
Facit och kommentarer till vårtipset 2015

Fråga 1: X – Muzychuk (9 svar av 21). Pogonina (12 svar) kom tvåa.

Fråga 2: X – Tim Rice (13 svar). Benny Andersson (8 svar) skrev musiken tillsammans med Björn 
Ulvaeus.

Fråga 3: 2 – CellaVision Chess Cup (13 svar). Elite Hotels Open (4 svar) spelas i Växjö. Någon 
turnering som heter Axis Chess Cup (4 svar) finns veterligen inte.

Fråga 4: 1 – Antonius Block (10 svar). Lars Dock (5 svar) är inte riddare, men väl flitig debattör på 
Schacksnack och andra webforum. Han är inte med i filmen, och det är inte heller någon Karl 
Silversköld (6 svar)

Fråga 5: 1 – Eksjö SK (10 svar). Team Viking (9 svar) och Limhamns SK (2 svar) får klara sig utan 
Grandelius.

Fråga 6: 2 – Philidors försvar (14 svar). Philidor var under sin levnad mest känd som 
operakompositör. Han skrev sammanlagt 30 operor. Ställning 1 (Franskt parti, 4 svar) är inte 
uppkallat efter någon kompositör utan efter en korrmatch London-Paris. 

Fråga 7: 1 – Grandelius (12 svar) är högst rankad med ELO 2623. Cramling (1 svar) har 2505 och 
Berg (8 svar) är näst högst rankad på 2553.

Fråga 8: X – Kroatien (18 svar) har en schackrutig sköld både i riksvapnet och på sin flagga. Det 
har varken Serbien (1 svar) eller Bulgarien (2 svar)

Fråga 9: 2 – Staunton (10 svar). Morphy själv ansåg att Staunton förmodligen var Europas starkaste 
spelare. Man debatterar fortfarande om ifall Staunton inte vågade möta Morphy eller om han hade 
andra skäl. Mot Anderssen (10 svar) vann Morphy en inofficiell VM-match, och han mötte även 
Paulsen (1 svar) i ett antal bevarade partier.

Fråga 10: X – Sos motståndare klagade på att han förde anteckningar under partiet, separat från 
protokollet  (10 svar). Det rörde sig inte om något fusk men reglerna är entydiga om att det är 
förbjudet att skriva ner annat än gjorda drag, remianbud och tid på klockan. So slog givetvis inte 
kungen (2 svar) och något dopingtest var inte aktuellt (9 svar)

Fråga 11:  X – Christer Niklasson (9 svar). Ornstein och Hermansson fick 6 svar vardera.

Fråga 12: X – Caïssa (19 svar). I dikten är Caïssa en dryad som uppvaktas av guden Mars; Mars 
uppfinner schackspelet för att få henne intresserad. Bilden är en illustration till en engelsk dikt från 
1700-talet om samma historia. I första versionen av dikten heter hon faktiskt Scacchia (1 svar) men 
det namnet slog inte. Alfilia (1 svar) finns det nog ingen som har skrivit dikter om.

Fråga 13: 1 – Det fanns inte fler än 88 stormästare år 1972 (10 svar). 100-400 fick också 10 svar  
och fler än 400 fick 1 svar.

Utslagsfrågan: 2495.
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