
	
 

Välkommen till Uppsala Schackakademi våren 2019 
 
På måndagarna i vår kommer det att bjudas på föredrag på Uppsala Schackcentrum. Det handlar alltid om 
schack på något sätt och kunniga personer i olika schackrelaterade ämnen kommer att dela med sig av 
sina djupa kunskaper. Pedagogiskt, underhållande och intressant! 
 
Plats:  Uppsala Schackcentrum, Sysslomansgatan 8, 1 tr (kod 1065) 
Tid: 18.00-20.00 
Kostnad: Gratis! 
 
Ingen föranmälan krävs. Mer info: Carl Fredrik Johansson, tel 070-7334160. 
 
 
4 mars Henrik Malm Lindberg - Salo Flohr i Uppsala.  

 Salo Flohr från Tjeckoslovakien är en av historiens starkaste spelare som inte blev 
världsmästare. Henrik Malm Lindberg är schackhistoriker och dessutom spelare i Upsala 
ASS lag i Superettan, och här får vi höra om Salo Flohrs Uppsalaäventyr, om partiet mot 
Harald Malmgren och om hur han dribblades bort från VM-chanserna. 

 
18 mars William Cardenas – Magnus Carlsen, schackets Mozart   

Magnus Carlsen blev världsmästare 2013 och har inte bara dominerat världsschacket de 
senaste åren utan också utvecklat det. Några av hans strategiska bidrag till det moderna 
schacket kommer vi att få lära oss här. 

 
25 mars Peter Holmgren - Gideon Ståhlberg, Sveriges första världsstjärna.  
 Tillsammans med Gösta Stoltz och Erik Lundin bildade Ståhlberg på 30-  

 talet ”de tre musketörerna” och Ståhlberg var den stora stjärnan. Holmgren 
 arbetar med en omfattande bok om Ståhlberg och kommer att bjuda på både 
 anekdoter och partier. 

 
15 april Indrek Aunver – Problem i schack och schackproblem 

En speciell gren i schacket är komposition och lösning av schackproblem. Det kan vara 
bra träning för ”vanliga” schackspelare, men också en konst i sig själv. Indrek Aunver är 
en av Sveriges största specialister på området och bjuder oss på en introduktion. Han 
lovar också att deltagarna ska få prova själva.  
 

20 maj GM Harry Schüssler – Tre tips som gör dig till stormästare  
Harry Schüssler är en av Sveriges mest meriterade schackspelare och blev stormästare 
1988. Han är också en erkänt duktig och underhållande föreläsare och kommer här att 
dela med sig av tre träningstips som (nästan) garanterat gör dig till stormästare.  
 

3 juni Lars Falk – Paul Morphy och Uppsala  
Under några år i mitten på 1800-talet var amerikanen Paul Morphy världens bästa 
schackspelare. Han turnerade i Europa och vann allt som gick att vinna. Sen drog han sig 
tillbaka och slutade helt med schack. Lars Falk berättar om Morphy, om varför han var så 
överlägsen och vad som fick honom att dra sig tillbaka. Han berättar också om den 
intressanta Willard Fiske, som såg till att Morphys turné i Europa blev av. Fiske 
studerade bland annat i Uppsala 1851-52 och har efterlämnat många intressanta minnen. 

 


