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Åren 1919-30 

 
Tidigt år 1919 grundades Karlstads Allmänna Schacksällskap, som längre fram 

i den här uppsatsen kommer att förkortas KAS. 

Gösta Carlsson som kom till klubben 1921, beskrev år 1979 grundandet av KAS 

såhär: 

"En vinterdag år 1919, närmare bestämt den 16januari, var en märkesdag med 

lyskraft i Karlstads schackhistoria. Den dagenföddes nämligen Karlstads 

Allmänna Schacksällskap. Några entusiastiska schackälskare styrde då stegen 

ner till Haga läsestuga, som då var en bildningensfirbåk i det Karlstad, som 

vid denna tid räknade c:a 19.000 invånare "  

Att klubben tillkom vid denna tidpunkt var ingen slump, utan helt logiskt. 

Schackspelandet var nämligen på stark frammarsch i Sverige vid den här 

tidpunkten. Detta berodde delvis på att Sveriges schackförbund grundats år 

1917, något som kom att möjliggöra en schacklig expansion i landet. År 1920 

var redan hela 107 föreningar anslutna till Sveriges schackförbund 

(Borgström, 1992, s.4). 

KAS blev snabbt livskraftigt och tillväxte i snabb takt, uppenbarligen var 

intresset för schack stoft i Karlstad vid denna tid . Något som klubben var 

speciellt bra på var att få starka mästare till staden för att ge simultaner (Carlsson, 

1979). En simultan innebär att en stark spelare spelar mot flera lokala spelare 

samtidigt mot betalning. 

År 1920 arrangerades två dylika simultaner mot starka mästare. En av 

mästarna var Aron Nimzowitsch från Danmark, en spelare som vid den 

tidpunkten tillhörde den absoluta världseliten och var ett mycket känt namn. 

Den andre var en stark svensk spelare vid namn Karl Berndtsson , 

härstammande från Göteborg (Carlsson, 1979). 

Nimzowitsch genomförde under åren 1920-21 en Sverigeturné där han besökte 

inte mindre än 22 orter och det var under denna turné som han besökte Karlstad 

och gav simultan (Borgström, 1992, s. 45). 

Det tycks mig rimligt att anta att framförallt Nimzowitschs besök kom att få 

stora positiva konsekvenser för klubben i form av kraftigt höjda 

medlemssiffror. Som ett exempel hade föreningen 61 medlemmar år 1922 

(verksamhetsberättelse, 1922). 

Ett stort problem som KAS stod inför i början av sin historia var att klubben 

saknade en bra klubblokal. Detta bekymmer kom att fortgå ganska länge, och 

klubben förde därmed en nomadiserande tillvaro (Carlsson, 1979), Från början 



hade klubben sina sammankomster på tisdagar, vilket hänger i än idag (2002). 

Dock har speldagarna under historien ibland alternerats och under vissa 

perioder varit torsdagar eller fredagar (Bodgren, 2002). 

Ibland var det istället spelare från KAS som åkte kring i Värmland för att ge 

simultaner, vilket omnämns ha hänt år 1924, enligt verksamhetsberättelsen för 

det året. 

 

 
 

 
 

 

År 1926 stod KAS som värd för Sveriges Schackförbunds kongress som 
samlade sextio deltagare (Carlsson, 1979). Arrangemanget visade sig dock vara 
en ekonomiskt dålig afPär och omskrivs i verksamhetsberättelsen (1926) såhär: 

"Tyvärr lämnade kongressen ekonomisk bristi varför sällskapetsförut 

dåligafinanser därigenom ytterligare försämrades.  



Under slutet av tjugotalet sjönk medlemsantalet i klubben avsevärt, något som 

berodde på de kriser som då rådde i landet. Det fanns ett tydligt samband mellan 

den ekonomiska situationen som rådde i landet, samt antalet medlemmar som 

återfanns i klubben. 

Under dåliga tider var medlemsantalet lågt, och under bra tider var det 

högre. Som ett exempel på detta återfanns enbart 22 medlemmar år .1929, 

då det rådde ekonomisk kris i landet (verksamhetsberättelse, 1929). 

 

Att nedgångar i den nationella ekonomin verkligen kunde påverka 

medlemsantalet omnämns bland annat i 1923 års verksamhetsberättelse:

"Medlemsantalet är vid årsslutet mindre än föregående år, och torde detta bero 

på de högra afgifter, som sällskapet uttagen då på grund av den allm. 

depressionen, många, som äga intresseför schack, ej ansett sig kunna betala 

stadgade avgifter. " 

1929 var det återigen dags för två storspelare att gästa KAS och ge simultaner. 
Denna gång var det den ungerske stormästaren Richard Retf och den svenske 
mästaren Gösta Stoltz som besökte klubben (verksamhetsberättelse, 1929). 

 

Även 1930 gästades klubben av en stark mästare, denna gång var det den Ryske 

mästaren Efim Bogoljubow som gav simultan (verksamhetsberättelse, 1930). 

Bogoljubow hade året innan förlorat mot Aljechin i en match om 

världsmästartiteln, något som han gjorde återigen senare under 30-talet. 

Första halvan av tjugotalet kom att vara bra år för KAS med många medlemmar, 

medan den senare halvan var det motsatta (se tabell 1). Framförallt var klubben 

medlemsstark i början av decenniet. Som det senare kommer att visa sig i denna 

uppsats så var tjugotalet en av klubbens bästa epoker sett ur både ett kvalitativt 

och kvantitativt perspektiv. 

 
 

  



Åren 1931-40 

 

Klubben kom inte att nå upp till de medlemssiffror som den haft under 20-talets 

första hälft under detta decennium. 

Icke desto mindre omnämns 30-talet såhär av en av dess dåvarande medlemmar 

Gösta Carlsson (1979): 

"Trettiotalet tillhör kanske den mest lysande epoken i sällskapets historia och 

kan nog betecknas som dess guldålder  

I sitt påstående kan Carlsson omöjligen se till antalet medlemmar, utan kanske 

snarare till hur verksamheten sköttes och på det sätt turneringar och matcher 

hölls i klubben. Som uppsatsen senare ska visa, var det snarare under 70-talets 

senare hälft som klubbens verkliga storhetsperiod inföll. Det tycks därmed 

rimligt att anta att Carlsson menar att 30-talet var ett bra decennium rent 

kvalitativt sett. 

1931 gav återigen den framstående svenske spelaren Gösta Stoltz en simultan 

för KAS (verksamhetsberättelse, 1931). År 1933 infördes titeln 

Karlstadsmästare, något som allt sedan dess hängt med inom klubben (Carlsson, 

1979). Samma år besöktes KAS av den landsflyktige stormästaren Rudolf 

Spielmann från Österrike som gav en simultan (Carlsson, 1976, 1979). 1935 

hölls den starka Örebroturneringen, där en världsmästare för första gången deltog 

i en svensk turnering (Borgström, 1992, s. 7). Världsmästaren var Alexander 

Aljechin som på den tiden var bosatt i Frankrike. En annan deltagare i 

turneringen var Arthur Mellgren från Åmål, som år 1972 kom att bli medlem i 

KAS där han kom att stanna till sin död 1985. Turneringen gick inte så bra för 

Mellgren, som slutade på åttonde plats av tio spelare och tog 2.5 poäng av 9 

(Jonasson, 1992, s. 15). När Mellgren tillfrågades om vad han tyckte om 

världsmästarens spel svarade han såhär: "han nästan hypnotiserade mig" 

(Jonasson, 1992, s.62). 

Turneringen fick stor betydelse för schacket i Örebro med omnejd 

(Jonasson, 1992, s.61), Det är därmed sannolikt att även KAS gagnade på att 

turneringen i Örebro hölls. 

Andra världskrigets utbrott 1939 fick långvariga och negativa konsekvenser för 

KAS och kom även att lamslå hela Sverige ur schacklig synvinkel. 

Medlemsantalet i Sveriges schackförbund sjönk på ett enda år med drygt 1000 

medlemmar, till 3923 stycken (Borgström, 1992, s.8). 

Denna epok kom inte att bli lika framgångsrik för KAS som det tidigare 

decenniet, med avseende på antalet medlemmar (se tabell 2). 



Däremot är det fullt möjligt att Carlsson har rätt i att perioden var bättre än 20-

talet rent kvalitativt. 

 

Åren 1941-50 

Halva detta decennium kom självfallet att domineras av det andra världskriget, 

som upphörde 1945. Under kriget spelades färre turneringar, och det är rimligt 

att anta att medlemmarnas ekonomier var under hårdare belastning än vanligt. 

Allt detta sammantaget måste ha bidragit till att det under den första hälften av 

40-talet inte fanns bra möjligheter till schackspelande. 

 

Efter kriget kom det dock till stånd en nytändning inom svenskt schack, och 
1946 vaknade schackvärlden på allvar ur sin törnrosasömn (Borgström, 1992, 
ss). 

1943 gästades klubben återigen av Gösta Stoltz, som gav en simultan mot 22 

spelare på Grand 

Hotell, och gav som verksamhetsberättelsen (1943) kallade det "en 

godpropaganda för spelet  

1944 firade KAS sitt 25:års jubileum, vilken firades på Grand hotell under 

pompa och ståt (verksamhetsberättelse, 1944). 

Inte heller under detta decennium nådde klubben upp till de medlemssiffror som 

den haft under den första hälften av 20-talet. Däremot skedde det en kraftig 

uppryckning kvantitativt gentemot 30-talet, då klubben generellt sett hade Färre 

medlemmar (se tabell 3). Hur verksamheten var rent kvalitativt är svårt att sia 

om, dock är det tänkbart att de få simultanerna som arrangerades under detta 

decennium är ett indicium på att det var kvalitativt sämre än 20- och 30-talen. 

 

 

  



Åren 1971-2000 

 

Efter ett hopp i historien på inte mindre än 20 år, är det självklart att saker och 

ting inom klubben har förändrats under den här tiden. 70-talet kom att bli ett 

väldigt bra decennium för 

 
klubben, medan 80- och 90-talet snarare kom att vara två decennier då den kom 

att stagnera. 

Aren 1971-80 

En avgörande faktor för att klubben under 70-talet gick in i en glansperiod 

berodde till stor del på dess dåvarande ordförande, Elof Bodgren. Under hans 

ledning vändes de negativa trender som funnits i klubben i slutet av 60-talet till 

något positivt med medlemmarnas hjälp. Faktum är att klubben var helt nära att 

läggas ner i början av 70-talet, men då tillträdde Bodgren som ordförande och 

lyckades få klubben på rätt köl igen med god hjälp av medlemmarna. Dock 

rådde även fortsättningsvis en dålig stämning inom klubben, något som till stor 

del upphörde 1972 (Bodgren, 1979).  

1970 gav den starke Uppsalaspelaren Börje Jansson en simultan för KAS. 

Jansson var då sverigemästare och hade spelat i det svenska landslaget (Bodgren, 

1979). 

1971 lyckades Gösta Carlsson bli svensk mästare i Oldboysklassen för 

första gången vid SM i Eskilstuna, något som han kom att upprepa ytterligare 

två gånger i sitt liv. 

I mitten av 70-talet var rökningsproblemet ett omdebatterat ämne inom svenskt 

schack, men 

 
det var först 1980 som det togs beslut om att schackturneringar skulle vara 

rökfria (Borgström, 1992, s. 15). I KAS försvann rökningen successivt först 

under 80-talet. 

En anekdot som visar hur det kunde gå till på den tiden då rökning vid brädet 

fortfarande var tillåten beskrivs av Borgström(1992, s. 138):  

"Den färgstarke offerspelaren P.A. Lundfrån Göteborg... deltog i SM i 

Örnsköldsvik 1962. Rökning var då tillåten, och redan vidpartiets övergång 

till mittspel tände RA. en välbehövlig giftpinne. Varpå han stoppade den 

alltjämt brinnande stickan i asken — med explosion som resultat. Efter 

snabbfärd till lasarettet återvände P.A. bandagerad. 



Motståndaren var dåf ortfarande vid draget... "  

 

 
1972 kom att bli ett mycket betydelsefullt år för KAS, då mycket positivt 

hände i klubben. Det är fullt möjligt att detta år är klubbens viktigaste år 

genom hela historien, bortsett från år1919 då den gundades. 

Det var bland annat då som ratingsystemet infördes över hela Sverige. Varje 

spelare erhöll ett ratingtal, som sedan justerades upp eller ner, beroende på hur 

spelaren presterade. 

 

Tillkomsten av ratingtal kom att underlätta uttagningen till lag , samt vilken 
placering de olika spelarna skulle ha i laget. Tidigare hade de som skulle ta ut 
lag måst använt sig av en princip som kallades känd och förmodad spelstyrka 
vid uttagningen till lagen, något som nu försvann helt. Bodgren (1979) 
beskriver införandet av rating på detta sätt: 

"Ratingsystemet infördes 1972, och visade sig vara mycket omtyckt, samtidigt 
som man kom ifrån metoden att göra upp egna rankinglistor med metoden känd 
och förmodad spelsiyrka. Borta var nu allt bråk om vem som skulle sitta var vid 
lagmatcher. " 

En annan effekt som införandet av rating fick var att spelarna plötsligen blev mer 

resultatinriktade, och därmed värdesatte vinster och skydde förluster mer än 

tidigare. 

1972 var även det år då regerande världsmästaren Boris Spasskij från 
dåvarande Sovjet mötte utmanaren Bobby Fischer från USA. Fischer besegrade 
Spasskij och bröt därmed den Ryska dominansen inom schackspelet. Hans 
seger och excentriska beteende gav schackspelet en enorm publicitet och ökad 
popularitet. Därför var det många spelare som började i schackklubbar runt om 
i världen på hösten 1972, så även i KAS. Främst kom det ett stort antal juniorer 
till klubben, spelare som kom klubben till godo sett ur det längre perspektivet. 
Tack vare alla de nya juniorer som kom till klubben föddes behovet av en 
ungdomsverksamhet, något som tidigare inte funnits i ordets rätta bemärkelse. 

Juniorverksamheten gynnades ekonomiskt av stadsmakterna, vilket innebar 

att klubbens ekonomi åtminstone i viss mån förbättrades. Tidigare var 

ungdomar i KAS ett sällsynt fenomen, och medlemmarna bestod då nästan 

uteslutande av äldre herrar. Det finns all anledning att framhålla 1972 som 

det år då ett trendbrott i detta avseende skedde. Bodgren (1979) skrev 

följande om år 1972:  

"Sommaren 1972 spelades VM match i Reykjavik mellan Spasskij och Fischer 

och den publicitet omkring schack som detta medförde, hade oanat goda 



konsekvenser för vår klubb, vilket medförde att en samling ungdomar 

stormade in vid starten på hösten 1972. " 

Att antalet ungdomar som spelade schack runt om i Sverige ökade under denna 

period påpekas även av Borgström (1992, s. 15): 

Under 1960-70-talen expanderadesförbundets verksamhet mycket 

kraftigt särskiltpå ungdomssidan, eftersom just denna verksamhet ungades 

av stadsmakten. Ungdomsverksamheten blev då Sveriges schackförbunds 

ekonomiska ryggrad.  

 

Ett annat exempel på att Fischers seger hade stora effekter var att Tidskrift för 

schack ökade sin upplaga från 3100 till 4300 år 1973. Fenomenet att schacket 

blomstrade överallt tack vare Fischer kom att betecknas som Fischervågen 

(Borgström, 1992, s. 134). 

1972 blev den starke spelaren Arthur Mellgren medlem i klubben, och detta kom 

att få positiva konsekvenser. Bodgren (1979) skrev följande : 

"Mellgren med sin fina klubbkänsla smittade av sig på övriga medlemmar, 

det gick till och med attfå med Gösta Carlsson i laget, något som var stört 

omöjligt före Arthurs ankomst. Samma år lyckades Gösta Carlsson vinna SM 

för oldboys för andra året i rad, denna gång gick tävlingarna av stapeln i 

Bollnäs. 

1972 var första året som KAS deltog i allsvenskans division tre, dock gick 

det inte bra, och klubben åkte ur direkt. 

 
1973 började de tillkomna juniorerna bli bättre spelare, och för första 
gången på länge segrade juniorer från KAS i DM för yngre och äldre juniorer. 
Detta kom att hålla i sig i flera år framöver, då DM för juniorer kom att 
domineras av KAS. Även seniorerna höjde sin spelstandard, och lyckades 
komma tvåa i lag-DM detta år. 

Samma år gav Stockholmsspelaren Axel Ornstein en simultan för KAS, denna 

lyckades han vinna med de fina siffrorna 20,5-6,5 (Andersson, 2002). Ornstein 

kom senare att bli internationell mästare samt vinna SM för seniorer ett stort 

antal gånger. 

1974 fortsatte framgångarna för KAS, men i lite mindre utsträckning än de 

närmast föregående åren. Klubben gick snarare in i en konsolideringsfas, där det 

positiva från tidigare år stabiliserades (Bodgren, 1979). 



Samma år inleddes en lång tradition inom svenskt schack, nämligen 

Solstadsträffen. Denna turnering hade sin premiär detta år, och spelades sen 

regelbundet varje år fram till år 2000 då den sorgligt nog hade ett års uppehåll. 

Turneringen spelades första året på stadshotellet i Karlstad, men 

efterkommande år kom det att spelas på OK motorhotell i Karlstad. 

Motorhotellet kom sedermera att byta namn till hotell Gustaf Fröding. 

Solstadsträffen var under flera år bland de största turneringarna i Sverige inom 

sin nisch snabbschack. 

 

1975 blev Gösta Carlsson för tredje och sista gången svensk mästare för 

Oldboys, denna gång i SM som spelades i Motala. Samma år lyckades klubben 

med nöd och näppe äntligen hänga kvar i division tre, något som medlemmarna 

var mycket nöjda med. 

Samma år började den dåvarande ordföranden Elof Bodgren att ge ut en 

klubbtidning vid namn "Vi i schackklubben", som kom att bli mycket omtyckt 

och som behandlade aktuella händelser inom KAS. Klubbtidningen kostade vid 

denna tidpunkt 3:- , och nettoavkastningen gick oavkortat till sällskapets 

jubileumsfond (Bodgren, 1975). 

Detta år besökte stormästaren Harry SchüsslerKAS och gav en simultan som han 

vann med de respektabla siffrorna 21-1 (Andersson, 2002).  

1976-77 blev den bästa säsongen rent kvalitativt som klubben någonsin haft. 

I allsvenskan segrade KAS i division tre, och för första gången någonsin gick 

klubben upp i division två. Totalt sett hade KAS tre lag i allsvenskan detta år, 

vilket innebär att minst 24 personer från klubben var involverade i seriespelet 

(Bodgren, 2002).  

Samma år segrade Lars-Erik Pettersson i DM för seniorer, samtidigt som klass 

ett vanns av Pål Magnussen. Aven klass två fick en segrare från KAS, nämligen 

Johnny Johansson. 

Klubben vann DM för lag samtidigt som det segrade i lagblixt-DM. Magnus 

Bergman från KAS lyckades bli yngre juniormästare i DM, och sålunda vann 

klubben i stort sett allting i Värmland detta året. 

Norrstrandsskolan lyckades gå till riksfinal i skol SM för lag, där de placerade 

sig som trea, alla medlemmar i laget var spelare från KAS (Bodgren, 1979). 

Lars-Erik Pettersson svarade för klubbens bästa individuella prestation 
någonsin detta år, då han blev nordisk mästare för seniorer i NM som spelades i 
Rajamäki i Finland. I hård konkurrens lyckades han slutligen stå som segrare. 
Vare sig förr eller senare har en medlem från KAS gjort en sådan stark 
individuell prestation. I ett direkt avgörande parti lyckades det Pettersson att 
besegra den dåvarande regerande svenske mästaren Harry Schüssler och 
därmed säkra slutsegern (Bodgren, 1979). Pettersson var år 1977 rankad som 



nummer 23 :a i Sverige bland seniorerna, vilket var hans högsta 
rankingnågonsin (Bodgren, 1977). 

 

gick det inte lika bra som föregående år, vilket knappast var förvånande, då det 

föregående var ett så otroligt bra år för klubben. I allsvenskan åkte klubben 

omedelbart ur division två, och förpassades alltså åter till division tre. 

1978 slog klubben rekord i antalet medlemmar med bred marginal, och 

det kan därmed sägas vara klubbens höjdpunkt rent kvantitativt. Inte mindre 

än 111 medlemmar var då vid årets slut registrerade för klubben. En starkt 

bidragande faktor till detta var den ypperliga ungdomsverksamheten som i 

slutet av 70-talet bedrevs inom sällskapet. Av de 1 1 1 medlemmarna var 

inte mindre än 83 av dem under 25 år, vilket får ses som ett tydligt bevis på 

en lyckad ungdomsverksamhet (Bodgren, 1979).  

Tack vare det stora antalet medlemmar spelades detta år klubbmästerskapet i 

tre hela klasser. Detta år var tyvärr det sista som klubbtidningen "vi i 

schackklubben" gavs ut, till besvikelse för medlemmarna. Den främsta 

anledningen till att den lades ner var att klubbens övriga medlemmar inte i 

tillräckligt utsträckning hjälpte Bodgren med att få ihop tillräckligt med 

material för att kunna fortsätta att ge ut tidningen.  

Samma år började långpartiturneringen Karlstad Open spelas årligen, under Elof 

Bodgrens regi. Turneringen kom liksom Solstadsträffen, att spelas på hotell 

Gustav Fröding. 

Som tabell 4 visar, kom 1979 bli det år då alla tidigare medlemsrekord slogs. 
70-talet kom sammanfattningsvis att bli klubbens bästa årtionde historiskt sett, 
både kvantitativt och kvalitativt. 

 

  



Arvid berättar 

Allsvenska serien 

År 1952 startades en allsvensk serie. Storstäderna deltog med klubblag och 

landsorten med landsskapslag/distriktslag. Lagen indelades i grupper om fyra. 

Första året gick de tre ronderna på olika datum. Premiären var i Alvesta den 23/11 

1952 där värmlandslaget efter en strapatsrik bussresa mötte Värends 

Schackförbund. Smålänningarna tog ledningen med 3-0 och efter varje vinst 

applåderade publiken! Hagforsaren Gösta Andersson reducerade till 3-1 olch såg 

sig omkring för att motta samma hyllning. Den uteblev dock varpå Gösta själv 

tog upp en app,låd med kommentaren: ”Om ingen ann klapp får ja väl klapp 

själv!”. Vi vann till slut med 5.5-4.5. 

I andra ronden kom storfavoriten Wasa A-lag fån Stockholm till Karlstad för att 

ta hem en lätt seger. Därav blev dock intet. Efter en verklig kämpainsats vann vi 

med hela 7-3! För vinstpartierna stod Gunde Östberg, Viktor Svensson Säffle och 

Nils Sjöqvist Karlskoga. Själv höll jag remi på tionde bordet. 

Året därpå stod KAS som arrangör för tävlingen som då drogs ihop med alla tre 

ronderna under allhelgonahelgen. Värmland började med att slå Jämtland med 8-

2 men förlorade mot Kamraterna Göteborg och mot Stockholm Södra. SS hade 

stormästaren Gideon Ståhlberg på första bordet. Efter tävlingen, som spelades i 

Hemvärnsgården vid Mariebergsskogen, ville Ståhlberg gå på travet och 

utrustades med stalltips av Ivar Berg. Tipsen slog in varpå Ivar med flera bjöds 

på Statt före sista tåget till Stockholm. 

Under åren 1953-67 spelades tävlingen på allhelgonahelgen med växlande 

framgångar för värmlandslaget och deltagande karlstadsspelare. Hösten 1968 

startades det nuvarande systemet med enbart klubblag. 

 

Arvid berättar 

Klubbmästerskap 

Det spelades i tre klasser, M, 1 och 2. Spelkvällarna samlade cirka 20 spelare. Vi 

höll till i Folkets Hus D-sal, nuvarande ”Stenbron” med utsikt över älven. Hyran 

var hög och 1958 flyttade vi därför till en källarlokal under kafé Virveln på Västra 

Torggatan. Där fick vi vara gratis men bidrog i genäld till att höja kaféets 

omsättning. Lokalen var dock både trång och otrivsam, efter ett år gick flyttlasset 

samma väg tillbaka. Under åren på Folkets Hus måste alla spelare erlägga 

spelkvällsavgift à en krona som gick till hyran. 

Närvaron på spelkvällarna var god och vi kund som regel genomföra en rond i 

veckan. En kuriositet var den träningsturnering 1959-60 som spelades med 

handikapp. I våra dagar gäller tidshandikapp men då var det materialet som 

reducerades. Då det skilde en klass mellan spelarna tilldelades den starkare de 

svarta pjäserna minus bonden på f7. Vid två klassers skillnad fick han de minus 

springaren på b1. Det blev rätt märkliga partier, och jag tror inte, att experimentet 

har upprepats. 



 

 

  



      
Gösta Carlsson  Sven-Owe Ark och Arvid Åhrén 

  



Lokaler 

• Haga  Läsetuga 

• Verkmästareföreningens lokal 

• Kafé  Minerva   

• Stadshotellet 

• Grand Hotell 

• Kafé Virveln på Västra Torggatan 

• Wåxnäs Hotell, Pub Schack 

• Folkets Hus 

• Värmlandsgatan Herrhagen, källarlokal 

• Tolvmansgatan Norrstrand 

• Sundsbergsgatan Herrhagen 

 

 

  





Medlemsantal 

1921 75 

1922 61 

1923 43 

1925 49 

1926 21 

1927 20 

1929 22 

1930 24 

1931 22 

1932 35 

1937 28 

1938 32 

1939 20 

 1943 40 

1944  38 

1945 20 

1946 30 

1947 30 

1949 40 

1950  35 

 1972 28 

1976 36 

1977 40 

1978 39 

1979 111 

1981 50 

1982 52 

1983 35 

1984 37 

1985 35 

1986 31 

1987 30 

1988 18 

1989 25 

1990 34 

1991 30 



1992 26 

1993 22 

1994 21 

 1996 40 

 1998 22 

 1999 35 

  



 

 

Lagspel 

 

Arvid Åhrén berättar 

Allsvenskan 

År 1952 startades en allsvensk serie.  

Storstäderna deltog med klubblag och landsorten med landsskapslag/distriktslag. 

Lagen indelades i grupper om fyra. Första året gick de tre ronderna på olika 

datum. Premiären var i Alvesta den 23/11 1952 där värmlandslaget efter en 

strapatsrik bussresa mötte Värends Schackförbund. Smålänningarna tog 

ledningen med 3-0 och efter varje vinst applåderade publiken! Hagforsaren Gösta 

Andersson reducerade till 3-1 olch såg sig omkring för att motta samma hyllning. 

Den uteblev dock varpå Gösta själv tog upp en app,låd med kommentaren: ”Om 

ingen ann klapp får ja väl klapp själv!”. Vi vann till slut med 5.5-4.5. 

 

I andra ronden kom storfavoriten Wasa A-lag från Stockholm till Karlstad för att 

ta hem en lätt seger. Därav blev dock intet. Efter en verklig kämpainsats vann vi 

med hela 7-3! För vinstpartierna stod Gunde Östberg, Viktor Svensson Säffle och 

Nils Sjöqvist Karlskoga. Själv höll jag remi på tionde bordet. 

 

Året därpå stod KAS som arrangör för tävlingen som då drogs ihop med alla tre 

ronderna under allhelgonahelgen. Värmland började med att slå Jämtland med 8-

2 men förlorade mot Kamraterna Göteborg och mot Stockholm Södra. SS hade 

stormästaren Gideon Ståhlberg på första bordet. Efter tävlingen, som spelades i 

Hemvärnsgården vid Mariebergsskogen, ville Ståhlberg gå på travet och 

utrustades med stalltips av Ivar Berg. Tipsen slog in varpå Ivar med flera bjöds 

på Statt före sista tåget till Stockholm. 

 

Under åren 1953-67 spelades tävlingen på allhelgonahelgen med växlande 

framgångar för värmlandslaget och deltagande karlstadsspelare. Hösten 1968 

startades det nuvarande systemet med enbart klubblag. 

 

Utöver spel under SSF:s paraply så spelades i regionala serier. 

Värmland hade en egen distriktsserie, antalet klubbar var då större. 

 

 

 

Ekonomi 

 



• Medlemsavgifter 

• Kvällsavgifter 

• Månadsavgifter 

• Årsavgifter 

• Turneringsavgifter 

• Turneringskuponger, 20-talet 

• Donationer 

• Solstadsträffen 

• Karlstad Open 

• Bingolotto 

 

För att stärka ekonomin, som vid årets början var mycket svag, har sålts 

kuponghäften att användas vid en s.k, kupongturnering. Detta slags turnering 

har vunnit livlig anklang och i sin mån bidragit att stärka sällskapets kassa. 

Under 20-talet arrangerades det ganska ofta s.k. kupongturneringar, som verkar 

ha varit ett ganska vanligt sätt att förbättra ekonomin inom KAS under dess 

tidigaste historia. 

 

  



Händelser 

 

• Sällskapet grundades 1919-01-19 

• SM 1926 

• 25-årsfirande 1944 på Grand Hotell 

• Seriespel 

• Elof Bodgren ordförande 

• Solstadsträffen 1974 startade 

• Lars-Erik Pettersson 1977, Nordisk mästare 

• Karlstad Open 1979 startade 

• Klarälvsturneringen, 1984, Karlstad 400 år 

• 75-årsfirande 1994 , Tolvmansgatan 

• Ulf Anderssson mötte 1996 Simen Agdestein, sänt på ICC 

• Hemsida på nätet, 1998 

 

  



Persongalleri 

 

• Gustav Boman 

Gösta Carlsson     

 

Arvid Åhrén     

 

• Arthur Mellgren 

 
 

• Itzig Fleicher 

•  

Elof Bodgren    


