
Stoltz-tavlan





Gösta Stoltz var vid sidan av schacket
amatör, en säkrare inkomstkälla. Och
naturligtvis var han med i firmans korplag.



Den Österrikiske stormästaren Rudolf Spielmann
turnerade i Sverige 1933 - 1934 och spelade turne-
ringar och matcher. På bilden analyserar han med
Stoltz, hösten 1933.



Nationstävlingar i München 1936.

Stoltz mot västtysken Engels. I mitten
Bertil Sundberg.



SM i Göteborg 1941.

Stoltz t.h. mot Lundin i ett
för slutsegern viktigt parti.
/Lundin fick skönhetspriset !/



Från schackolympiaden i Stockholm 1937 USA - Sverige .

”Under tiden hade Stoltz överspelat Kashdan, och därmed
skulle sensationen: svensk seger över de oslagbara vara
inom räckhåll - om inte olyckan och oturen varit med i
laget. I tidsnöd tappade Stoltz totalt greppet på spelet,
blev pjäs under och måste ge upp”. USA vann med 2.5 - 15 .



SM i Östersund 1942.

Stoltz t.h. mot Lundin. I mitten
Willy Pettersson, Norrköping.



Stoltz mot Botvinnkik i Groningen.
               (Holland 1946)



En lagmatch i Blå Hallen i Stockholm.

Det var kallt i lokalen, och Stoltz
hade ”garderat” sig...



Den internationella schackturneringen blev en
svensk framgång. Gösta Stoltz erövrade andra
plats efter flera lysande segrar. Här spelar
han mot Bogoljubow.



En blixtturnering i Stockholm.

Stoltz möter här själve Smyslov!



Interzonturneringen i Stockholm/Saltsjöbaden 1952.

”Dagens sensationsparti levererade Stoltz och Steiner /USA/.
Svensken offrade först pjäs, sedan dam och vann efter svår
ömsesidig tidsnöd och en serie snabbt växlande situationer.
Partiet belönades med första skönhetspriset”. /Ståhlberg/



Segraren i München 1941

Här med sitt praktfulla
hederspris.



Schackolympiaden i Amsterdam 1954.

”Den svenska insatsen blev sämre än väntat.
Genast vid ankomsten till Amsterdam insjuknade
Stoltz i paratyfys och måste i ambulans föras
till sjukhus. Sedemera tillfrisknade han och
kunde sista veckan spela två partier, men då
var de svenska trupperna redan grundligt slagna#.
Efter TFS. På bilden: Stoltz spelar remi i sista
ronden mot Island / 2 - 2 /.



SM-turneringen i Avesta 1961

I sin sista SM-turnering vann Stoltz bara ett parti,
spelade sex remier och förlorade två partier. På bilden
sittande som nr två fr.v. och redan märkt av sjukdom.



Sammanställning av text- och bildmaterial:
Lars OA Hedlund

Foto: Bilden från Interzonturneringen har 
Awe-foto som fotograf. För övriga bilder
är fotografernas namn inte kända.
Samtliga bilder är tagna 1961 och tidigare.


