteller noe om hans anseelse.
Ved H . G. Hansens bisettelse nedla
ordføreren i Oslo Schakselskaps råd,
H . Chr. Siebke en krans fra klubben, og
det var også signert krans fra Norges
Sjakkforbund, som på denne måte tok
avskjed med norsk sjakks grand old man.
V i vet at H . G. hansen hadde sett frem
t i l å få delta i Forbundets jubileumsfeiring.
Slik skulle det ikke gå. Men nettopp i vår
jubileumstid v i l vi i ærbødighet minnes
denne ener i norsk sjakk.

Eero

Book vant Lundbys

jubileumsturnering

Fin a n n e n p l a s s t i l D a n Fosse i j u n i o r k l a s s e n

Finnen Ero Book var den klart sterkeste
i Lundby Schacksallskaps 50 års jubileumsturnering i Gøteborg i påsken. Book
fikk 7 y poeng på 9 runder, mens nr. 2,
Lundbys egen Nils Wahlin overraskende
besatte annenplassen med 5 V2 poeng. På
tredjeplass kom så siste års norgesmester,
Ragnar Hoen med 5 poeng — han delte
plassen med Bo Aurell fra Borås. Siste
års svenske mester, Kristian Skold gjorde
en forbausende svak innsats og fikk bare
4 poeng, i likhet med Gøteborgs unge håp
Ove Kinnmark.
Fjorårets norske juniormester, Dan
Fosse gjorde en meget bra innsats i
juniorklassen, hvor han ble nr. 2 efter
Finlands sterke Heikki Westeriinen. Poengforskjellen var imidlertid stor — Westeriinen, som var i særklasse, vant alle
sine partier og fikk 9 poeng, mens Fosse
oppnådde 6 y . Fjorårets svenske juniormester Lars G. Cederquist, Stockholm
ble nr. 3 sammen med Gunnar Dahlin,
Gøteborg, begge 5 poeng.
2

Svekker hvits kongestilling for meget.
15. - Se5 16. Dg3? Hvit måtte spille
L6. De2 for å hindre bondetap efter Sc4.
16. - Sc4 17. Lg5. På 17. L c l vinner
sort også bonde efter 17. - Db6.
17. - Sxb2 18. Sxc6 bxc6 19. T d b l
Sc4 20. Dd3 d5 !
Dette trekk frigjør den sorte stilling
fullstendig. Hvit kan naturligvis ikke slå
to ganger på d5, p.g.a. dronningsjakken
på c5.
21. f6 exf6 22. Lxf6 Lxf6 23. Txf6
Se5! 24. Dxa6.
På 24. Dg3 kommer 24. - d4 fulgt av
25. - d3, og sort trenger raskt inn i den
hvite stilling. Det hadde nok allikevel
vært adskillig bedre for hvit enn tekst fortsettelsen.

2

V i skal her se et av Fosses gevinstpartier, med hans egne kommentarer.
Motstanderen er den svenske juniormester.
Siciliansk parti.
H v i t : L. G. Cederquist, Sverige.
Sort: Dan H . Fosse, O.S.S.
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 g6 6. f4.
Løwenfisch-varianten. Sort kan som
bekjent ikke spille 6. - Lg7 p.g.a. 7. e5!
6. - Sc6 7. Lb5 Ld7 8. Le3 Lg7 9. h3
a6 10. Lxc6 Lxc6 11. Df3 Dc7 12. 0-0
0-0 13. £5 ?
For tidlig. Hvit burde først ha spilt
g2—g4—g5. Feltet e5 er nu svekket.
13. - Tad8 14. T a d l Sd7 15. g4?
14

24. - Sxg4! 25. hxg4 Dg3t 26. K f l
Dxc3 27. Dxc6 D h 3 f 28. K f 2 dxe4.
Sort kan ikke slå på e4 med dronningen, p.g.a. tårntap efter Dh4f29. Tb3 e 3 t ! 30. Oppgitt.
Bonden er forgiftet, og hvit blir matt
i få trekk.
(Anm. ved Dan H. Fosse.)

V i tar med nok et av Dan Fosses gevinstpartier fra Gøteborg. Det er hentet
fra Oslo Schakselskaps klubbavis « O S S
imellom», og kommentarene er ved redaktøren, Steinar Lindblom.
Dronninggambit.
Hvit: Dan H. Fosse, Oslo.
Sort: Jørgen Svenningsson, Uddebo.
I . d2—d4, d7—d5 2. c2—c4, e7—e6
3. Sbl—c3, Sg8—f6 4. Lcl—g5, Lf8—e7
5. c4xd5, e6xd5.
Forbundet med lang rokade av hvit
kan denne avbyttevarianten volde sort
store problemer. Hvit vil satse på kongeangrep med g4 og h4 som lett slår igjennom når sort spiller h6 for å fordrive den
sortfeltede løper på g5. Svenningsson utelater denne svekkelse og dermed tar det
hvite angrep uforholdsmessig meget lenger t i d .
6. e2—e3, 0-0 7. Sgl—f3, Som Westerinen påpekte efter partislutt, er Sgl—e2 og senere Sg3 kanskje å
foretrekke, men man har i grunnen lite
tilgjengelig erfaringsmateriale å bygge på i
disse angrepsvarianter av dronninggambit.
7. - Sb8—d7.
Her burde sort ha spilt ut løperen t i l
f5 mens han hadde anledning, på den
annen side bør hvit i denne variant spille
Dc2 så tidlig som mulig for å forhindre at
sort «stopper til» diagonalen.
8. L f l — d 3 , Tf8—e8 9. D d l — c 2 ,
c7—c6 10. 0-0-0, Sd7—f8 11. h2—h3, -.
Dette tar unektelig sin tid og manøvren
Sgl—f3 for å understøtte g4 var antagelig
mer energisk. En eventuell pågang c5—c4
besvares med Ld3—f5.
I I . - Lc8—e6 12. g2—g4, D d 8 - a 5
13. Lg5xf6, Le7xf6 14. g4—g5,- Lf6—e7
15. T d l — g l , b7—b5 16. K c l — b l , Da5
—b6 17. h3—h4, Te8—c8 18. h4—h5,
c6—c5.
Dermed blir det hele et spørsmål om
å komme først t i l mølle. . .

Dan Fosse, som får sin neste store ildprøve
i mesterklassen ved eirets
landsturnering.

19. d4xc5, Tc8xc5 20. Sf3—d4, Ta8—
c8.
b5—b4 går ikke p. g. a. Sc3—a4.
21. f2—f4? -.
Straks g5—g6 burde skje. Tiden er
kostbar.
21. - Tc5xc3?! 22. b2xc3, b5—b4 23.
Dc2—b2, Tc8xc3 24. T g l — d l , Le6—g4
25. Tdl—ål, Sf8—d7 26. h5—h6, Sd7—
c5 27. Ld3—c2, g7—g6 28. T d 2 — 8 2 !
Lg4—f5.
Ellers vinner hvit en kvalitet t i l ved
Sd4—e2.
29. Lc2xf5, g6xf5 30. Tg2—c2, Sc5—
a4 31. Tc2xc3! Sa4xb2.
Nu kommer hvit igjen på offensiven.
Den sorte dronning har for få hjelpetropper t i l noe avgjørende gjennombrudd.
32. Tc3—c8f Le7—f8 33. K b l — b 2 ,
Db6—a6 34. T h l — c l , Da6—a3t 35.
Kb2—al, Da3xe3? 36. Sd4xf5 1 -.
Tidsnøden er satt inn for begge parter,
og Fosse ser ikke en vinnende vending
som han ganske sikkert ville ha sett i et
lynparti, nemlig Tc8xf8"f-, Kg8xf8, etterfulgt av ny tårnsjakk og springeren slår
15

Litt hell skal man også ha!
Som
kortfattet nevnt i siste nummer
vant Bobby Fischer det amerikanske
mesterskap for iår så overlegent som overhodet mulig, nemlig med 11 poeng av 11
oppnåelige. V i må erklære oss enig med
Deutsche Schachzeitung som skriver at
resultatet minner om Aljechins glansdager.
Bare i ett parti var Fischer i vanskeligheter, men det var t i l gjengjeld mot hans
gamle rival Samuel Reshevsky, hvis lederposisjon i amerikansk sjakk Fischer jo
forlengst har overtatt. Men lykken stod
den nu 21 år gamle stormester bi også i
dette parti — i tidsnød tapte Reshevsky
tråden for godt, mistet offiser og var derefter chanseløs.
Her skal vi se hvordan det foregikk.
Notene er efter dr. Eduard Lasker, som
mange vil huske fra hans besøk under
landsturneringen i Oslo i 1959, da han

Efter

på f5 med sjakk og spiser damen i neste
trekk.
36. - De3—e6 37. Sf5—-d4, De6—b6
38. Sd4—-f3, b4—b3 39. a2xb3 Db6xb3
40. Tel—c3, Db3—a4t 41. Kal—b2,
Da4xf4 42. Tc8—a8, f7—f6 43. Tc3—c8,
Df4—d6 ?
På f6xg5 hadde sannsynligvis svensken
berget remis. Når det foreligger noe fikst
i stillingen, pleier Fosse å finne det.
Altså:
44. g5—g6! Dd6—a3f
Sort kan ikke både dekke f8 og gardere
seg mot h-bondens innmarsj:
45. Kc2, D a 2 t 46. Kd3, D b l f 47. Ke3
D b 6 t 48. Ke2, D b 2 | 49. K d l , D b l t 50.
K f 2 , D b 6 f 51. Kg3, D d 6 f 52. Kg2, hxg6
53. TxfS Oppgitt
lt,

sin fullstendig

mesterskapet,
fremste

suverene seier i USA-

var Bobby Fischer

favoritter

isolerte Bd5. I betraktning kom imidlertid
også 10. b3, eventuelt fulgt av Scb5 og
La3.
10. - Lg4 11. g3 Lb4 12. Ld2 Se4 13.
a3 Lxc3 14. Lxc3 Sxc3 15. bxc3 Tc8 16.
T b l b6 17. Tb5 De7 18. a4 Le6 19. D a l
Df6 20. Kg2 Sa5 21. Sd4 Sb7 22. Tb4
Sd6 23. a5 Se4 24. axb6 axb6 25. Db2
Sxc3 26. La6 Tc5 27. K g l .
Et overraskende trekk ved første øyekast. Men Reshevsky ville vel spille Tel
og på forhånd avverge varianter som
27. - Se4 28. Txb6Txcl 29. Dxcl L h 3 t ! N u
får imidlertid sort besatt punktet h3 og
får dermed nye muligheter.
27. - Lh3 28. T a l b5 29. Lxb5 Sxb5
30. TxbS Txb5 31. Dxb5 De5 32. T e l
h5?
Nu faller stridens eple, Bd5, og hvit får
gevinstmuligheter. Men i mellomtiden har
urviseren beveget seg. . .

i

en av de

37. Sc3 ? ? Panikk i tidsnød som følge
av truselen Del f , som Reshevsky ikke
kunne parere med 37. Tel p. g. a. 37. Dd2! Derimot hadde 37. Db4! gitt ham
reelle muligheter, og hadde iallfall forhindret nederlaget — for på 37. - Del f
kunne så ha fulgt 38. D e l ! .
37. - Txc3 38. D x h 5 f Kg8 39. Tb8f
Tc8 40. Txc8f Lxc8 41. K f l La6f 42.
K e i D c 3 f 43. K d l D d 3 t
Reshevsky gav opp. Et uheldig nederlag, men det står ikke til å nekte at Fischer
har en egen evne t i l å trekke i de riktige
tråder når situasjonen er som aller mest
kritisk.

intersoneturneringen.

Desto mer beklagelig er det at han uteble i
Amsterdam — av årsaker som det hersker
en viss uklarhet

om. Delvis

Tønsberg leder
«sekskanten»

dreier det seg

efter sigende om uoverensstemmelser på det
nasjonale

plan.

bl. a. var tilstede under avslutningen i
Chat Noir.
Dronninggambit.
Hvit: Samuel Reshevsky.
Sort: Bobby Fischer.
1. c4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 e6 6. e3 d5 7. cxd5 exd5 8. Le2
Ld6 9. 0-0 0-0 10. Sf3.
Hvit baserer spillet på angrep mot den

Reshevsky mistet tråden, men det ser ut til
at han finner den igjen i

Amsterdam.

33. Sc6! Dc3 34. Tbl(?).
Her var 34. T d l ! bedre, for på 34. Te8? følger 35. Dxd5!, og hvis sort så
prøver 35. - Txe3 avgjør 36. Se7f!34. - Dc2 35. Se7f Kh8 36. Sxd5(?)
Her skulle hvit ha trukket tårnet vekk
fra b l , f. eks. 36. Tel De4 37. Dxd5! osv.
36. - Tc8.

Tre klubber fra Vestfold og tre fra
Telemark Sjakkrets har nu i halvannet år
kjempet i en såkalt «sekskantturnering».
Man regner ikke med å bli ferdige før i
januar neste år, men efter halvspilt turnering leder Tønsberg Sjakklubb stort med
10 poeng, foran Sjakklubben «Caissa»,
Sandefjord, «Tårnet», Skien og Porsgrunn
og Omegn Sjakklubb, alle 6 poeng hver.
De øvrige deltagende klubber er Larvik
Schakklub og Skiens Sjakklubb.
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Arihur

Unneberg
død

Ny sjakkbok
Jostein Westberg har atter sendt ut en
sjakkbok, første bind i Lilla Schackbiblioteket med titel «101 speloppningsfållor».
Det er en liten bok på 30 sider, med et
utvalg eksempler på feiltrekk som kan
forekomme i forskjellige spilleåpninger.
Det er en lærerik bok for nybegynnere,
med ren tekst og klare diagrammer.
Arne S. B. KrogdaM.

Arne Zwaig ble Oslomester
Det ble 17-åringen Arne Zwaig fra Oslo Schakselskap som strøk avgårde med
årets individuelle Oslo-mesterskap, og som dermed noterte seg for en ny bragd i
løpet av sin ennu korte sjakk-karriere. Titelforsvareren Arne Gulbrandsen, som var
Oslo-mester både ifjor og i 1962, måtte denne gang nøye seg med annenplassen.
3.
4.
5.
6.

Vestfold Sjakkrets

Initiativtageren ved stiftelsen av sjakkklubben «Caissa», Sandefjord, Arthur
Unneberg, gjennem klubbens 27 års
virke alltid aktiv både som administrator
og dyktig sjakkspiller, dode 14/4 1964
efter et langt sykeleie.
Arthur Unneberg ble født på Unneberg i Sandar 27/2 1904. Han kom tidlig
med i byens sjakkliv. Han ble medlem av
Sandefjord Schakklubb først i 20-årene,
og takket være sin store dyktighet kom
han snart inn i klubbens styre og stell.
Var det noe som skulle utrettes var han
selvskreven som medlem i komiteer og
utvalg og sto gjerne for arrangementer og
fester hvis formål var å støtte klubbens
økonomi.
Da kretsstyret for Vestfold og Telemark sjakkrets ble henlagt t i l Sandefjord
i 1933 var det kun fordi v i som forretningsfører kunne stille opp med en kapasitet som Unneberg. I 1936 gikk han i
spissen for stiftelsen av «Caissa» og var
klubbens sekretær i 22 år og satt også her
18

B-klassen: Gruppe I :
1. pr. og ny A-spiller: Sven Karlsen,
Sjakkameratene 5 p.
2.
Helge Martinsen, Lillestrøm 4% p.

Av Vestfold Sjakkrets' beretning for
forløpne sesong fremgår det at Tønsberg
Sjakklubb vant i B-klassen og juniorklassen. Juniorene hadde forøvrig et
spennende oppgjør, som ble avgjort ved
at Larvik beseiret Tønsberg 3 Yt—2 Yt i
deres innbyrdes oppgjør. Mesterskapet
foregikk i Sandefjord.
Kretsmesterskapet for folkeskoler i
Vestfold ble spilt i Holmestrand, og her
vant Tønsberg foran Horten.
i en årrekke som forretningsfører i Vestfold Sjakkrets. På klubbens årsmøte i
1952 ble han, for sin innsats, klappet inn
som æresmedlem.
Arthur Unneberg var en velviljens mann
vennesel og med et strålende humør. Det
var en stor glede å arbeide sammen med
ham. Han var ikke av dem som sto frem i
rampelyset, men arbeidet desto bedre i
det stille, og la ned et betydelig arbeide
innen komiteer og utvalg.
Det var med stor sorg vi mottok budskapet om hans altfor tidlige bortgang,
som betyr et uerstattelig tap for byens
sjakkliv. Men minnet om ham som en god
sjakkamerat og et strålende medmenneske
vil alltid stå lys levende for hans mange
venner.
O . J.

» Victor Tarusov, Stjernen 5 Yt P» Robert Teistøl, Sjakkam. 5 p.
» Rolf Fesche, Stabekk 5 p.
Ole Lepperød, Sinsen 5 p.

B-klassen: Gruppe I I :
1. pr. og ny A-spiller: A l f Gullhav,
Stjernen 4 p.
2. » og ny A-spiller: Hans Jansen,
Stjernen 4 p.

Arne Zwaig, som nu stiller opp blant
favorittene ved N M i juli.

C-klassen:
1. pr. og ny B-spiller, Fredrik Møller,
Odin 8 p.
2. » Arild Syversrud, Sinsen 7 Yt p.
3. » Hans A . Marigård, Lambertseter
6 p.

Resultatene:

Mesterklassen:
1. pr. og Oslo-mester: Arne Zwaig, Oslo
Schakselskap 7 p.
2. » Arne V . Gulbrandsen, O.S.S. 6 Yt V3. » Per Lindblom, O.S.S. 6 p.
4. » Ragnar Hoen, O.S.S. 6 p.
5. » Yngvar Barda, O.S.S. 5 Yt P6. » Haakon Opsahl. 1911 5 Yt p.
7. » Eivind Poulsson, O.S.S. 5 !4 PA-klassen:
1. pr. og ny mesterspiller: Jan Pedersen,
Oppsal 7 y 2 p.
2. » Ola Pedersen, O.S.S. 5 y p.
2

STRØMMEN SJAKKLUBB
har valgt Kaare Steen t i l formann, og
styret består ellers av Einar Berntsen
(v.form.), Arne Helium (kasserer) og
Reidar Andersen (sekretær).
M O S J Ø E N SJAKKLUBB
har holdt årsmøte og valgt følgende styre:
Formann : Ivar Brede Lie. V.formann:
Arne Berg. Kasserer: Per "Wingsternes.
Sekretær: Odd T . Botten. Styremedlem:
Jan Nicolaisen: Varamenn: Jens Berthelsen og Jarle Ludvigsen. Revisor: Guttorm
Kalnes.
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Trond Robertsen
fortsatt formann i
Telemark krets
Telemark Sjakkrets har holdt kretsting
i Porsgrunn, og valgt følgende styre: Trond
Robertsen, Porsgrunn og Omegn Sjakkklubb (formann), Kåre Thomassen, «Tårnet», Skien (v.formann), Trygve Lunder,
Langesund Sjakklubb (kasserer), Per Holmberg, «Tårnet» (sekretær), og Fridtjoff
Lunder, Skiens Sjakklubb (styremedlem).
De fire første ble gjenvalgt, mens den siste
er ny.
Kretsen har i den forløpne sesong lidt
et stort tap ved at dens æresmedlem,
Ingvald Sørensen, Skiens Sjakklubb, er
gått bort. Sørensen var en av stifterne av
kretsen, og var også blant Norges Sjakkforbunds stiftere i 1914. Han innehadde
Forbundets gullmerke.
Av årsberetningen fremgår det forøvrig
at det har vært en god og aktiv sesong,
med stor turneringsinteresse. Det individuelle mesterskap for Telemark ble i
Mesterklassen vunnet av Odd Lie, Porsgrunn og Omegn Sjakklubb, foran Halvor
Christiansen, Tårnet og Olaf Syvertsen,
Porsgrunn og Omegn Sjakklubb. K l . 1 ble
vunnet av Harald Ødegaard, Notodden
Sjakklubb, og i kl. I I ble første premien
delt mellom Hugo Havenstrøm, Tårnet,
Olaf Isaksen, Notodden og Johan Grimertsen, Skien Sjakklubb. Juniormester for
Telemark ble Tore Narvøy, Porsgrunn og
Omegn Sjakklubb.
Lagmesterskapet ble i A-klassen vunnet
av Porsgrunn og Omegn Sjakklubb, foran
Tårnet, og i kl. B av Tårnets 1. lag foran
Porsgrunn og Omegns 2. lag.

Sjakkhibben Tårnet, Skien
spiller hver tirsdag kl. 18
i Festiviteten, Skien.
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Petrosjan i Malmø
Verdensmesteren Petrosjan har nylig
vært i Malmö og gitt en simultanoppvisning i Skånes Schackförbunds regi.
Han møtte 30 spillere, og tapte mot fem
av disse. Også den russiske stormester
Lilienthal opptrådte ved samme anledning.
En av de som beseiret Petrosjan var
Malmø-spilleren Kjell Santeson. og det
gikk slik for seg:
Santesson.

Petrosjan.
Gjennom et pent bondeoffer har svensken fått åpnet den farlige diagonal for
løperen på b7, og nu setter han inn det
avgjørende trekk:
28. —
Tg6—g4!
Efter dette gav verdensmesteren opp,
da han ikke kan redde dronningen. Dens
eneste tilgjengelige felt er nu h3, men
efter 20. Dh4—h3 følger avdekkeren
Tg4xg2f, og dermed faller Petrosjans
dronning.

SINSEN SJAKKLUBB
har valgt Ole Lepperød som formann,
fru Mary Klingen som kasserer og Håkon
Lindblom som sekretær.

Veitvedt skole
imponerer

De fratredende tillitsmenn ble hjertelig
hyldet for sitt mangeårige og oppofrende
arbeide.

Veitvedt skole har imponert stort i
sesongens lagmesterskap for folkeskoler i
Oslo. Skolen stilte med hele syv lag i
mesterskapet, og la beslag på samtlige fire
premier. Veitvedts 1. lag tok gullmedaljen,
Veitvedts 2. lag sølv, Veitvedts 5. lag
bronse og Veitvedts 4. lag fikk 4. premie.
Stort bedre kan det vanskelig gjøres, og
efter dette kan det vel ikke være tvil om
at Lambertseter og Oppsal, de to skoler
som de foregående år har vært Oslos
fremste, må legge seg kraftig i selen for å
ta igjen Veitvedt.
Spillerne som tok gull på Veitvedts 1.
lag var Frank Fredriksen, Per Lea, Svein
Fredriksen, Bjørn Bergheim og Christian
Lilleskog.
Oslomesterskapet for de høyere skoler
ble vunnet av Katedralskolens 1. lag,
foran Vahls 1. lag, Holtet og Lillestrøm.
A t Katedralskolen gikk seirende ut kan
man skjønne — laget bestod av Arne
Zwaig, Willy Klein og Tormod Clemetsen.

Sveriges-mester skapet

Sigurd Bjørn
ny formann i Oslo
og Omegn
Oslo og Omegns Sjakkrets har holdt
sitt årlige ting og valgt nytt styre. Såvel
formannen, Trygve Waage, Lambertseter,
som sekretæren, Johan Andreassen, Stjernen og styremedlem Finn Gustavsen, Stabekk, nektet gjenvalg efter mange år i
kretsens tjeneste. Som ny formann ble
valgt Sigurd Bjørn, Stjernen, mens Haakon
Opsahl, Schakklubben av 1911 gikk med
på å fortsette som viseformann. Også
kassereren, Sven Karlsen, Sjakkameratene,
aksepterte gjenvalg, mens A l f Gullhav,
Stjernen ble ny sekretær.

Årets Sveriges-mesterskap finner sted i
Gøteborg i tiden 14.—26. juli, og det er
anmeldt 718 spillere, et veldig antall
sammenlignet med hos oss, hvor mesterskapets deltagerantall aldri har oversteget
200.
Følgende 14 spillere skal kjempe om
selve SM-tittelen: Børje Janson, Bo Aurell,
Erik Lundin, Bo Gbransson, Kjell Krantz,
Kristian Skald, Bengt Ekenberg, Anton
Fridh, Arne Burehall, Bengt Andersson,
Svein Carlsson, Zandor Nilsson, Knut
Arnestam og Martin Johansson.
Titelforsvarer er Kristian Skold, men
han viste dårlig form i Lundby Schacksållskaps jubileumsturnering i påsken.
Han vil dog stille opp blant favorittene,
sammen med Erik Lundin, Zandor Nilsson og Martin Johansson. Det er imidlertid andre sterke navn blant de 14, og
man kan få en overraskelse av samme art
som for to år siden, da Bengt Ekenberg —
som deltar også nu — gikk av med
titelen.

Kieler
Schach-Gesellschaft
innbyr t i l turnering for firemannslag
(eventuelt med én reserve) i Kiel, VestTyskland i dagene 19. og 20. september.
Turneringen forutsettes å gå over syv
runder, med 45 minutters betenkningstid
på hvert parti. Hvert lag må medbringe
to sjakkur. Startkontingent 40 D M pr.
lag. 1. premie 300 D M , 2. pr. 200 og 3.
pr. 100 D M . Skriv t i l : Dr. Hans Hille,
23 Kiel-Wellingdorf, Wehdenweg 26.
Bindende anmeldelse innen 15. juli.

Ludvigsen
Desinfeksjonsbyrå
Herslebsgate 2, Oslo. T l f . 37 63 29
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