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Schackets Kulturhistoriska Sällskap (SKS) ser som sin uppgift att lyfta fram och dokumentera nytt och
gammalt ur schackets mångfasetterade historie- och kuriosakabinett. Föreningen bildades 1998 och
har under 2013 haft en styrelse bestående av Arne Johansson (ordf.), Calle Erlandsson (ledamot),
Roald Berthelsen (sekr.), Jan-Olof Lind (ledamot), Peter Holmgren (kassör), Rolf Littorin (suppleant).
Peter Collett var revisor och Robert Spångberg valberedningens ordf. samt Jonas Sandbom ledamot i
valberedningen.
Medlemstidningen Schackkultur
utkom under detta sitt tionde
utgivningsår med fyra nummer, nr
42-45. I dessa nummer fanns artiklar
skrivna av Peter Collett, Calle
Erlandsson, Peter Holmgren och
Arne Johansson. Peter Holmgren
skriver en serie av artiklar om
masslagmatcherna mellan Norr och
Söder i Stockholm som pågick under
lång period. Här invid ses en bild från
matchen Vasa – Södra den 12 mars
1939. Under den bilden ses några av
de miniatyrschackpjäser som kung
Adolf Fredrik egenhändigt tillverkat
som gåva till sin gemål, Lovisa
Ulrika år 1743. Bilden är från ett
Mitt-i-Schack-reportage som Arne
Johansson dokumenterat även i
artikelform för Schackkultur.
Föreningens styrelse samlades vid
tre tillfällen: 28/2 + årsmöte, 8/5 och
13/11 för att under gemytliga former
diskutera
schackkultur/historia.
Medlemsantalet var drygt 60 vid
slutet av året.
Föreningens
hemsida
(www.schackkultur.se) fick under
året en renovering med ett nytt
utseende och ett aktuellt innehåll.
Peter Holmgren höll föredrag på
Schacksalongerna
och
Arne
Johansson satte ihop en poster med
de första 100 årens Stockholmsmästare i schack, baserat på Peter Holmgrens bok och bildmaterial. Det
var 62 olika mästare som fick varsin ruta på ett schackbräde på denna poster som nu hänger inramad
på Schacksalongerna.
SKS har också fortsatt att bidra med schackhistoria i Lokal-TV-programmet Mitt i Schack, som
gjorts av syskonen Adriana, Amelia och Antonia Krzymowska och Alfred och Albert Krzymowski.
Programmets sista avsnitt sändes i juni 2013 och var nummer 391 i ordningen. Programmen finns
fortfarande tillgängliga via hemsidan chessTV.eu.
Medlemsavgiften för 2014 är 200 kr och kan sättas in på SKS plusgirokonto 35 64 81-2. Alla
intresserade är välkomna att höra av sig till föreningen via e-post (schackkultur@telia.com).

