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Det blev dubbelt svenskt i topp i en IM–turnering
i danska Faaborg. Emil Hermansson segrade på
6½ poäng (av 9), en halv före Linus Olsson (bilden).
Med detta resultat tog Olsson sin första inteckning
i IM–titeln. Mer om den turneringen i nästa nummer. Några veckor dessförinnan vann Linus äldsta
gruppen i skol–SM. Läs Jonas Erikssons intervju med
honom på sidan 500.
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Tidskrift för Schack
Lars Grahn
Döbelnsgatan 3 B
212 13 Malmö
lars.grahn@schack.se
Redaktör och ansvarig utgivare
Lars Grahn
Prenumerationer och ekonomi
Ingemar Eriksson
011/10 74 20
ingemar.eriksson@schack.se
Marknadsansvarig
Robert Ericsson
robert.ericsson@schack.se
Ordförande i Informationskommittén
Erik Degerstedt
erik.degerstedt@schack.se

TfS nummer 8

●

2004

●

Årgång 110

Innehåll
464

VM–matchen i Brissago
De två kombattanterna i VM–matchen i den schweiziska
orten Brissago, Vladimir Kramnik och Peter Lékó, fick
chansen att utkämpa sin duell under bästa möjliga
spelförhållanden. På bilden ser vi exvärldsmästaren
Anatolij Karpov göra det symboliska förstadraget i
första VM–partiet. Det partiet vann Kramnik, liksom
matchens sista. Ställningen blev 7–7 och Kramnik behöll
sin VM–titel.
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När Euwe blev världsmästare
Få trodde att utmanaren Max Euwe skulle ha en chans mot Alexander Aljechin i VM–
matchen 1935. Aljechin föreslog att de skulle spela en match över tio partier under en
kryssning på ett stort passagerarfartyg, gärna med destination Indien tur och retur. Det
blev i stället en match om trettio partier i olika städer i Holland. Och resultatet blev högst
oväntat.

486

Europacupen i Cesme
Garri Kasparov ställde upp för ryska klubben Max Ven Ekaterinburg i Europacupen. Han
anlände i god tid från New York till Istanbul i sällskap med mamma Klara. Det fanns en
mottagningskommitté med välkomstbanderoll på plats, men de som förväntade att han
skulle uppträda som den världsetta han är vid brädet blev lite besvikna. Björn Ahlander
berättar om Kasparovs spel men framför allt om hur det gick för Limhamns SK och
Kristallens SK.
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Närschackspelare till finalen i korr–VM
Ralf Åkesson har kvalificerat sig till VM–final i korrschack. Han ser denna spelform främst
som ett bra träningsredskap och komplement till närschackspelet. Här kommenterar han
två av sina korrpartier från VM-cykeln.
Veteran–EM
Förstaplats för Cicak
En remi för mycket
Nytt koncept i Hastings
Schack i Palestina
I korta drag
Idel favoritsegrar i skol–SM
Fyrnationers blev Trenationers
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Ralf Åkesson, VM–finalist
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VM-match, Brissago 2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Vladimir Kramnik 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1

7

0 ½½½ 1 ½½ 1 ½½½½½ 0

7

Foto: Centro Danneman

Peter Lékó

N

Vladimir Kramnik erövrade VM–titeln i klassiskt schack
genom att besegra Garri Kasparov i London år 2000.
Det tog fyra år innan han satte titeln på spel. Det har
gått så lång tid att en och annan har ifrågasatt om han
verkligen kan kalla sig världsmästare.

Foto: Centro Danneman

Det blev i alla fall en match i Brissago och efter att ha
vunnit det första partiet med de svarta pjäserna såg det
ljust ut för ett titelförsvar. Men bilden förändrades
drastiskt när utmanaren Peter Lékó vann femte och
åttonde VM–partiet. Här följer vi dramatiken parti för
parti.

VM-trofén
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är Vladimir Kramnik och
Peter Lékó slog sig ner för en
duell över maximalt fjorton partier, så kändes det som en riktig
VM–match. Det var klassiskt
schack, det vill säga en väl tilltagen betänketid (Kramnik har
för övrigt aldrig spelat något
parti med Fides nya betänketid),
och det generösa spelprogrammet tillät vilopauser. Det var med
några undantag en vilodag efter
varje parti. Rekreation är annars
ett eftersatt ämne i de VM–
turneringar som Fide numera står
för.
Det var spelarorganisationen
PCA som stod bakom den här
VM–matchen. Det låg en miljon
schweizerfranc i prispotten (nästan sex miljoner kronor), sextio
procent till vinnaren och fyrtio
till förloraren.
Det hela utspelades i den lilla
schweiziska orten Brissago belägen vid den vackra Lago Maggioro. Det var schacklig dramatik i
natursköna omgivningar. Arrangemangen i Centro Danneman
prisades från alla håll. Spelarna
gavs bästa möjliga förutsättningar, det fanns exempelvis vilorum
för dem i anslutning till scenen.
Matchen genomfördes i vänskaplig anda. Det underlättade
säkert att de båda spelarna har
samma manager, tysken Carsten
Hensel.
Kramnik erövrade VM–titeln i
klassiskt schack genom att besegra Garri Kasparov i London
2000, medan Lékó iklädde sig
utmanarens roll efter att ha vunnit ett slags kandidatturnering i

VM -matchen i Brissago
Av Lars Grahn

Dortmund 2002. Det var nu
första gången Kramnik försvarade sin VM–titel. Till Brissago
kom han i sällskap med sekundanterna Peter Svidler, Jevgenij
Barejev och Miguel Illescas. Lékó
fick å sin sida hjälp av Vladimir
Akopian, Vladislav Tkachiev och
Arsjak Petrosian (Lékós svärfar).
Vägen till framgång i en match
på högsta nivå är till stor del att
komma med överraskningar i
spelöppningen, speciellt med de
svarta pjäserna. Vi minns hur
Kramnik gjorde Berlinförsvaret i
Spanskt till ett remivapen mot
Kasparov för fyra år sedan. Vad
hade Kramnik nu på lager?
Första partiet gav en fingervisning. Det var exvärldsmästaren
Anatolij Karpov som gjorde det
symboliska förstadraget.
Peter Lékó
Vladimir Kramnik
Ryskt (C 42)
Första VM-partiet, 25 sept.
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6
Kanske ändå inte någon större
överraskning för Lékó. Ryskt var
Kramniks huvudförsvar mot 1.e4
när han satte sig ner för VMmatchen mot Kasparov.
3.Sxe5 d6 4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5
6.Ld3 Sc6 7.O-O Le7 8.c4 Sb4
9.Le2 O-O 10.Sc3 Lf5 11.a3 Sxc3
12.bxc3 Sc6 13.Te1 Te8 14.cxd5
Dxd5 15.Lf4 Tac8 16.h3
Schackpsykologi på högt plan.
Lékó utför ett drag som Kramnik
själv använde sig av när han spelade mot Anand i Wijk aan Zee
förra året.
16...Le4

Anand spelade 16...Lf6. Partidraget har föreslagits av Huzman. Nu faller 17.Sd2? Lxg2 18.
Lc4 på 18...Df5.
17.Le3 Sa5!?
Lékó kände sig lite provocerad
av det här nya draget, och nu blir
det svåröverskådliga komplikationer.
18.c4
Lékó antar utmaningen. 18.Da4
är ett försiktigare alternativ.
18.Sd2 verkar okej efter
18...Lxg2 19.c4 Dc6 20.d5 Dg6
21.Lh5 Lf3+ 22.Lxg6 Lxd1
23.Lf5! med kvalitetsvinst, men
efter 18...Lg6 eller 18...Lf5 står
springaren lite avigt på d2.
18...Sxc4 19.Lxc4 Dxc4 20.Sd2
Dd5 21.Sxe4 Dxe4 22.Lg5
Poängen med 18.c4.

22...Dxe1+!
Kramnik måste ge damen för torn
och löpare. Det fanns naturligtvis med i hans förberedelser.
Hans snabba spel vittnade om
det. Partidraget är det rätta sättet
att skiljas från damen. Efter
22...Lxg5?! 23.Txe4 Txe4 24.
Db1! Txd4? 25.Df5 förlorar svart
pjäs och parti.

23.Dxe1 Lxg5 24.Da5 Lf6 25.
Dxa7
25.Td1 a6 26.d5 Le5 följt av Ld6
är helt okej för svart.
25...c5!?
25...b6 26.Td1 Le7 är det solida
alternativet, men Kramnik ville
ha ut mer av ställningen.
26.Dxb7 Lxd4 27.Ta2 c4 28.Te2!
Ted8!
Svart får inte överskatta fribondens möjligheter, t.ex. 28...c3
29.Txe8+ Txe8 30.Dd7 Te1+
(Efter 30...Tb8 31.Dxd4 c2 32.
Dd2 hinner svart inte spela Tb1+
följt av c1D. Då blir han ju matt
på åttonde raden.) 31.Kh2 Le5+
32.f4! Lxf4+ 33.g3 Te2+ 34.Kh1
g6 35.Dc8+ Kg7 36.gxf4 c2
37.Dc3+ och vit vinner.
29.a4?!
Det draget kom direkt. Bättre är
29.Td2 med idén Txd4, t.ex.
29...Lc5 30.Txd8+ Txd8 31.Kf1
Lxa3 32.Da6 med trolig remi.
Även 29.g3 c3 30.Tc2 kommer i
fråga.
29...c3 30.De4 Lb6!
A–bonden stoppas samtidigt som
c–bonden får ett understöd.
31.Dc2?!
Damen borde ha stått kvar på e4.
Nu har vit fått en passiv ställning. Svarts plan är enkel: luft åt
kungen så att det inte sker en
olycka på åttonde raden, sedan
La5 och Td2. Lékó hade elva
minuter kvar till tidskontrollen,
Kramnik drygt en halvtimme.
31...g6 32.Db3 Td6 33.Tc2
Lékó berättade efter partiet att
så snart han hade fått upp den
här ställningen, började han leta
efter olika sätt att få damen tillTfS nr 8/2004
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baka till e4.
33...La5 34.g4 Td2 35.Kg2 Tcd8
36.Txc3!?
Ett praktiskt beslut i tidsnöden.
Han var beredd att ge kvalitet
för att få bort den irriterande
c-bonden.
36...Lxc3 37.Dxc3 T2d5
Det finns inga möjligheter att
rädda a-bonden.
38.Dc6 Ta5 39.Kg3 Tda8 40.h4
T5a6 41.Dc1 Ta5 42.Dh6 Txa4
43.h5 T4a5 44.Df4?
I efterhand betecknades det här
draget som det avgörande misstaget. 44.hxg6 ska spelas. Nu
lyckas Kramnik trolla fram en
bättre bondestruktur.
44...g5! 45.Df6 h6! 46.f3
46.Dxh6 faller på damfångsten
46...T8a6.
46...T5a6

Vinstplanen är att placera tornen
på f6 och f4 samt kungen på g7.
Sedan slag på f3. Det går med
god teknik.
47.Dc3 Ta4 48.Dc6 T8a6 49.
De8+ Kg7 50.Db5 T4a5 51.Db4
Td5 52.Db3
Efter 52.f4 Td3+ 53.Kf2 Ta2+
54.Ke1 Th3 55.Dd4+ Kg8 56.
Dd8+ Kh7 57.Dd5 ser det kanske ut som om vit fortfarande är
med i partiet, men allt hopp släcks
med 57...Th1+!.
52...Tad6 53.Dc4 Td3 54.Kf2
Ta3! 55.Dc5 Ta2+ 56.Kg3 Tf6
57.Db4 Taa6
Om vit hade bytt av h-bönderna
i 44:e draget, så kunde han i ett
liknande läge ha räddat sig med
58.Db5.
58.Kg2 Tf4 59.Db2+ Taf6 60.De5
Bondeslutspelet efter 60.Dc3
466
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Txf3 61.Dxf3 Txf3 62.Kxf3 Kf6
63.Ke4 Ke6 64.Kd4 f5 går inte
att hålla. Samma reflektion gäller i slutställningen.
60...Txf3 61.Da1 Tf1 62.Dc3
T1f2+ 63.Kg3 T2f3+ 64.Dxf3
Txf3+ 65.Kxf3 Kf6 66.uppg.
En tuff öppning för Lékó, men
på presskonferensen efteråt var
det svårt att avgöra vem som
hade vunnit bara genom att
studera ansiktsuttrycken. Lékó
visade ett självironiskt leende
medan Kramnik såg trött ut.
Det spekulerades förstås i om
Kramnik skulle försöka passa på
att försöka kämpa ner Lékó i sitt
första vitparti.
Vladimir Kramnik
Peter Lékó
Spanskt (C 88)
Andra VM-partiet, 26 sept.
1.e4 e5
Det kom som en liten överraskning. Lékó brukar försvara sig
med Sicilianskt. På presskonferensen strax efter partiet förklarade Lékó sitt öppningsval: “Jag
beslöt mig för en tveeggad öppning för att se om Vladimir var
på kamphumör.“
2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6
5.O-O Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 O-O
8.h3
Ett vanligt sätt att förhindra
Marshallangreppet (8.c3 d5).
8...Lb7 9.d3 Te8 10.Sc3 Lb4
Det här draget spelades första
gången i ett blindparti Lékó–
Ivantjuk, Monte Carlo 2003. Nu
har alltså Lékó sett draget från
båda sidor och har alltså inte
någonting emot att sitta bakom
de svarta pjäserna. Ivantjuk tillät
ett avbyte av sin vitfältare med
11.Ld2 Sa5.
11.Sg5 Tf8 12.a3 Lxc3 13.bxc3
Sa5 14.La2
Kramnik vill behålla vitfältaren,
väl medveten om att motståndaren kan tänkas försöka göra livet
surt för den med c7-c5-c4. 14.f4
Sxb3 15.cxb3 ger vit en liten
fördel.
14...c5 15.f4 exf4

16.e5
Kramnik var osäker på vem som
skulle stå bäst efter 16.Lxf4 c4!?.
Det krävs en fångvaktare på a5
för att hålla löparen instängd,
och man kan inte gardera sig mot
ett framtida utbrytningsförsök.
På 16.Lxf4 h6 angav Lékó 17.Sf3
d5 med lika spel, men frågan är
vad som händer efter 17.Sxf7!?
Txf7 18.Lxf7+ Kxf7 19.e5. En
möjlig fortsättning är 19...Sd5
20.Dh5+ Kg8 21.Lxh6! och vits
torn är redo att förstärka angreppet. 21...gxh6? kan avskrivas på
grund av 22.Dg6+ Kh8 23.
Dxh6+ Kg8 24.Te4 och vit vinner.
16...Sd5 17.Lxd5 Dxg5!?
Kramnik hade lagt ner en hel del
tid på att försöka beräkna konsekvenserna av 17...Lxd5 18.Dh5
h6 19.Lxf4!?. Det visar sig att
svart inte kan anta pjäsoffret, t.ex.
19...hxg5 20.Lxg5 Db6 (20...f6
21.exf6 Lf7 [21...gxf6 22.Lh6
Tf7 23.Te3 underlättar vinstföringen.] 22.Dh4 Db6 23.Te7 Tae8
24.fxg7 Kxg7 25.Tf1 och vit vinner.) 21.Lf6!! gxf6 22.Te3 c4
23.d4 fxe5 24.Tg3+ Dg6 25.
Txg6+ fxg6 26.Dxg6+ Kh8
27.Te1 (med idén Te1-e3-g3)
27...Sc6 28.Te3 Lg8 29.Tg3 Tf7
30.d5 och vit vinner, enklast
efter 30...Sa5? 31.Dh5+ Th7 32.
Dxe5+ med matt.
18.Lxb7 remi
Efter 18...Sxb7 19.Df3 är det
viktigt att svart har mellandraget
19...Dg3!.
Efter partiet fick Lékó frågan vad
han skulle göra nästa dag, som

Foto: Cathy Rogers

var en vilodag.
– Sport, blev svaret.
– Vilken sport?
– Schack!
Sedan var det dags för en ny
dust i Ryskt. Efter första partiet
tyckte Kramnik inte att han hade
anledning att variera sig.
Peter Lékó
Vladimir Kramnik
Ryskt (C 42)
Tredje VM-partiet, 28 sept.
1.e4 e5 2.Sf3 Sf6 3.Sxe5 d6
4.Sf3 Sxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Sc6 7.
O-O Le7 8.c4 Sb4 9.Le2 O-O 10.
Sc3 Lf5 11.a3 Sxc3 12.bxc3 Sc6
13.Te1 Te8 14.cxd5 Dxd5 15.Lf4
Tac8 16.c4
Här kommer avvikelsen från
första VM–partiet, där ju Lékó
spelade Kramniks drag 16.h3.
16...De4 17.Le3 Dc2!
Detta till synes naturliga drag är
en nyhet. 17...Lf6 18.Tc1 är det
vanliga.

Vladimir
Kramnik
fick en
strålande
start.

Lékó försjönk i djupa tankar och
efter en lutare på femtio minuter
bestämde han sig för att försöka
pressa fram en liten fördel efter
avbyten: “Jag kände för att spela
något originellt för att rättfärdiga
att jag hade använt en timme för
tolv drag. Det verkade praktiskt
att forcera spelet och jag hoppades på eller drömde om lite tryck.“
18.d5
Det finns inte mer att hämta
efter 18.Dxc2 Lxc2 19.Tac1 Le4!
20.Tc3 (20.Sd2 Lxa3) 20...Lf6
osv.
18...Sa5 19.Sd4
19.Dxc2 Lxc2 20.Sd4 Lg6 verkar också remiaktigt.

19...Dxd1 20.Texd1 Ld7 21.Ld2
Lf6 22.Lxa5 Lxd4 23.Txd4 Txe2
remi
Det kunde ha blivit ett slutspel
med olikfärgade löpare. Det är
troligt att hela partiförloppet
fanns med i Kramniks laptop, att
det var en förberedelse från början till slut.
Efteråt förklarade Lékó att det
hade känts som om han spelade
med de svarta pjäserna, och att
nu fick det vara nog med att spela
andras drag: “I fortsättningen ska
jag spela mina egna drag.“ Att
välja Kramniks 16.h3 i första
VM–partiet var ju inte särskilt
originellt.
Ryskt hade testats två gånger
och befunnits dugligt. I den fortsatta matchen fick Kramnik inte

chansen att bevisa öppningens
försvarsduglighet en gång till.
Vladimir Kramnik
Peter Lékó
Spanskt (C 88)
Fjärde VM-partiet, 30 sept.
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5.O-O Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
O-O 8.h3 Lb7 9.d3 d6
Dags att avvika. Lékó ville inte se
om Kramnik hade en förstärkning på gång i förhållande till
andra VM–partiet.
10.a3 Sd7 11.Sc3 Sd4 12.La2
Efter att ha grunnat på saken ett
bra tag bestämde sig Kramnik för
att inte följa partiet Gristjuk–
Beliavsky, Tripoli 2004, som fortsatte 12.Sxd4 exd4 13.Se2.
12...Sxf3+ 13.Dxf3 Lg5 14.Lxg5
Dxg5 15.Sd5 c6 16.Se3 g6 17.
TfS nr 8/2004
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25.cxb5?
Bättre är 25.Sc7, t.ex. 25...bxc4
26.Txb8 Txb8 27.Sxe6 fxe6 28.
dxc4 Df4 29.Dd3 med fördel för
vit.
25...Lxd5
25...axb5 26.Sc7 b4!? hade utjämnat ställningen, enligt Kramnik.
26.exd5 axb5 27.d6!?
Vits dam får tillgång till de
intressanta fälten d5 och c6
varifrån den kan angripa svarts
svaga bönder.
■ Lag–VM för veteraner
i Port Erin, Isle of Man slutade med guldmedaljer för
både Israel och Tyskland:
1–2. Israel och Tyskland
26½; 3. Schweiz 20; 4.
Italien 19; 5. England 19
poäng. Sverige deltog inte.
(8 ronder, 12 fyramannalag)
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27...b4!
Det kan vara frestande att ge sig
på d6-bonden, men efter
27...Tfd8 28.Dd5 Df6 29.Txe5
Txd6 30.Dxc5 Txd3 31.a4! kan
svart känna sig lurad.
28.a4 Tfd8 29.Dd5 Df6 30.Dxc5
Dxd6 31.Dxd6 Txd6 32.Txe5 b3
Ställningen efter 32...Txd3 33.
Tb5 Ta8 34.T5xb4 Ta3 35.Tb8+
Txb8+ 36.Txb8+ är remi enligt
slutspelsteorin, men visst finns
det praktiska vinstchanser för vit.
I ett parti Lékó–Anand, Linares
2003, uppkom följande ställning:
analys

Tad1 Tad8 18.c3
Framstöten d3-d4 är i princip
önskvärd, men här måste vit
besinna sig: 18.d4? exd4 19.Txd4
c5 20.Txd6 Se5 21.Df6 Sf3+!
med klar fördel för svart.
18...c5 19.Ld5 Lc8
Det gäller att behålla rätt pjäser
på brädet.
20.b4
Efteråt ifrågasatte Kramnik om
20.b4 och 21.c4 var rätt plan.
Men som partifortsättningen
visar tycks dessa drag inte äventyra vits fördel.
20...Sb6 21.c4 Sxd5 22.Sxd5 Le6
23.bxc5 dxc5 24.Tb1 Tb8

Lékó lyckades vinna det partiet,
och hade uppenbarligen inte lust
att själv försöka försvara en sådan
ställning mot Kramnik.
33.Tb5 Ta8 34.T1xb3 Txa4
35.Tb6 Td7 36.Tf6 Ta1+ 37.Kh2
Td1 38.Tf3 h5 39.h4 Td2 40.g3
Kg7 41.Kg2 Td1
Kungen tillåts inte slinka ut via
f1.
42.Te3 Kh7 43.Kf3 Td2 remi
Hotet mot d–bonden säkrar remin.
Till femte VM–partiet kom Lékó
med en ny öppningsstrategi. Han
bytte ut sitt standarddrag 1.e4
mot 1.d4. Det öppnade nya möjligheter.
Peter Lékó
Vladimir Kramnik
Damgambit (D 37)
Femte VM-partiet, 2 oktober
1.d4!?
Ett mycket sällsynt inslag i Lékós
öppningsrepertoar. Efter att ha
gjort draget gick han och hämtade en flaska mineralvatten. Det

tog prick en minut innan Kramnik hade samlat sig och gjort sitt
svarsdrag.
1...Sf6 2.c4
Det lär vara första gången Lékó
sitter med den här ställningen i
ett tävlingsparti.
2...e6 3.Sf3 d5 4.Sc3 Le7 5.Lf4
O-O 6.e3 c5 7.dxc5 Lxc5 8.cxd5
Sxd5 9.Sxd5 exd5 10.a3 Sc6 11.
Ld3 Lb6 12.O-O Lg4
Det är 12...d4 och 12...Df6 som
är huvudalternativen.
13.h3 Lh5 14.b4 Te8 15.Tc1 a6
16.Lxa6
Det finns inte någon större anledning att höja på ögonbrynen,
vi befinner oss fortfarande i bokvarianterna.
16...Txa6 17.b5 Txa3 18.bxc6
bxc6 19.Txc6
Svart får dras med den isolerade
d-bonden.
19...Ta7
I partiet Atalik–Short, Ohrid
2001, följde 19...Te6 20.Txe6
fxe6 21.Dc1 och vit behöll initiativet.
20.Td6
I partiet Malachatko–Pigusov,
Ohrid 2001, följde 20.Db3 Lxf3
21.gxf3 Lc7 22.Txc7 Txc7 23.
Lxc7 Dxc7 24.Dxd5 De5 25.Td1
Dxd5 26.Txd5 g6 och vits merbonde räckte inte för att undgå
remi.
20...Td7 21.Dxd5 Txd6 22.Dxd6
Dxd6 23.Lxd6 Lxf3
I ett snabbparti Anand–Karpov,
Moskva 2002, valde Karpov att
behålla löparparet med 23...Td8.
Remin säkrade han efter 114 drag.
24.gxf3 Ld8 25.Tb1 Lf6

26.Kg2

Det är först här som vi lämnar
de upptrampade stigarna. Lékó
ägnade förmodligen en hel del
tid i sina öppningsförberedelser
åt detta slutspel. Visst känns den
tanken en aning absurd? I partiet
Gritsak–Kruppa, Alusjta 2002
följde 26.Tb5 g6 27.f4 och remi
efter 63 drag.
Det är svårt att tänka sig att
Kramnik skulle kunna förlora
diagramställningen. Den tanken
måste han själv också ha haft.
26...g6 27.f4 Kg7 28.Tb7 Te6
29.Td7 Te8 30.Ta7 Te6 31.Lc5
Tc6 32.Ta5 Lc3 33.Tb5 Ta6 34.
Tb3 Lf6 35.Tb8!
Hotet 36.Lf8+ provocerar fram
h7–h5. Det finns åtskilliga slutspel där det draget är bra, men
just här försvagar det svarts ställning.
35...h5 36.Tb5 Lc3 37.Tb3 Lf6
38.e4 Ta5 39.Le3 Ta4 40.e5 Le7
41.Tb7 Kf8 42.Tb8+ Kg7 43.Kf3
Tc4 44.Ke2 Ta4 45.Kd3
Vit skulle gärna vilja spela 46.Ld4
följt av e5–e6+.
45...Lh4 46.Ld4 Ta3+ 47.Kc2
Ta2+ 48.Kd3 Ta3+ 49.Kc4 Ta4+
50.Kd5 Ta5+ 51.Kc6 Ta4 52.Kc5
Le7+ 53.Kd5 Ta5+ 54.Ke4 Ta4

55.Tc8!
Lékó förivrar sig inte. Efter
55.e6+? Lf6 56.e7 Txd4+ 57.Ke3
Lxe7 58.Kxd4 Ld6 är det remi.
Kramnik har hamnat i ett läge
där hotet e5–e6+ tvingar honom
att ge kvalitet. Men remin är
fortfarande inom räckhåll.
55...Lh4 56.e6+ Lf6 57.e7 Txd4+
58.Ke3 Lxe7 59.Kxd4 Lh4 60.f3
f5
Svart är på väg att bygga en oin-

taglig borg.
61.Tc7+ Kf6 62.Kd5
62.Tc6+ Kf7 63.Ke5 Ld8 och vit
kommer inte över borggården.

62...Lg3??
Efter drygt sex timmars hård
kamp gör Kramnik ett avgörande
fel. Löparen måste ges en chans
att vara med i försvaret, t.ex.
62...Le1! 63.Tc6+ Kf7 64.Ke5
La5! 65.Tf6+ (65.Tc8 Lb6)
65...Kg7 66.Ke6 Lc3! och med
löparen på den långa diagonalen
är remin säkrad.
63.Tc6+ Kg7 64.Ke5 h4
Efter 64...Lh4 65.Tc7+ Kg8 66.
Ke6 Kf8 67.Tc8+ Kg7 68.Tb8!
uppstår ett dragtvång som tvingar bort löparen från den viktiga
diagonalen h4–d8, t.ex. 68...Lg3
69.Tb7+ Kh6 70.Kf7! Lxf4 71.
Tb6 Kg5 72.Txg6+ Kh4 73.Ke6
Kxh3 74.Kxf5 och vit vinner.
65.Tc7+ Kh6 66.Tc4!
Nu kan svart inte hindra vits kung
från att ta sig till f7, varefter
g6–bonden faller. Och med den
faller svarts sista bastioner.
66...Kg7 67.Ke6 Lh2 68.Tc7+
Kh6 69.Kf7 uppg.
69...Lxf4 70.Tc6 och vit vinner.
Partiet tog nästan sju timmar i
anspråk.
En utmattad Kramnik fällde en
resignerad kommentar efter partiet: “Jag straffades för att jag
spelade passivt. En bra läxa.“
Lékó tycks kunna vinna remiaktiga slutspel mot vem som
helst. Efter den krafturladdningen kunde man förvänta sig en
lugnare föreställning i sjätte
VM–partiet.

Vladimir Kramnik
Peter Lékó
Spanskt (C 88)
Sjätte VM-partiet, 3 oktober
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5.O-O Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
O-O 8.h3 Lb7 9.d3 d6 10.a3 Sa5
Lékó avviker från fjärde VM–
partiet.
11.La2 c5 12.Sbd2 Sc6 13.c3
Dd7
En ny idé. I partiet Svidler–
Anand, Dortmund 2004, följde
13...Lc8 14.Sf1 Le6.
14.Sf1

14...d5!?
Det har likheter med Marshallangreppet. Efter 15.exd5 Sxd5
16.Sxe5 Sxe5 17.Txe5 Lf6 18.
Te1 Tad8 har svart kompensation för bonden. Det är starkt
tryck mot d3-bonden.
15.Lg5
Lékó: “Med det draget erkänner
vit att svart har minst lika spel.“
15...dxe4 16.dxe4 c4!
Löparen på a2 kan betraktas som
neutraliserad.
17.Se3
Ställningen efter 17.Lxf6 Dxd1
18.Taxd1 Lxf6 19.Se3 Tfd8
20.Sd5 är utjämnad.
17...Tfd8 18.Sf5 De6 19.De2 Lf8
20.Lb1 h6 remi
Kramnik tänkte tjugo minuter
på remianbudet innan han
accepterade det. Ändå hävdade
Kramnik att han hade spelat
vidare om det var han som hade
spelat svart i slutställningen.
Det fanns en och annan som
förvånades över Lékós remianbud, men själv menade han
direkt efter partiet att det inte
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Foto: Cathy Rogers

Peter Lékó
utjämnade i
femte partiet.

fanns mycket att hämta för svart
efter exempelvis 21.Lh4 Se7
22.Sxe7+ Lxe7 23.Lc2 Sh5 24.
Lxe7 Dxe7 25.De3 Sf4 26.Tad1.
Efter matchen såg han remislutet i ett annat sken. Han
menade att han hade haft fel
inställning inför detta parti och
att det här kom att bli vändpunkten i matchen.
Lékó hade framgång med 1.d4 i
femte VM–partiet, så den här
gången kom öppningsdraget inte
som någon överraskning.
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Peter Lékó
Vladimir Kramnik
Damgambit (D 16)
Sjunde VM-partiet, 5 oktober
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.Sf3
dxc4 5.a4 e6
Det är 5...Lf5 som är normaldraget.
6.e3 c5 7.Lxc4
Det har uppstått en typställning
i antagen Damgambit, där vit har
fått a2–a4 på köpet. Avigsidan
med det skulle kunna vara att
fältet b4 är försvagat.
7...Sc6 8.O-O cxd4 9.exd4 Le7

10.Le3
Med 10.De2!? 0-0 11.Td1 skulle
man komma in i en standardställning där svart saknar draget
a7-a6. Om i stället 10...Sxd4 så
11.Sxd4 Dxd4 12.Sb5 Db6
13.Le3 och vit har ett kraftigt
utvecklingsförsprång som kompensation för bonden.
10...O-O 11.Se5 Sb4 12.a5!?
En intressant plan. Det motverkar en uppställning med b7-b6.
12...Ld7

Det var nog många som trodde
att direktsändningen på internet
hade fallerat i den här ställningen, men det var Lékó som tog sig
en rejäl lutare på över en timme.
Den typen av analyser kan man
kosta på sig i klassiskt schack. Till
slut kom han fram till att han
skulle upplösa spänningen.
13.d5
Alternativet var 13.Db3 Lc6 14.
a6. Då faller 14...bxa6? på 15.Sa2
varpå löparen på c6 hänger löst.
13...exd5 14.Sxd5 Sbxd5 15.
Lxd5 Sxd5 16.Dxd5 Lc8!
Efteråt förklarade Kramnik varför han hade förbrukat en hel del
betänketid innan han utförde
detta drag: “Det var när jag efter
17.De4 fann det precisa svaret
17...Ld6! med idén 18.Sc4 Te8
som jag förstod att svart inte hade
några problem. Först såg jag
17...Lf6? 18.Lc5 Te8 19.Tfd1
Dc7 20.Ld6 och det är ont om
fält för damen.
17.Tfd1 Dxd5 18.Txd5 Le6 19.
Tb5 Lf6
På 19...Ld6 följer 20.Lc5 med
samma utgång som i partiet.
20.Sf3 b6 21.axb6 remi

I sina tre vitpartier hade Kramnik envisats med att förhindra
Marshallangreppet med 8.h3 och
i inget fall hade han fått ut särskilt mycket ur öppningen. Det
var upplagt för något nytt. Han
bestämde sig för att se vad Lékó
egentligen hade att komma med
i just Marshallangreppet.
Denna variant fick en renässans när Boris Spasskij introducerade den som ett remivapen i
kandidatfinalen mot Michail Tal
i Tbilisi 1965. Tal försökte knäcka
Marshallangreppet i tre matchpartier innan han gav upp och
spelade anti-Marshall med 8.a4
och 8.h3 (Kramniks val). Tal
klarade 2½–2½ i sina svartpartier, men med de vita pjäserna
förlorade han med 2–4.
Det har gjorts många försök att
ta udden ur Marshallangreppet,
men på senare år har vitspelarna
i regel resignerat och förhindrat
varianten.
Vladimir Kramnik
Peter Lékó
Spanskt (C 89)
Åttonde VM-partiet, 7 oktober
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5.O-O Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
O-O 8.c3 d5!?
Marshallangreppet.
9.exd5 Sxd5 10.Sxe5 Sxe5 11.
Txe5 c6
Nigel Short experimenterade två
gånger med 11...Lb7 mot Viswanathan Anand, men andra
gången kunde det mycket väl ha
slutat illa. Short kommer nog
inte att göra ett tredje försök
med det draget.
12.d4 Ld6 13.Te1 Dh4 14.g3 Dh3
Den här ställningen har uppkommit i massor av mästarpartier.
15.Te4
Den gamla huvudvarianten
15.Le3 Lg4 16.Dd3 Tae8 spelas
sällan nuförtiden. Där tycks svart
ha bra spel för bonden.
15...g5
Tornet hindras från att komma
till h4, och 16.Lxg5? faller på
16...Df5.
16.Df1

Efter att ha blivit Fide–världsmästare fick Ruslan Ponomariov
en inbjudan till Linares 2002,
där han besegrade Michael
Adams i ett uppmärksammat
Marshallparti. Där besvarades 16.
De2 med nyheten 16...c5. Ponomariov vann och anhängarna av
16.De2 fröjdades – tills nästa
Marshalluppgörelse i Linares.
I partiet Ponomariov–Anand,
Linares 2002 följde 16.De2 f5!
17.Lxd5+ (Partiet Smirin–Gristjuk, Panormo 2001, utvecklades till en katastrof: 17.Te6??
Lxe6 18.Dxe6+ Kh8 19.Dxd6
Tae8 20.Ld2 f4 21.Lxd5 cxd5
23.f3 g4! 24.uppg.) 17...cxd5
18.Te6 f4!! 19.Txd6 Lg4 20.Df1
Dxf1+ 21.Kxf1 Tae8 22.Ld2
Lh3+ 23.Kg1 fxg3 24.hxg3 Te2
25.Le3 Txe3 26.fxe3 Tf1+ 27.
Kh2 g4 28.Txd5 remi.
Lékó har själv experimenterat
med 16.Df3 utan större framgång. Kom partidraget som en
överraskning för honom eller
spelade han överrumplad för att
göra Kramnik övermodig? Lékó
investerade i varje fall 51 minuter i sitt svarsdrag.
16...Dh5
16...Dxf1+ anses också vara okej
för svart. Lékós motiv för att
spela partidraget: “Jag beslöt mig
för att behålla damen på brädet,
för om något gick snett så skulle
damen se till att jag ändå hade
praktiska chanser.“
17.Sd2 Lf5 18.f3

18...Sf6!?
18...Lxe4? 19.fxe4 Se3 20.Df3
Dxf3 (20...Sg4 besvaras med
21.Sf1 med hotet 22.Ld1) 21.

Sxf3 Sc4 22.Sxg5 anses vara
mycket bra för vit.
19.Te1 Tae8 20.Txe8 Txe8 21.a4
21.Se4 Sxe4 22.fxe4 Txe4 23.
Ld2 leder till lika spel, men
Kramnik var ute efter mer.
21...Dg6
Löparen ska skickas in och irritera. I sina kommentarer till ovan
nämnda parti Ponomariov–
Adams i Informator 84:285
behandlar Ponomariov 21...Dg6
(efter dragomkastning), och nämner även alternativet 21...g4
22.axb5 gxf3 23.Sxf3 Lh3
24.Lxf7+ Kxf7 25.Sg5+ Kg7 26.
Sxh3 med klar fördel för vit.
22.axb5?!
Kramnik använde bara en minut
till det draget. Ponomariov koncentrerade sig på följderna av
22.Se4, och angav vit fördel efter
22...Lxe4 23.fxe4 Sxe4 24.axb5
axb5 25.Ta7 och 22...Sxe4 23.
fxe4 Lxe4 24.Lxg5 bxa4 [Vit
vinner efter 24...Dxg5? 25.
Dxf7+ eller 24...Ld3? 25.Lxf7+!
Dxf7 26.Dxd3 Dh5 27.Lh4]
25.Lc4. Men efter partiet menade Kramnik att svart står helt
okej i den senare varianten efter
25...Ld5.
Lékós tidsförbrukning bidrog
möjligen till Kramniks kamphumör. Här hade Lékó tjugo
minuter kvar för resterande nitton drag fram till tidskontrollen.
22...Ld3! 23.Df2?
Kramnik spelade fortfarande
snabbt, som om allt ingick i hans
förberedelser. Men efter partidraget går det käpprätt åt helsike.
Ponomariov anger 23.Dd1 Le2
utan kommentar. Efter 24.Dc2
är 24...Ld3 25.Dd1 och dragupprepning ett logiskt slut.
24...Dh5?? 25.Df5 och vit vinner.
23...Te2 24.Dxe2
Efter 24.bxa6 Txf2 25.Kxf2 Dh5
26.Kg1 Lxg3! 27.hxg3 Dh3 28.a7
Dxg3+ 29.Kh1 Kg7 30.a8D behöver svart inte nöja sig med
remischackar, han kan pressa
fram mer med 30...g4!! 31.Db7
De1+ 32.Kg2 gxf3+ 33.Sxf3
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Df1+ 34.Kg3 Sh5+ 35.Kh4 Dh1+
36.Kg4 Dg2+ 37.Kxh5 Dh3+
38.Sh4 Le2+ 39.Kg5 Dg4 matt.
24...Lxe2 25.bxa6
Den fribonden ser farlig ut. Damoffret verkar i förstone helt okej.
Fritz signalerar först vinst för vit,
men inser efter ett par minuter
att det i själva verket är svart som
står på vinst. Stängde Kramnik
och hans sekundanter av datorn
för tidigt?
25...Dd3!
Lékó hade 7 minuter och 48
sekunder kvar. Han skulle nog
kunna avsätta 5 av dessa minuter
till att bara sitta och njuta.

Det var först här som Kramnik
fördjupade sig i ställningen. Först
trodde han att svart på sin höjd
hade remischackar, men sedan
tvingades han konstatera att vit
efter 26.a7 De3+ 27.Kg2 Lxf3+!
28.Sxf3 De2+ 29.Kg1 Sg4!
30.a8D+ Kg7 trots allt sitt materiella överflöd inte kan undgå
att bli matt. Vilken fruktansvärd
upptäckt! Lika illa slutar det
efter 26.Se4 Sxe4 27.fxe4 Df3
28.Lxg5 Lxg3! osv.
26.Kf2 Lxf3! 27.Sxf3 Se4+
28.Ke1
Eller 28.Kg2 De2+ 29.Kh3 (29.
Kg1 Df2+ 30.Kh1 Df1+ 31.Sg1
Sf2 matt) 29...Dxf3 30.Le3 Lxg3
med matt.
28...Sxc3!
Efter 28...Sxg3 29.Ld1! Df1+
30.Kd2 Se4+ 31.Kc2 Sf2 32.a7
Dxd1+ 33.Kb1 Dd3+ 34.Ka2
klarar vit remi.
29.bxc3
Eller 29.Sg1 Se4 30.Se2 Lb4+
31.Sc3 Sxc3 32.bxc3 Lxc3+
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33.Kf2 Lxa1 osv.
29...Dxc3+ 30.Kf2 Dxa1 31.a7
h6 32.h4 g4 33.uppg.
Kramnik räknade med att Lékó
skulle klara av att köra hem partiet på de två och en halv minut
han hade kvar för åtta drag.
Efteråt menade Kramnik att
om han nödvändigtvis skulle förlora ett parti, så ville han att det
skulle vara på det här sättet. Han
lovordade sin motståndare. I
framtiden är det kanske just detta parti som de flesta kommer
ihåg från denna VM–match.
Och efter denna storm kom
den väntade stiltjen i nionde VM–
partiet. Den vanliga proceduren
var att spelarna presenterades
innan de intog scenen, men den
här gången dök Kramnik upp först
när partiet redan hade startat.
Peter Lékó
Vladimir Kramnik
Damindiskt (E 15)
Nionde VM-partiet, 9 oktober
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
La6 5.b3 Lb4+ 6.Ld2 Le7 7.Sc3
Lb7 8.Lg2 d5 9.cxd5 exd5 10.
O-O O-O 11.Lf4 Sa6 12.Dc2 Te8
13.Tfd1 c6 14.Se5 h6 15.a3
15.e4 Sb4 16.Db2 dxe4 17.Sxe4
Sbd5 ger lika spel.
15...Sc7

Lékó tog sig en rejäl lutare i det
här läget. Säkert undersökte han
olika sätt att angripa c6-bonden.
Men här måste vit se upp,
16.Sxc6 Lxc6 17.Lxc7 Dxc7
18.Sxd5 Sxd5 19.Lxd5 Tac8
20.Tdc1 vederläggs av 20...Lxa3!
21.Txa3 Dd6!. Och svart har klar

fördel även efter 16.Sa4?! Ld6
17.Sxc6? Lxc6 18.Dxc6 Lxf4
19.gxf4 Txe2. Återstår grundplanen, att spela e2-e4.
16.e4 Se6 remi
Lékó funderade på remianbudet
en kvart innan han accepterade.
Han hade stått lite bättre efter
17.Le3 Tc8 18.b4 dxe4 19.Sxe4
Sd5 20.Tac1, men det faktum att
han hade en timme sämre betänketid inverkade på hans beslut.
Lékó hade ofta sämre tid än
Kramnik och utmanarens förklaring till det var att han ofta rörde
sig i för honom nya öppningar, i
terräng som han inte kände särskilt väl från praktiskt spel.
Det är möjligt att Kramniks
slutdrag inte är det bästa. Han
kunde ha valt 16...dxe4 17.Sxe4
Scd5 på vilket Lékó planerade
att spela 18.Lc1. Sämre är 18.
Sxc6 Lxc6 19.Dxc6 Sxf4 20.
Sxf6+ Lxf6 21.Dxa8 Sh3+!
22.Kf1 Dxa8 23.Lxa8 Txa8 24.f4
g5 och springaren är räddad.
När allt det är sagt kan konstateras att man följde partiet van
der Sterren–Episjin, Newark
1995 till sista draget. Det var en
ren repris.
Kramnik kom inte till presskonferensen efter partiet och skälet som angavs var att han inte
mådde bra. Den förklaringen och
Lékós uppvisning i åttonde
VM–partiet gav känslan att det
var Lékó som hade initiativet i
matchen.
Vladimir Kramnik
Peter Lékó
Spanskt (C 78)
Tionde VM-partiet, 10 oktober
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.O-O Lc5
Det vore väl att utmana ödet att
spela Marshallangreppet en gång
till.
6.c3 b5 7.Lc2
Lékó har erfarenhet av ställningen även från vits sida. Han har
prövat både partidraget och
7.Lb3.
7...d5

Ganska djärvt. Det är 7...d6 som
är huvudalternativet.
8.exd5 Dxd5 9.a4 b4 10.d4
Med svarts kung kvar i centrum
är det extra intressant för vit att
öppna ställningen.
10...exd4 11.Lb3 Dd8 12.Te1+
Le7 13.Sxd4!
Kramnik är inställd på att
avveckla till ett fördelaktigt
slutspel.
13...Sxd4 14.Dxd4 Dxd4 15.cxd4
Lb7 16.Lg5 h6!?
Det kan tyckas märkligt att Lékó
är beredd att kompromettera sin
bondeställning med detta drag.
Hans motiv: “Det är ett desperadodrag. Jag fruktade att ställningen efter 16...Td8 17.Sd2 Txd4
18.Tac1 skulle finnas med i
Vlads förberedelser och att jag
då skulle förlora forcerat.“
17.Lxf6 gxf6 18.Sd2 Tg8 19.g3
Td8 20.Tac1 Td7
Inte 20...Txd4? 21.Txc7 Td7 22.
Lxf7+.

Kramnik sökte länge efter något
direkt avgörande i den här ställningen. Det finns flera lovande
alternativ. Joel Lautier föreslog
21.Ld1 med idén Lf3, t.ex.
21...c5 22.Lf3 Lxf3 23.Sxf3 cxd4
24.Tc8+ Td8 25.Txd8+ Kxd8
26.Sxd4 med fördel för vit. Kramnik analyserade 21.a5 Kd8 22.La4
(Mera intressant förefaller 22.
Lxf7 Tf8 23.Le6 Txd4 24.Sb3
Td3 25.Kf1.) 22...Txd4 23.Txe7
Kxe7 24.Txc7+ Kf8 och var inte
nöjd med vad han såg. Så valde
han en tredje väg:
21.Sc4
Svart kan inte tillåta att springaren tar sig via a5 till c6.

21...Tg5 22.Se3 Kf8 23.h4 Ta5

24.d5?!
Nu får det deplacerade tornet på
a5 chansen att vara med igen.
Bättre chanser erbjöd 24.Ld1,
som bland annat hotar Sc4 varefter löparen kan trakassera svarts
torn, t.ex. 24...Ld5 25.Sxd5
Taxd5 26.Le2 a5 27.Lb5 T7d6
28.Txc7 Ld8 29.Tc8 Txd4 30.
Kg2 och vits bättre bondestruktur kan fälla avgörandet, eller
24...Txd4? 25.Txc7 Le4 (25.
...La8 26.Txe7 Kxe7 27.Sf5++)
26.f3 Ld8 27.Tc4! och vit vinner.
24...Tc5 25.Tcd1 c6!
Den svaga c-bonden har också
fått chansen till ett nytt liv.
26.Sf5 cxd5 27.Td4
Efter 27.Sxh6 d4 har den fula
ankungen blivit en svan.
27...Tdc7
Trots tidsnöd försvarar sig Lékó
på bästa sätt.
28.Ted1
Ingen av svarts hängande bönder
är särskilt aptitlig. 28.Txb4? faller på 28...Tc1, och 28.Sxh6 Tc1
29.Tdd1 Txd1 30.Txd1 Lc8
31.Txd5 Le6 32.Td3 f5 är oklart.
28...Tc1 29.Lxd5 Txd1+ 30.Txd1
Lc8! 31.Le4
Svart håller jämvikten efter
31.Se3 Le6 eller 31.Sxh6 Kg7
32.Sxf7 Lg4! 33.Te1 Lh5.
31...Lxf5
Med olikfärgade löpare har svart
inga problem att hålla remi. En
anmärkningsvärd scenförändring.
32.Lxf5 b3! 33.Td3 Tc4 34.Ld7
Eller 34.Txb3 Txa4 35.Tb8+ Kg7
36.Tb7 Kf8.
34...Tb4 35.Lc6 remi

Förlusten i åttonde VM–partiet
tog hårt. Frågan är om inte om
den missade vinsten i detta parti
tog ännu hårdare. Efter dessa
motgångar kände Kramnik för en
snabb remi i elfte VM–partiet.
Peter Lékó
Vladimir Kramnik
Damindiskt (E 15)
Elfte VM-partiet, 12 oktober
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
La6 5.Da4
Lékó avviker från nionde VM–
partiet, där han spelade 5.b3.
5...Lb7 6.Lg2 c5 7.dxc5 Lxc5
8.O-O O-O 9.Sc3 Le7 10.Lf4 a6
Bakom de svarta pjäserna har
Lékó vid ett par tillfällen valt
10...Sa6 följt av Sc5.
11.Tfd1 d6 12.Dc2
I partiet Timman–Kramnik, Wijk
aan Zee 2004, följde 12.Tac1
Sh5 13.Le3 Dc7 14.Dc2 osv.
12...Dc7 13.Tac1 Td8 14.Dd2

14...Sh5
Ett till synes naturligt drag men
ändå en nyhet, och en viktig
sådan. På 14...Se4 anger Lékó
varianten 15.Sxe4 Lxe4 16.b4
Db7 17.c5 bxc5 18.bxc5 d5
■ Hoogeveen, Holland: 1.
Ivan Sokolov 4½ (av 6); 2.
Nigel Short 3; 3. Daniel
Stellwagen 2½; 4. Magnus
Carlsen 2 poäng.
Den dubbelrondiga turneringen överlappade delvis olympiaden i Calvia, där
kvartetten anslöt sig för
spel i andra halvlek.
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Kramnik om sin matchstrategi:
“Om det är remi så är det remi.
Jag tänker fortsätta med mitt
normala spel, och jag har gott
hopp om att det ska gå bra.“
Lékó: “Trots att jag inte har
lyckats sätta press med de vita
pjäserna i den här matchen så
leder jag. Det är en mycket konstig match.“
Det var lugnet före stormen.
Kramnik hade två vitpartier kvar.
Lékós strategi var säkert att försöka erövra VM–titeln med tre
remier.
Vladimir Kramnik
Peter Lékó
Caro–Kann (B 19)
Tolfte VM-partiet, 14 oktober
1.e4 c6
Lékós öppningsval i tionde VM–
partiet var långt ifrån övertygande, och överraskningseffekten
med
Marshallangreppet
var
borta. Dags att pröva en annan
öppning.
2.d4 d5 3.Sd2 dxe4 4.Sxe4 Lf5
5.Sg3 Lg6 6.h4 h6 7.Sf3 Sd7
8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3
e6 11.Lf4 Da5+ 12.Ld2 Dc7 13.
O-O-O Sgf6 14.Se4 O-O-O 15.g3
Sxe4 16.Dxe4 Ld6 17.Kb1 The8
18.Dh7!?
En ny idé i den här ställningen.
Tidigare prövat är 18.De2 och
18.c4.

18...Tg8
På 18...Th8 fruktade Lékó
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19.Da5 Sc6 20.Db6 med klar
fördel för vit.
15.Lg5 Sf6 16.Lf4 Sh5 17.Lg5
Sf6 remi

Peter Lékó med hustrun Sofie.

19.Dxg7 Tdg8 20.Dxf7 Tf8
21.Dg7 Tfg8 22.Lxh6!? Txg7
23.Lxg7. Det är knappast en ställning som man vill gå in i om man
kan misstänka att den funnits
med i motståndarens förberedelser.
19.c4 c5 20.d5!?
Kramnik tänkte länge innan han
spelade det draget. Alternativet
20.Dc2 fanns nog också med i
beräkningarna.
20...Sf6 21.Dc2 exd5 22.cxd5
Dd7
22...Sxd5? faller på 23.Df5+,
men 22...Le7!? är ett intressant
alternativ. Efter 23.Lf4 Ld6
24.Le3 Tge8 har svart en solid
ställning.
23.Lc3 Tde8
Efter 23...Sg4 24.The1 är det
svårt att finna en bra plan för
svart, enligt Lékó.
24.Lxf6 gxf6 25.Dd3
För att kunna spela Sd2 utan att
besväras av Te2.

25...f5 26.Sd2 b5!?
Lékó har en dålig bondestruktur
och måste spela aktivt.
27.The1 Kb8 28.Dc3 Txe1 29.
Txe1 c4 30.Sf3
Springaren hade gärna gått via
b3 till a5, men det förhindrades.
Nu söker den andra vägar. 30.a4!?
var ett intressant alternativ.
30...f4! 31.g4
Kramnik menade efteråt att det
här draget nog var lite mer än
hans ställning tålde. Han erkände att han hade missat Lékós
svar. Försiktigare är 31.Se5 Df5+
32.Ka1 fxg3 33.fxg3.
31...Lc7!
Löparen ska eventuellt omgrupperas till b6 och svart vinner värdefull tid genom att i förbifarten
angripa d5–bonden. 31...Dxg4
32.Df6 Dd7 33.Se5 Lxe5 34.
Dxe5+ Ka8 35.d6 ger vit klar
fördel.
32.Dd4 Dxg4 33.De4?!
33.Dc5 leder till klar remi, t.ex.

33...Dxf3 34.Dxb5+ Kc8 (34.
...Lb6 35.Te8+ Txe8 36.Dxe8+)
35.Da6+ Kd8 36.Df6+ med
remischackar.
33...Dxh5! 34.Sd4 Dg6 remi

Efteråt menade många att Kramnik borde vara mycket tacksam
för det remianbudet. Han har
problem i slutställningen. Efter
35.Dxg6 fxg6 36.Te7 Tc8! har
svart de bättre chanserna efter
37.Sxb5 Lb6 och 37.Sc6+ Kb7.
På presskonferensen efteråt var
spelarna överens om att det var
35.Sf5 som skulle spelas och att
vit då hade fått tillräckligt med
spel för att klara remi. Då tycks
emellertid 35...Dg2! ge svart goda
chanser, t.ex. 36.d6 La5 med
dambyte och d–bonden under
kontroll.
Men man kan inte bortse från
att med sju minuter vardera kvar
till tidskontrollen höll det på att
utveckla sig till en tombola.
Kramnik kände säkert att han
hade problem i ställningen när
han accepterade remianbudet,
och Lékó var nog inställd på tre
avslutande remier utan något
risktagande. När det drar ihop
sig till blixt ökar tombolafaktorn
naturligtvis.
Lékó: “Jag hade många mardrömmar under partiet.“
Med två partier kvar och ett
underläge bestämde sig Kramnik
för att spela hårt i trettonde VM–
partiet, trots att han satt bakom
de svarta pjäserna. I detta sammanhang får Benoni i stället för
Damindiskt betecknas som ett
tufft val.

Peter Lékó
Vladimir Kramnik
Benoni (A 73)
Trettonde VM-partiet, 16 okt.
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 c5 4.d5
d6 5.Sc3 exd5 6.cxd5 g6 7.Sd2
Lékó är alltså egentligen inte
någon 1.d4–spelare, så han strävar efter en solid uppställning.
7...Lg7 8.e4 O-O 9.Le2 Sa6 10.
O-O Se8 11.Sc4 Sac7 12.a4 f5
13.exf5
I partiet Kramnik–Ivantjuk, Belgrad 1995, följde 13.f3 De7 14.
Lf4 g5 15.Lg3 f4 16.Lf2 b6 17.
Te1 La6 med bra spel för svart.
13...Txf5 14.Lg4 Tf8 15.Lxc8
Txc8 16.Db3 b6 17.Sb5 Sxb5
18.axb5
Bonden på a7 kommer under
tryck, men bönderna på b5 och
d5 är också svaga.
18...Tc7 19.Ld2 Tcf7 20.Lc3 Dd7
21.f3 g5!?
Med vits dam lite avigt placerad
startar svart en offensiv på kungsflygeln. Kramnik kallade det för
en “psykologisk attack“ av obekant styrka.
22.Se3 Tf4 23.Tfe1 h5 24.Dc2
Df7 25.h3 Ld4 26.Lxd4 Txd4
Efter 26...cxd4 27.Sc4 g4 ser det
ut som om vit kan fånga upp
offensiven, t.ex. 28.fxg4 hxg4 29.
hxg4 Txg4 30.Tf1 Dxd5 31.
Txf8+ Kxf8 32.Txa7 d3 33.Df2+
Kg8 34.Se3 d2 35.Ta1 Dd4
36.Tf1 med remi.

27.Sf5
Lékó avvecklar till ett remiaktigt
tornslutspel.
27...Dxf5 28.Dxf5 Txf5 29.Txe8+
Kf7
Eller 29...Tf8 30.Te6 Txd5 31.

Txa7 Tf7 32.Tg6+ Kh7 33.Txd6
med remi.
30.Tb8 Tdxd5
Bättre förefaller 30...Td2 31.
Txa7+ Kf6 varpå det andra tornet kan ta hand om d5–bonden.
31.Txa7+ Ke6 32.Te8+
I stället för att offra tid på att slå
på b6 är Lékó ute efter att skapa
förutsättningar för remischackar. Han är på rätt väg.
32...Kf6

33.g4?
Remischackarna är säkrade efter
33.Th7 c4 34.Tee7.
33...hxg4 34.hxg4 Td1+ 35.Kf2
Te5 36.Th8
Matthotet på h6 kan inte dölja
att vit har stora problem i den här
ställningen.
36...Td2+ 37.Kg3 Tee2
Nu är det svart som hotar matt.
Kramnik accepterar en dragupprepning för att komma fram
till tidskontrollen vid fyrtionde
draget utan att ta några viktiga
beslut.
38.Tf8+ Kg6 39.Tg8+ Kf6 40.
Tf8+ Ke6
Det är onödigt att tillåta 40...Ke5
41.Tf5 Kd4 42.Txg5.
41.Te8+ Kd5 42.Txe2 Txe2 43.
Tg7 Te5 44.Tb7 c4
Efter 44...Kc4 45.Txb6 d5 46.
Td6 Kxb5 47.f4! Te3+ 48.Kf2
gxf4 49.Txd5 håller vit remi.
45.Txb6 Te2 46.f4!
Bästa chansen. Efter 46.Tb8
Txb2 47.b6 Kd4 48.b7 d5 49.f4
c3 50.fxg5 c2 51.Tc8 Kd3 vinner
svart.
46...Te3+ 47.Kf2 gxf4 48.Tb8
Tb3 49.b6
I den här typen är det nästan
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omöjligt att räkna ut om vit ska
gå med b– eller g–bonden.
49...Ke4 50.Te8+?!
50.g5 kan vara remidraget, t.ex.
50...Txb2+ 51.Ke1 c3 52.g6
Tb1+ 53.Kf2 c2 54.Tc8 Txb6
(54...c1D? 55.Txc1 Txc1 56.b7
Tb1 57.g7 och vit vinner.) 55.g7
Tb2 56.Kf1 Tb8 57.Txc2 Tg8
58.Tc7 och vit bör kunna hålla
remi.

50...Kd3?
Här tycks 50...Kd4! leda till vinst,
t.ex. 51.Te2 f3 52.Td2+ Ke4 53.
Txd6 Txb2+ 54.Kg3 c3 55.Tc6
c2 56.b7 f2 57.Kg2 Kd3 58.Td6+
Ke2 59.Te6+ Kd1 60.Td6+ Kc1
61.Kxf2 Kb1.
51.Te2! d5
Nu fungerar ju inte 51...f3?? på
grund av 52.Tf3+ och avbyte på
b3 varpå vit vinner.
52.Kf3 d4 53.g5 c3
53...Txb6 54.Kf2 leder till samma remimekanism som i parti■ Nästa möte mellan Vladi-

mir Kramnik och Peter Lékó
blir i Wijk aan Zee den
14–30 januari. Klara för A–
gruppen är också Viswanathan Anand, Alexander
Morozevitj, Veselin Topalov,
Michael Adams, Peter Svidler, Ruslan Ponomariov, Alexander Gristjuk, Nigel Short,
Loek van Wely, Ivan Sokolov
och Lazaru Bruzon.
Magnus Carlsen vann C–
gruppen i år, men det är ännu
i slutet av oktober oklart om
han ska vara med nästa gång.
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fortsättningen.
54.bxc3 dxc3 55.Tg2 Tb2
Eller 55...c2 56.Txc2 Kxc2+ 57.
Kxf4 med remi.
56.b7 Txb7 57.Kxf4 Tb2 58.Tg1
c2
Eller 58...Tf2+ 59.Ke5 c2 60.Tc1
Kd2 61.Txc2+ Kxc2 62.g6 med
remi.
59.Tc1 Tb1 60.Txc2 Kxc2 61.g6
Kd3 62.Kf5 Tb5+ 63.Kf6 Tb6+
64.Kf7 Txg6 65.Kxg6 remi
Slutställningen förtjänar ett diagram:

Kramnik var sålunda tvingad att
snabbt komma över sin besvikelse över att inte ha funnit vinsten
i trettonde VM–partiet och
vinna sista matchpartiet för att
behålla sin VM–titel. Hårda bud.
Vladimir Kramnik
Peter Lékó
Caro–Kann (B 12)
Fjortonde VM-partiet, 18 okt.
1.e4 c6
Lékó var förstås medveten om
att det var ett riskfyllt öppningsval, men tyckte inte att han hade
särskilt mycket att välja på.
Marshallangreppet som remivapen? Nja ...
2.d4 d5 3.e5
Framskjutningsvarianten i Caro–
Kann ger ofta obalanserade ställningar, vilket skulle kunna passa
Kramnik med tanke på det prekära matchläget.
3...Lf5 4.h4 h6 5.g4 Ld7 6.Sd2!?
Ett lägligt tillfälle för en nyhet.
6.h5 är känt sedan tidigare, bl.a.
från ett VM-parti Tal–Botvinnik, Moskva 1961. Springaren

ska till b3 för kontroll över c5.
6...c5!? 7.dxc5 e6 8.Sb3 Lxc5
9.Sxc5 Da5+ 10.c3 Dxc5
Efter partiet var spelarna överens om att svart här står helt
okej.
11.Sf3 Se7 12.Ld3 Sbc6 13.Le3
Da5
Nu får vit se upp med framstöten
d5–d4.
14.Dd2 Sg6
Lékó förklarade att han i ett annat matchläge förmodligen hade
spelat det dynamiska 14...d4!?.
15.Ld4!
Det kom som en överraskning
för Lékó, som inte väntat sig att
Kramnik skulle acceptera ett
avbyte av damerna.
15...Sxd4 16.cxd4 Dxd2+ 17.
Kxd2
Ställningen kräver en psykologisk omställning. De taktiska
motiven har tonats ner efter
avbytena, men vit behåller initiativet. Lékó upptäcker snart att
han har hamnat i ett obehagligt
slutspel.
17...Sf4 18.Tac1 h5
Ett avbyte på d3 skulle kunna ge
vit en bra springare mot en dålig
löpare.
19.Thg1!
19.g5 och blockad av kungsflygeln ligger inte i Kramniks
intresse.
19...Lc6
Lékó skulle bra gärna vilja ha
c–linjen stängd. 19. – Sh3 20.Tg2
Sf4 21.Tg3 skulle knappast förbättra hans läge.
20.gxh5 Sxh5 21.b4 a6 22.a4!

Med små medel har vit skaffat sig
ett starkt initiativ på damflygeln.
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Det är möjligt att svart måste
kontra med 22...Lxa4 även om
det tillåter 23.Tc7, t.ex. 23...Lb5!
24.Txb7 Lxd3 25.Kxd3 0-0
26.Tc1 f6 och svart har motspel.
22...Kd8?!
Tornet ska hindras från att komma in på c7, men följden blir nya
försvagningar på andra flygeln.
23.Sg5! Le8 24.b5! Sf4
24...axb5 25.Lxb5 understryker
svarts problem, t.ex. 25...Tf8 26.
Tc3 Lxb5 27.axb5 Tc8 28.Txc8+
Kxc8 29.Tc1+ Kb8 30.b6 och vit
vinner.
25.b6!
Lékós försök att kontrollera c7
misslyckades gruvligt. Efteråt
berättade Kramnik att han kände
sig lycklig när han spelade
bonden till b6. Han förstod att
han var på god väg att utjämna
matchen och försvara VM–titeln.
25...Sxd3
Svart kan försöka göra sig kvitt
svagheten på f7, men efter 25...f6
26.Sf3 Lh5 27.Txg7! tar vits torn
hand om sjunde raden med lätt
vinst, t.ex. 27...Lxf3 28.exf6 Sh5
29.Tf7 Le4 30.Tcc7 Lxd3 31.
Kxd3 Tb8 32.Tfd7+ Ke8 33.
Txb7 Txb7 34.Txb7 Tf8 35.
Tb8+ Kf7 36.Txf8+ Kxf8 37.b7.
26.Kxd3 Tc8 27.Txc8+ Kxc8 28.
Tc1+ Lc6 29.Sxf7 Txh4 30.Sd6+
Kd8 31.Tg1
Vi har fått slutspelet med bra
springare mot dålig löpare. Lékó
är förlorad.
31...Th3+ 32.Ke2 Ta3 33.Txg7
Txa4 34.f4
Framstöten f4-f5 avgör.
34...Ta2+
Eller 34...Txd4 35.f5 exf5 36.e6
Te4+ 37.Sxe4 dxe4 38.Tc7 f4
39.Txc6 och vit vinner.
35.Kf3 Ta3+ 36.Kg4 Td3
36...Ta1 37.Sxb7+ Lxb7 38.
Txb7 är lika hopplöst.
37.f5 Txd4+ 38.Kg5 exf5 39.Kf6
Tg4 40.Tc7 Th4 41.Sf7+ uppg.
Med tanke på att man spelade
tills bara kungarna var kvar i
föregående parti kunde det kanske ha varit passande att avsluta
matchen med 41...Ke8 42.Tc8+
Kd7 43.Td8 matt.

Vladimir Kramnik lyckades försvara sin VM–titel.

Det gick inte många dagar efter
matchen förrän Kramnik gjorde
ett uppmärksammat utspel. De
flesta förväntade att han skulle ta
sig an vinnaren av den planerade
matchen mellan världsettan Garri
Kasparov och Fide-världsmästaren Rustam Kasimdzjanov i den
process som ska leda fram till en
obestridlig världsmästare. Fide
har beslutat att matchen mellan
Kasparov och Kasimdzjanov ska
spelas i början av nästa år i
Dubai, Förenade Arabemiraten.
Nu förklarade Kramnik i en
intervju i den ryska tidningen
“Sport Express“ att han i stället
önskar möta vinnaren av en flerrondig turnering med förutom
Kasparov och Kasimdzjanov

också Viswanathan Anand och
förre Fide-världsmästaren Ruslan Ponomariov. Om Fide inte
ställer upp på detta så menar
Kramnik att ACP kan genomföra
VM–cykeln på egen hand.
Med matchen i Brissago har
PCA visat att man kan organisera
ett toppevenemang. Organisationen har på olika sätt demonstrerat att man inte har förtroende
för Fides sätt att sköta toppschacket, och man har inte ambitionen att agera stödtrupp till
världsschackförbundet. PCA kan
tänka sig att ta huvudansvaret för
kampen om VM–titeln.
Det liknar en maktstrid. Fide
är vid draget. Kongressen i
Calvia kan ge en del svar.
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När Euwe blev världsmästare
Av Ingemar Johansson

A

v alla världsmästarna de små
är nog Max Euwe ändå den
minste. I det schackhistoriska
efterskenet är det nästan som
finge han titeln till skänks av
Alexander Aljechin. Förvisso var
Alexander en större spelare än
Machgielis (jo, därtill var han
faktiskt döpt), men just detta att
han levde i Aljechins skugga tycks
i än större grad ha förminskat
Euwe för de ännu levande. På
20-talet hade han stora turneringsframgångar och var därtill
en flitig matchspelare. I juli 1931
förlorade han en match mot
Capablanca med 4–6. Tidigare
hade Euwe förlorat matcher med
en poängs marginal mot både
Aljechin och Bogoljubow, och
Capablancas triumf anfördes
faktiskt på den tiden som ett
argument för att kubanen borde
tillerkännas en returmatch mot
Aljechin.
Självfallet bestod Euwes meritlista inte enbart av dessa
matcher. I flera år hade han till
exempel utmärkt sig i Hastings
nyårsturneringar. Men när det
äntligen vart jullov för matteläraren Euwe 1933 packade han
för första gången på länge inte
resväskan till England, utan blev
hemmavid, idkade familjeliv, planerade vetenskapliga verk och
promenerade på Amsterdams
gator.
En kväll gick han intet ont
anande in på ett kafé. Och vem
sitter där om inte Hans Kmoch,
på den tiden en av Europas mest
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lovande spelare – men redan då
uppenbarligen klar över att Euwe
var den bättre av dem båda.
Men en sak begriper han inte,
och det är hur Euwe i sitt huvud
har fått den befängda idén att dra
sig tillbaka från schacket. Därav
kom det sig att Hollands hopp
fick sina fiskar varma där på
kafét. Att en av världens bästa
spelare frivilligt kan avstå från att
försöka störta denne Aljechin,
som nu uppenbarligen är på väg
utför, är omöjligt att förstå,
menar Kmoch.
”Och”, propsar han, ”du, just
du har ju alltid haft lätt för
Aljechin.” Euwe rycker på axlarna och försöker byta samtalsämne, men Kmoch är påstridig.
”Se här”, säger han och plockar
fram ett tidningsklipp. Det är
en schackspalt, där Aljechins
förlustparti mot Lilienthal i Hastings kommenteras. Och så övergår kaféseansen i en analysnatt i
Euwes hem och innan dagen har
grytt har Euwe bestämt sig för att
anta Aljechins utmaning.
Anta Aljechins utmaning? Ja,
till saken hör att Euwe några
månader dessförinnan hade fått
ett brev från Aljechin, där denne
uppmanar honom till en match
om tio partier. Matchen skulle,
föreslog Aljechin, spelas under
en kryssning på ett stort passagerarfartyg – gärna med destination Indien tur och retur: fem
partier på ditresan, fem partier
på hemresan. Euwe svarade nu
ganska skarpt att en match om

världsmästerskapet i schack inte
kan betraktas som någon varietéföreställning, men var det så att
Aljechin hade spellusten i behåll
, så gick det bra att få möta Euwe
i en match om 30 partier i Holland i slutet av 1935.
Aljechin accepterade, Euwe
utnyttjade sina kontakter och
arrangemanget var strax igång.
Tillsammans med Kmoch vidtog
vår hjälte nu minutiösa förberedelser. De båda företog en kartläggning av nyckelställningar i
spelöppningarna, vilken nog kan
misstänkas ha varit grundläggande för den senare klassificeringen
i Euwes spelöppningsverk.
Euwe och Kmoch la också upp
ett fysiskt träningsprogram som
nog får sägas ha varit banbrytande (tidigare hade samtliga
världsmästare gjort ett stort nummer av galanteri och bohemiskt
leverne: Lasker, Capablanca,
Aljechin – tanken på några timmars boxning och simning, följt
av en iskall dusch, varje dag var
dem fullkomligt främmande),
och de bokade in ett antal turneringar som med hänsyn till deltagarnas spelstyrka och Euwes
övriga förpliktelser var lämpliga.
När så VM-matchen mellan
Aljechin och Euwe gick av stapeln var Aljechin skyhög favorit,
och han lär själv ha hållit det för
fullkomligt otroligt att han skulle kunna förlora mot Euwe.
Till en början såg det ut som
om han skulle få rätt: han gick på
i stor stil och efter det nionde

partiet stod det 6–3 till den gamle mästaren. Till råga på allt hade
man spritt ut partierna på olika
orter och lokaler i Holland, och
just detta parti spelades på den
flickskola där Euwe förrättade
sitt dagliga värv. Det lär inte så
lite ha fröjdat Aljechin att få
tvåla till ”majjen” inför alla de
flickskoleelever som enligt ett
uppgjort schema i tur och
ordning betraktade spektaklet.
”Lärare, bliv vid din pult”, var
det tydliga budskapet.
Euwe gav emellertid prov på
sin karaktärsstyrka och mentala
balans: långsamt åt han upp
Aljechins försprång och i det
21:a partiet vände matchen – för
andra gången utjämnade Euwe
ställningen och det var tydligt att
Aljechin var skakad. I det 24:e
partiet får de båda spelarna dela
poängen efter ömsesidiga fel, i
det 25:e gör Aljechin ett desperat offer som Euwe vederlägger
med ett motoffer: Aljechin befinner sig för första gången på
efterkälken och med bara fem
partier kvar att spela ligger han
under med två poäng, i det 26:e
levererar Euwe matchens vackraste parti.
”Pärlan från Zandvoort” har
det kallats och det återges här i
huvudsak med (aningen förkortade) kommentarer från Euwes
holländska matchbok från 1936.
Max Euwe
Alexander Aljechin
Damindiskt (E 18)
Zandvoort 1935,
26:e VM–partiet
1.d4 e6 2.c4 f5 3.g3 Lb4+ 4.Ld2
Le7
En av Aljechins specialvarianter.
Han ansåg att tempoförlusten var
av underordnad betydelse, eftersom vits svartfältare ändå inte
hör hemma på d2.
5.Lg2 Sf6 6.Sc3 0–0 7.Sf3 Se4
8.0–0 b6
I det 24:e partiet kom Aljechin i
svårigheter efter 8...Lf6. Partidraget förefaller konsekventare,
men också en stonewalluppställ-

ning kom i fråga.
9.Dc2 Lb7 10.Se5 Sxc3
Ett i liknande ställningar känt
kvalitetsoffer som vit inte gärna
kan anta, t.ex. 11.Lxb7 Sxe2+
12.Kg2 Sxd4 13.Dd3 Sbc6
14.Sxc6 och nu är såväl 14...Sxc6
15.Lxa8 Dxa8 som 14...dxc6 15.
Lxa8 Dxa8 gynnsamt för svart.
11.Lxc3 Lxg2 12.Kxg2 Dc8 13.d5
Vit får nu en liten positionell
fördel: hans löpare är starkare än
sin svarte kollega.
13...d6 14.Sd3 e5 15.Kh1 c6
16.Db3
Hotar 17.c5!, t.ex. 17...bxc5 18.
Sxe5 dxe5 19.d6+.
16...Kh8 17.f4 e4 18.Sb4!
Och nu hotade 19.dxc6 och 20.
Sd5.
18...c5 19.Sc2 Sd7 20.Se3 Lf6

21.Sxf5!
En korrekt kombination som ger
vit avgörande fördel. Ett offer
kan man knappast kalla det,
eftersom vit får tillräcklig ersättning (tre bönder för pjäsen). De
följande dragen är tvungna.
21...Lxc3 22.Sxd6 Db8 23.Sxe4
Lf6 24.Sd2
Hotar e2-e4-e5. Kombinationens följder är nu tydliga: vit har
tre starka bönder i centrum,
varav två är förbundna fribönder. Förr eller senare kommer
denna kompensation att kosta
svart en pjäs.
24...g5!
Tvivels utan bästa motspelschansen. Svart måste försöka få igång
ett kungsangrepp. Nackdelen
härmed är att vit nu får tre förbundna fribönder samtidigt som
svarts kungsställning försvagas.

25.e4 gxf4 26.gxf4 Ld4 27.e5
De8 28.e6 Tg8
Nu får vit inte slå på d7 på grund
av 29...De2!. 28...Sf6 hade bestraffats med 29.Sf3 och den
starka Ld4:s drag är räknade.
29.Sf3
Hittills har vit förstorat sin fördel
på bästa sätt, men textdraget är
mindre bra och ger bort vinsten.
Korrekt var 29.Dh3! med det
trefaldiga syftet att undsätta den
egna kungsställningen, hota ett
eget kungsangrepp (eventuellt
Sd2-f3-g5) och understödja friböndernas framryckning. Svart
hade varit fullständigt maktlös,
t.ex. 29...Sf6 30.Sf3 Lxb2 31.
Tab1.
29...Dg6 30.Tg1
Tanken bakom 29.Sf3. På 30.Sg5
följer 30...Se5 med chansrikt
motspel för svart.
30...Lxg1 31.Txg1

31...Df6?
Förfelat. Riktigt var 31...Df5!.
Skillnaden framgår strax.
32.Sg5!
Nu får vit ånyo avgörande fördel.
Efter 31...Df5! hade partidraget
inte varit bra på grund av 32...h6!.
Vit hade i stället (efter 31...Df5)
varit tvungen att fortsätta med
32.exd7 Txg1+ 33.Kxg1 Dxd7
34.Kf2 med ungefär lika spel.
32...Tg7
Svart har inget bättre. 32...h6
strandar på 33.Sf7+ Kh7 34.
Dd3+ Tg6 35.Se5! Sxe5 (35...Sf8
36.e7!) 36.fxe5 Dg7 [Här anger
Euwe 37.d6, men det kan bemötas med 37...Db7+ 38.Dd5
Txg1+ 39.Kxg1 Tg8+ följt av
40...Dg7. Mycket bättre är 37.h4!
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h5 38.d6 Db7+ 39.Kh2 och vit
vinner.] Inte heller 32...Txg5
duger på grund av 33.fxg5 Dd4
34.Dc3!.
33.exd7 Txd7 34.De3 Te7
34...Dxb2 stöter på patrullen
35.De6.
35.Se6 Tf8
Åter var 35...Dxb2 omöjligt:
36.d6! Tee8 (eller 36...Td7
37.Sc7 Tf8 38.De5+) 37.d7 Te7
38.d8D+ [38.Df3 är ännu enklare] 38...Txd8 39.Sxd8.
36.De5
Leder till ett slutspel som är vunnet för vit, om än ej utan besvär.
36...Dxe5 37.fxe5 Tf5
Bättre var 37...Txe6 38.dxe6 Tf5!
39.Te1 Kg8 varefter tornslutspelet fortfarande bjuder svårigheter. Efter 40.Kg2 Kf8 kan inte
vit spela 41.Tf1, eftersom svart
erövrar båda bönderna efter tornbytet. Bäst är i stället 40.Te3!
Kf8 41.Ta3 Txe5 (41...a5 42.
Tb3) 42.Txa7 Txe6 43.b3! Te2
44.Txh7 Txa2 45.Tb7 osv.
38.Te1
Ger svart chansen att komma in
i ovannämnda variant (38...Txe6
39.dxe6 Kg8). Riktigt var 38.Tg5!
Txg5 39.Sxg5 Kg7 (39...h6 40.
d6!) 40.d6 och vit vinner.
38...h6
Svart tar inte chansen, men båda
spelarna var här i tidsnöd. Om
svart nu i stället hade spelat
38...Kg8 så hade 39.Tg1+ följt,
t.ex. 39...Kf7 40.Sd8+ och
41.Sc6 eller 39...Kh8 40.Tg5 och
vi är inne i vinstvarianten ovan.
Efter vits nästa drag har bönderna fritt fram och saken är klar.
39.Sd8 Tf2 40.e6 Td2 41.Sc6
Te8 42.e7 b5 43.Sd8 Kg7 44.Sb7
Kf6 45.Te6+ Kg5 46.Sd6 Txe7
47.Se4+ uppg.
Ett konsekvent genomfört parti i
Euwes benhårda stil.
Fyra partier återstod dock att
spela, och de var alls inte utan
dramatik. De följer nedan, av
utrymmesskäl sparsamt kommenterade. Det 27:e partiet spelades i Haag på fashionabla Hotel
Witteburg. Spelsalen var över480
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full och hundratals åskådare måste avvisas. Besvikelsen blev inte
mindre av att Euwes försök att
segla hem matchen i lugna vatten misslyckades fullständigt.
Han blev helt enkelt utspelad å
det gruvligaste.
Alexander Aljechin
Max Euwe
Winerparti (C 27)
Haag 1935, 27:e VM–partiet
1.e4 e5 2.Sc3 Sf6 3.Lc4 Sxe4
4.Dh5 Sd6 5.Lb3
Och nu ville Euwe gärna undvika alla komplikationer och
spelade ...
5...Le7
... för att efter
6.Sf3 Sc6 7.Sxe5
... göra feldraget
7...Sxe5?
Bäst är 7...0–0 med i det närmaste lika spel, men med två poängs
ledning försökte Euwe spela på
remi. Det straffade sig:
8.Dxe5 0–0 9.Sd5 Te8 10.0–0
Lf8 11.Df4 c6 12.Se3 Da5 13.d4
Dh5 14.c3 Se4 15.f3 Sg5 16.d5
cxd5 17.Sxd5 Se6 18.Dg4 Dg6
19.Le3 b6 20.Tad1 Lb7 21.Dxg6

hxg6 22.Tfe1 Tac8 23.Kf2 Lc5
24.Lxc5 Lxd5 25.Lxd5 Sxc5 26.
Txe8+ Txe8 27.b4 Se6 28.Lxe6
dxe6 29.Td7

Aljechin, som mittspelet igenom
har haft ett fast grepp om händelserna, vinner nu slutspelet
effektivt.
29...Tc8 30.Txa7 Txc3 31.Ta8+
Kh7 32.a4 Tb3 33.b5 g5 34.Ke2
e5 35.Kd2 f6 36.Kc2 Tb4 37.Kc3
Td4 38.Ta6 Kg6 39.Txb6 Txa4
40.Ta6 Td4 41.b6 uppg.
Därmed var skillnaden bara en
futtig poäng, och för Aljechin
fanns en reell möjlighet att utjämna matchen och därmed behålla titeln. Han var nära att

lyckas i 28:e partiet efter att Euwe
hade spelat en smula nervöst i
öppningen.
Max Euwe
Alexander Aljechin
Damgambit (D 66)
Amsterdam 1935,
28:e VM–partiet
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 d5 4.Lg5
Le7 5.e3 Sbd7 6.Sf3 0–0 7.Tc1
c6 8.Ld3 h6 9.Lh4 dxc4 10.Lxc4
b5 11.Ld3 a6 12.e4 Sxe4! 13.
Lxe4 Lxh4 14.Lxc6 Ta7 15.0–0
Sb6!
Vits framstöt i tolfte draget var
mindre lyckad. Nu sitter han utan
kompensation med en isolani och
försöker därför komplicera spelet.
16.Se4 Le7 17.Se5 Tc7 18.Dd3
Sc4 19.Sxc4 Txc6 20.Se5 Txc1
21.Txc1 Lb7 22.Sc5 Lxc5 23.
Txc5 Dd6 24.a4!?
Aljechin har fördel och får han
genomfört Tf8-d8 är isolanin
dödsdömd, varefter matchen
troligen är utjämnad med två partier kvar och med det ryska
schackgeniet bakom de vita
pjäserna nästa gång.
24...bxa4 25.Sc4 Df4 26.De3 Dg4
27.f3 Dg6 28.Sd6 Ld5 29.Dc3

29...Kh7
Aljechin börjar vackla. Kanske
ville han spela Tf8–b8 utan att
tillåta avbyten på åttonde raden,
men det kunde han gott ha
accepterat: 29...Tb8 30.Tc8+
Txc8 31.Dxc8 Kh7 och svarts
merbonde räknas. 32.Dxa6? faller på 32...Db1+ och slag på b2.
30.Dc2 Dxc2
Med uppbjudande av all sin skick-

lighet lyckas nu Euwe rida ut det
följande slutspelet. 30...f5!? var
för övrigt spelbart och hade förhindrat dambyte. Till att börja
med måste vit då åter göra något
mot hotet Lxf3.
31.Txc2 Kg6 32.Tc8 Txc8 33.
Sxc8 Kf6 34.Kf2 g5 35.Sb6 Lc6
36.Sc4 Ke7 37.Se3 Kd6 38.Ke2
f5 39.g3 Lb5+ 40.Kd2 f4 41.gxf4
gxf4 42.Sg2 e5 43.dxe5+ Kxe5
44.Kc3 Lf1 45.Se1 Kd6 46.Sc2
Kc5 47.Sd4 Lh3 48.Se2 Lg2
49.Sxf4 Lxf3 50.Sd3+ Kb5
51.Se5 Lh5 52.Sc4 Lg4 53.Sd6+
remi
I näst sista partiet stack faktiskt
Euwe ut hakan och spelade
Aljechins försvar mot upphovsmannen själv. Denne fortsatte
med det skarpa 2.e5 och inte
med 2.Sc3, som han ibland spelade vid den här tiden. Om Euwe
då hade något parat i varianten
2...d5 lär vi aldrig få veta. Föga
troligt är väl ändå att han spelat
2...e5 och gått in i 27:e partiets
olyckliga wienerslängar. Som det
nu blev offrade Euwe en bonde
som Aljechin envist höll fast vid,
men trots frenetiska ansträngningar kunde han inte hindra
holländaren från att bärga en
halvpoäng.
Alexander Aljechin
Max Euwe
Aljechin (B 05)
Amsterdam 1935,
29:e VM–partiet
1.e4 Sf6 2.e5 Sd5 3.d4 d6 4.c4
Sb6 5.Sf3 Lg4 6.Le2 dxe5 7.c5
e4 8.cxb6 exf3 9.Lxf3 Lxf3
10.Dxf3 axb6 11.Dxb7 Sd7 12.Lf4
e5!?
Ett tematiskt bondeoffer som mer
eller mindre utjämnar spelet.
13.Lxe5 Sxe5 14.dxe5 Lb4+ 15.
Sc3 Lxc3+ 16.bxc3 0–0 17.0–0
De7 18.Tfe1 Dc5 19.Te3 Ta3 20.
Df3 Te8 21.h3 Ta5 22.Td1 De7
23.Dc6!
Aljechin har lyckats rycka åt sig
ett litet initiativ. Nu hotar förstås
24.Td7.
23...Tc5!

Om 23...Txe5 så 24.Dxe8+!.
24.Dd7 g6 25.f4 Tc4 26.Dxe7
Txe7 27.Td4 Tc5 28.Kf2 c6 29.a4
Ta7 30.Tb4 b5 31.axb5 cxb5
32.Kf3 Tac7
Efter 32...Ta3 33.c4 Txe3+ 34.
Kxe3 bxc4 35.Kd4 uppstår ett
tornslutspel med fyra bönder mot
tre på samma flygel, där det finns
hyfsade remichanser för svart.
33.Tb3 Kf8 34.g4
Här fanns möjligheten att via
34.Ke2 gå vidare med kungen till
d2 i akt och mening att få fart på
tornen och så småningom kunna
avveckla till ett rent bondeslutspel med fem bönder mot fyra.
34...Ke7

35.f5?
En misslyckad forcering.
35...gxf5 36.gxf5 f6!
Det måste Aljechin ha missat.
Efter den följande avvecklingen
rinner vits initiativ ut i sanden.
Kanske var det här titeln gick
Aljechin ur händerna?
37.Kf4 fxe5+ 38.Txe5+ Txe5 39.
Kxe5 Tc5+ 40.Ke4 Kf6 41.Ta3
Tc4+ 42.Kd3 Th4 43.Tb3 Kxf5
44.Txb5+ Ke6 45.c4 Txh3+ 46.
Kd4 Kd6 47.Tb6+ Kc7 48.Tf6
Th5 49.Kc3 Kb7 50.Kb4 Kc7 remi
Så kom det sig att sista partiet
blev avgörande. Aljechin måste
vinna för att uppnå oavgjort och
på så vis behålla titeln, för Euwe
räckte det med remi. I Amsterdam var det ett liv utan like på
gatorna. Spelsalen rymde 2 000
åskådare, någon större gick inte
att uppbringa. Ridande polis höll
ordning på gatorna, en av
Amsterdams avisor öppnade en
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7.Sc3 Lg7 8.Lg2 0–0 9.0–0 Da5
10.e4 Dh5 11.Dd3
Efter det starkare 11.Lf4 har vit
en liten fördel
11...Sb6?!
Det första av en serie tvivelaktiga
drag, som mynnar ut i ett fåfängt
kombinatoriskt försök. Man kan
lugnt föreställa sig att Aljechin
var tagen av stundens allvar. Bäst
var här 11...e5, t.ex. 12.dxe5 Sg4
13.De2 Sgxe5 14.Lf4, varefter
svart står tillfredsställande. En
annan sak är dock att ställningen
då inte är särskilt lämpad för att
anstifta komplikationer i.
12.Se2 Td8 13.a4!
Berövar svarts dam flyktfältet b5.
13...Sbd7 14.b4!

Dxh4 22.Lf4.
18...Sg4 19.hxg4 Lxg4 20.Lxg4
Dxg4
Nu måste vit ge tillbaka pjäsen.
Icke förty är svarts ställning alltjämt mycket svår.
21.Sxf7 Kxf7 22.Dc4+ e6 23.f3
Dh5 24.Le3
Vit har en genomsolid ställning.
Svart saknar kompensation för
bonden.
24...Tg8 25.Tf2
Med hotet 26.Th2.
25...Lf6 26.Taf1 Sh4
Ser ut som ett fel, men svart har
knappast något bättre. Om t.ex.
26...Sf8 så 27.Th2 Dg6 28.Txh6.

Max Euwe

kommentatorslokal som rymde
1 000 personer. Vid demonstrationsbrädet kommenterade stormästare varje drag. Med jämna
mellanrum gav radion ögonblicksbilder från det sista partiet.
Aljechin var beredd på att fira
eller på att förlora i den stora
stilen: han mötte upp i smoking
och lackskor. För honom fanns i
det här läget bara ett: att segra
eller att dö.
Max Euwe
Alexander Aljechin
Damgambit (D 21)
Amsterdam 1935,
30:e VM–partiet
1.d4 d5 2.c4 dxc4
Antagen Damgambit var faktiskt
ett av Aljechins favoritförsvar,
som han bland annat hade stora
framgångar med i VM-matcherna mot Bogoljubow. Euwe hade
matchen igenom varit beredd på
öppningen, men den kom alltså
först i den skälvande avslutningen.
3.Sf3 Sd7 4.Da4 c6 5.Dxc4 Sgf6
6.g3 g6
Aljechin vill bort från kända teorivägar.
482

TfS nr 8/2004

Svarts dam har plötsligt väldigt
ont om fält. Det hotar 15.Sf4
Dh6 (15...Dg4 16.Lh3) 16.Se6.
Aljechin försöker ruffla.
14...g5!?
Med 14...Lh6 kan svart undvika
materialförlust. Dock står vit klart
bättre efter 15.Sf4 Lxf4 16.Lxf4.
15.Sxg5 Se5 16.Dc2 Sg6 17.h3
Hotar vinst direkt genom 18.Lf3.
17...h6
Enda paraden.
18.Lf3
I detta avgörande parti ville Euwe
säkert hålla komplikationerna på
en rimlig nivå. I ett annat läge
hade han kanske spelat 18.g4,
som tvingar svart att ge en pjäs på
g4 under sämre omständigheter
än efter partidraget. 18...Dh4
19.Sf3 innebär damfångst. Återstår 18...Sxg4 19.Sg3 Dh4 20.Sf3
Df6 21.hxg4 och 18...Lxg4 19.
hxg4 Sxg4 (19...Dxg4 20.f3 följt
av 21.Sh3) 20.Sf3 Sh4 21.Sxh4

27.Dxe6+ Kxe6 28.Sf4+ Kf7 29.
Sxh5
Slutspelet är förstås vunnet för
vit.
29...Le7 30.Kh2 Sg6 31.Tb2
Tac8 32.f4 Sf8 33.f5 Lg5 34.Lxg5
Här bjöd Euwe remi, men en
plågad Aljechin mumlade bara:
“Jag måste spela vidare“.
34...Txg5 35.Sf4 Sh7 36.Se6
Th5+ 37.Kg2 Sf6 38.Kf3 Tg8
39.Sf4 Thg5 40.Tg1
Och nu lämnar vi ordet till Hans
Kmoch: “När Euwe hade utfört
sitt 40:e drag och gjorde förberedelser för att försegla, erkände Aljechin att allt var förbi:
’Tänker Ni försegla?’ frågade han
stilla. ’Ja, så brukar vi ju göra’,
svarade Euwe med en axelryckning. Då sänkte världsmästaren
för en sekund blicken mot brädet, men samlade sig strax och
förklarade sig beredd att anta
Euwes remianbud. Euwe var
införstådd. Spelarna reste sig
och Aljechin gratulerade som

den förste av alla den nye
världsmästaren.“ Slutresultatet
kunde fastställas: 15½–14½ till
utmanaren.
remi
I spellokalen utbröt nu en sanslös
yra. Ordningsmakten störtade in
för att få ordning på spektaklet,
men det stampades, klappades,
visslades och tjöts till den milda
grad att konstaplarna stod handfallna. Filmare, fotografer och
journalister överföll Euwe och
någon tryckte en jättelik lagerkrans på hans huvud. Någonstans
ifrån vällde holländska blomster
in i all sin prakt. Honoratiores
och andra försökte förgäves göra
sina stämmor hörda. Ett eller
annat högtidstal levererades antagligen där i glammet, innan
Euwe kunde ge sig av hemåt.
Det var lättare sagt än gjort. På
gatan väntade allmänheten,
schackentusiaster och andra.
Euwe varken kunde eller ville
värja sig. Han bars omkring i gullstol till mängdens jubel. Så småningom lyckades polisen ändå
gripa in. Man dirigerade Euwe i
riktning mot hans hem, där nya
massor väntade – så mångtaliga
att all trafik runt ikring hans
kvarter hade stockat sig. Det
är lätt att begripa att schackets
ställning alltid har varit starkt i
Holland efter den framgången.
Den omgivande schackvärldens reaktioner på tronskiftet var
givetvis mer balanserade, men
ändå i allmänhet positiva. Såväl
som skribent som schackspelare
hade Tartakower den svagheten
att han broderade för mycket,
men i följande karakteristik hade
han kanske rätt: ”En ny världsmästare träder in i Caissas rike.
Du tror dig känna hans namn, dr
Euwe, och ändå glömmer du att
hans egentliga namn är Schacklogikern. I själva verket har vi nu
efter schackfilosofen Steinitz,
handlingsmänniskan Lasker,
schackvirtuosen Capablanca och
schackromantikern Aljechin äntligen fått en man som har

återfört schackkonsten till dess
ursprung: logikens heliga källa.”
Till detta är bara att säga att var
tid reagerar mot sina överdrifter.
Vilket vederkvickelsens vatten
hade Tartakower törstat efter om
han hade fått uppleva ”Deep
Blue” och dess gelikar.
När returmatchen mot Aljechin ägde rum två år senare var
förhållandet omvänt: den här
gången var Euwe favorit. Han
hade gjort flera övertygande
framträdanden, varvid han bl.a.
mött Aljechin vid två tillfällen.
De inbördes mötena hade slutat
1–1, men var gång hade Aljechin
fått skåda Euwes ryggtavla framför sig i sammandraget. Själv var
Euwe medveten om att Aljechin
1935 hade dragits med allvarliga
problem. Inte nog med att han
hade alkoholproblem och ibland
uppträdde berusad i offentliga
sammanhang – han var därtill
uppenbart deprimerad, ensam
och isolerad, avskuren från alla
sammanhang och utan andra vänner än sådana som ville sola sig i
glansen av hans namn. 1937 hade
han åter någonting att kämpa
för. 1937 fanns det åter en
mening med livet. Vi får inte
glömma bort att hur begåvad
Euwe än var, så mötte han i
Aljechin ett schackgeni, sådant
som man kanske får skåda blott
en gång per generation, en man
vars identitet och respekt för det
egna jaget var oupplösligt förknippade med hans status som
schackspelare. Om Euwe med
Nobis ord var en ”människoätande tiger”, så mötte han 1937 en
annan tiger, en sårad, en tiger
som kämpade för sitt liv och sin
självrespekt.
Det gick som det gick. Euwe
förlorade returmatchen med
9½–15½ efter att Aljechin bl.a.
hade tagit 4½ poäng på de sista
fem partierna. Därom finns mer
att berätta, liksom om Euwes
exemplariska uppträdande under den nazistiska ockupationen
av Holland.
Det får bli en annan gång.

Veteran-EM
Aostadalen i nordvästra Italien
är för allsköns turister mest känd
för sina många skidpister och vinodlingar. Närheten till Frankrike
och Schweiz är påtaglig. Det är
franska som är huvudspråket i
denna natursköna dal med sina
många alporter.
På senare år har även schackspelarna haft anledning att plocka
fram atlasen och upptäcka orter
som Saint Vincent och Arvier.
I september arrangerades veteran-EM i Arvier. Detta mästerskap tycks få allt högre status för
varje år. Den här gången fanns
det ett halvdussin stormästare
bland de 83 deltagarna. Ole
Jakobsen slog sig in bland dem
och kom på fjärde plats. Sveriges
ende representant, Ralph Halleröd, slutade i mittfältet.
I efterhand framstod mötet
mellan Mark Tseitlin och Vlastimil Jansa i sjätte ronden som ett
slags finalmöte. Efter fem ronder
delade de ledningen med Sinisa
Joksic och Ingvar Asmundsson.
Mark Tseitlin
Vlastimil Jansa
Sicilianskt (B 49)
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.Sc3 a6 4.d4
cxd4 5.Sxd4 Sc6 6.Le3 Dc7 7.Le2
b5 8.Sxc6 Dxc6 9.Lf3 Lb7 10.
O-O
Denna ställning framkallade
möjligen en känsla hos Jansa att
han hade sett allt det här förut.
Han hade samma ställning mot
Rajkovic för 25 år sedan – fast
med omvända färger. Det partiet
var å andra sidan inte särskilt
minnesrikt. Fortsättningen blev
10...Dc7 11.Dd3 Ld6 12.h3 Sf6
remi.
10...Se7 11.Te1
Tseitlin övervägde nog också att
ta terräng med 11.e5 Dc7 12.
Lxb7 Dxb7 13.Dd3.
11...Dc7 12.Ld4 Tc8
Om svart ifrågasätter löparen på
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d4 med 12...Sc6, så får han räkna
med svaret 13.Sd5!? Db8 (13.
...exd5 14.exd5 Se7 15.d6 Dxd6
16.Lxb7 med klar fördel för vit.)
14.c3 Sxd4 15.Dxd4 och vit har
ett klart initiativ.
13.Tc1
Bonden på c2 kan behöva lite
hjälp med tanke på ett eventuellt
b5–b4.
13...Sg6 14.a4 b4

Veteran-EM i Arvier, Italien
1.
2.
3.
4.
5.

Mark Tseitlin
Vlastimil Jansa
Janis Klovans
Ole Jakobsen
Oleg Tjernikov

36. Ralph Halleröd

g
g
g
i
g

ISR
CZE
LAT
DEN
RUS

8
7½
7
6½
6½

SWE

5

(9 ronder, 83 spelare)

15.Sd5!?
Ett spekulativt drag. Jansa väljer
att hålla e–linjen stängd, vilket
man naturligtvis kan ha förståelse för. Ändå måste han ha övervägt att spela 15...exd5 16.exd5
Le7. Då faller det frestande 17.
d6? på 17...Lxf3, t.ex. 18.Dxf3
Dxd6 19.Lxg7 Tg8 20.Lf6
(20.Tcd1 Dc6!) 20...Dc6! och
vit har bitit sig i tummen. Ett
bättre alternativ är 17.Lxg7, men
efter 17...Tg8 18.Lf6 Dd6 19.
Dd4 Kf8! är det svårt att se hur
vit ska kunna öka trycket.Väldigt
oklart, verkar vara ett rimligt
omdöme.
15...Lxd5 16.exd5 Ld6
Svart får ta farväl av g7–bonden,
för 16...Se7 är alltför långsamt.
Då följer 17.c4. Efter partidraget
uppstår hett spel på kungsflygeln, men det verkar inte som
om någon av parterna i det fortsatta förloppet är på väg att
överskrida remigränsen.
17.Lxg7 Tg8 18.Lh6 Lxh2+ 19.
Kh1 Lf4 20.Lxf4 Dxf4 21.dxe6
dxe6 22.De2 Dh4+ 23.Kg1 Sf4
24.De3 Tg6 25.g3 Txg3+
Det forcerar fram remin.
26.fxg3 Dxg3+ 27.Kf1 Dh3+ 28.
Kg1 Dg3+ 29.Kf1 remi
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Tseitlin gav sig gärna in i taktiska skärmytslingar. I näst sista
ronden ryckte han åt sig en halvpoängsledning i en ny taktisk
duell:
Jurij Sjabanov

Mark Tseitlin
18.Lxf7+!?
Det måste ha varit ett intuitivt
beslut. Det är inte lätt att beräkna konsekvenserna av löparoffret.
18...Kxf7 19.Dd3 d5 20.Sh4 Lf5
21.Sxf5 gxf5 22.Dxf5 Kg8 23.b4!
Sc4
23...Lxb4? faller på 24.Dg6+ Kf8
25.Dxh6+ Kg8 26.Dh8+ Kf7 27.
Dg7+ och Dxc7.
24.Sxc4 dxc4 25.Te4
Poängen med 23.b4. Han provocerade fram avbytet på c4 och

fick fältet e4 för tornet.
25...Te7(!)
Bästa försöket, om än otillräckligt för att hålla ihop ställningen.
26.b5 Sa5 27.Txd4 Lg7 28.Tcd1
c3
Här finns svarts motspelschanser.
29.Lxe7 Dxe7 30.f4 Tf8 31.Dg6
Dc5 32.Kh2 Db6
På 32...c2 avgör 33.Td7.
33.Dg3 De6 34.Td7 Tf7 35.Txf7
Dxf7 36.Td8+ Kh7 37.Dd3+ Dg6
38.Dd5 h5 39.Dg8+ Kh6 40.Td6
Dxd6 41.exd6 uppg.
Mark Tseitlin behöll en halv
poängs ledning hela vägen hem.
Enligt reglerna ska veteranvärldsmästaren också tilldelas stormästartiteln, men i fallet Tseitlin
var den saken redan avklarad.
Stormästartiteln hade han sedan
tidigare. Den erövrade han drygt
femtio år gammal. Det lär bara
vara en enda spelare som klarat
av den bedriften i högre ålder.
Då räknar vi inte in de som tilldelats titeln som hedersbetygelse
på äldre dar.
De fyra senaste åren har veteran-EM anordnats i Aostadalen.
Nästa år blir det en ny spelplats:
Bad Homberg, Tyskland 25 juni
– 3 juli. Mästerskapet är öppet
för alla över sextio år.

Förstaplats för
Slavko Cicak
I sista ronden i en öppen turnering i Parla, Spanien kunde Slavko Cicak med tillfredsställelse se
sina svåraste konkurrenter spela
remier i de inbördes partierna,
medan Cicak själv besegrade
ukrainaren Sergej Krivosjej. Det
gav honom förstapriset.
Pontus Carlsson var med i hetluften när han mötte Vladimir
Episjin på främsta bordet i sjunde ronden. Carlsson hade då fem
av sex, men förluster mot Episjin
och mot Henrik Teske i slutronden motade bort honom från en
topplacering.
I startfältet var svenskarna
rankade på fjärde respektive fjortonde plats.
Slutresultat:
1. Slavko Cicak, Sverige 7½, 2.
Pengxiang Zhang, Kina 7, 3. Oleg
Kornejev, Ryssland 7, 4. Vladimir Episjin, Ryssland 7, 5. Remier Vazquez, Spanien 7 poäng.
13. Pontus Carlsson, Sverige 6
poäng.
(9 ronder, 114 spelare)

En remi för mycket
Tiger Hillarp-Persson förmådde
inte upprepa fjolårets turneringsseger i Guernsey Open. Han spelade en snabb remi med svåraste
konkurrenten Robert Bellin, och
släppte därutöver ytterligare en
halv poäng mot israelen Ran Shabrai. Det blev en remi för mycket
för att kunna håva in förstapriset
igen.
Det var Tigers sista turnering
före OS i Calvia. Bellin åter till
OS som coach för Guernseys lag.
Toni Johansson från Solna SS
fick också en del av prispengarna. Han slutade på delad tredjeplats.

Slutresultat:
1. Robert Bellin, England 6½, 2.
Tiger Hillarp-Persson, Sverige 6,
3–7. Toni Johansson, Sverige
m.fl. 5 poäng.
(7 ronder, 42 spelare)
Tiger Hillarp-Persson
Daniel Rosen
Franskt (C 00)
1.e4 e6 2.De2 b6 3.Sf3 Lb7 4.g3
Sf6 5.d3 d5 6.e5 Sfd7 7.Lg2 Le7
8.h4 Sc6 9.0-0 Sf8 10.c4 Dd7
11.Sc3 d4 12.Se4 0-0-0 13.a3
f6 14.b4 Sg6 15.exf6 gxf6 16.b5
Sce5 17.Sxe5 Sxe5 18.a4
Alla vet vad det handlar om:
a-linjen ska öppnas.
18...Tdg8 19.a5 f5 20.axb6

20...fxe4
På 20...axb6 följer 21.Ta7 som
hotar slag på b7, t.ex. 21...fxe4
22.Txb7!? Kxb7 (22...Sf3+
23.Lxf3 exf3 24.Dxf3 Tf8
25.De4 följt av Ta7 med avgörande angrepp.) 23.Dxe4+ med
pjäsvinst.
21.bxa7 La8 22.Dxe4! uppg.

upp i minimatcher om två långpartier följt av ett eventuellt särspel med snabbschack och blixt.
När det är dags för semifinaler
och final blir det fler långpartier.
I Hastings kommer det bara att
spelas ett långparti, och den som
har svart kompenseras med längre betänketid. Vit ska göra 40
drag på 70 minuter, svart samma
dragserie på 90 minuter. Sedan
får båda parter 20 minuter plus
en minut extra per drag för återstoden av partiet. Det ifrågasätts
om partier med tidshandikapp
verkligen kan elo–beräknas och
därtill räknas när det är fråga om
titelinteckningar. Enligt Reuben
finns det ingenting i Fides regler
som förhindrar det.
Till synes eliminerade spelare
kan hoppas på återvinning i Reubensystemet. Den som önskar
studera den nya tävlingsformen i
detalj hänvisas till turneringens
hemsida – se adress i Tävlingskalendern.

■ Slutresultat från tre snabbschackturneringar i Spanien med
svenskt deltagande.

Casabermeja: 1. Pontus Carlsson,
Sverige 6½, 2. Daniel de Guevara,
Spanien 6, 3. Ibragim Chamrakulov,
Uzbekistan 6, 4. Pia Cramling,
Sverige 5½, 5. Juan Bellon, Spanien
5½ poäng. (7 ronder, 74 spelare)

Nytt koncept
i Hastings

Manilva: 1. Ernesto Fernandez, Spanien 6, 2. Jose Ibarra, Spanien 5½, 3.
Pia Cramling, Sverige 5½, 4. Viktor
Moskalenko, Ukraina 5½, 5. Pontus
Carlsson, Sverige 5½ poäng. (7 ronder, 59 spelare)

Den traditionella nyårsfestivalen
i Hastings skakas i sina grunder.
Turneringens huvudansvarige
Stewart Reuben tänker pröva ett
helt nytt turneringskoncept. I
stället för en huvudgrupp och en
Challengers blir det en cupturnering. I Fides VM-turnering
innebär det under de första omgångarna att kombattanterna gör

Salobrena: 1. Branko Damljanovic, Serbien 6, 2. Carlos Matamoros, Ecuador 6, 3. Alexei Barsov,
Uzbekistan 6, 4. Bogdan Lalic,
England 6, 5. Nikola Mitkov, Makedonien 6, 6. Vladimir Lazarev, Ryssland 5½, 7. Pontus Carlsson, Sverige
5½ poäng.
27. Pia Cramling, Sverige 4½, 34. Ulf
Andersson 4½ poäng. (7 ronder,
140 spelare)
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Europacupen i Cesme
Av Björn Ahlander

uropacupen för klubblag spelades i början på oktober i den
vackra turistorten Cesme i västra
Turkiet. Hotellet var fint och
maten bra. Ändå var många
kritiska mot upplägget som tvingade lagen att bo på det av
arrangören anvisade hotellet till
ganska höga priser. Men vad göra?
Det finns få som vill arrangera,
anbuden haglar inte direkt över
europeiska schackförbundet
ECU.
Sverige representerades i herrklassen av Limhamns SK och i
damklassen av Kristallens SK,
Stockholm. Vi i Limhamn hade
som målsättning att bli bästa
nordiska herrlag precis som förra
året, något som för damerna
redan var klart, eftersom de var
det enda damlaget från Norden.
Även SK Rockaden från Stockholm var föranmälda, men lyckades inte skrapa ihop ett fullt lag.
Limhamn var också nära att
misslyckas med det. Orsaken var
främst att spelarna fick betala en
stor del av kostnaden själva, och
det var svårt att hitta billiga flygresor till Izmir. Man landar på
den internationella flygplatsen i
Izmir, Turkiets tredje största stad
med cirka tre miljoner invånare,
när man ska vidare till Cesme.
För den historieintresserade läsaren kan nämnas att Izmir är
detsamma som Bibelns Smyrna,
en av antikens nio viktigaste städer, och att det var här som

E
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Atatürk, landsfadern som står
staty i alla städer och som än idag
blickar mot dig från banderoller
lite varstans, kastade ut grekerna
1921.
De svenska laguppställningarna:
Limhamns SK
1.Stellan Brynell, 2473
2.Björn Ahlander, 2411
3.Magnus Eriksson, 2333
4.Stefan Schneider, 2319
5.Peter Berntsen, 2270
6.Conny Holst, 2163
Kristallens SK
1.Viktoria Johansson, 2189
2.Eva Jiretorn, 2145
3.Borislava Borisova, 2148
4.Emilia Horn, 2046
Petra Ornstein, 2026
Övriga svenskar på plats:
Ronny Andersson, domare
Johan Berntsen, domare
Gustav Nilsson, lagkapten
Limhamns SK
Björn Gambäck, domare
samt lagkapten Kristallens SK
Tävlingarna var mycket starka.
Faktum är att till och med de
svenska, starkast möjliga, landslagen skulle få mycket svårt att
blanda sig i toppstriden. Stellan
Brynell, som även var med i det
svenska OS–laget på Mallorca,
hade inte platsat i något av de tio
högst rankade lagen. NAO Chess

Club från Paris, som vann både i
år och förra året, hade följande
laguppställning:
1.Michael Adams, 2740
2.Alexander Gristjuk, 2704
3.Etienne Bacrot, 2718
4.Paco Vallejo, 2678
5.Joel Lautier, 2682
6.Tejmur Radjabov, 2663
Laurent Fressinet, 2640
Igor Nataf, 2565
I spellokalen fanns massor med
andra stjärnor, t.ex. Vasilij
Ivantjuk, Boris Gelfand, Alexei
Shirov, Garri Kasparov, Alexander Chalifman och Nigel Short.
Listan kan göras längre.

Hur man neutraliserar
en världsstjärna
I första ronden lottades Limhamn
mot ett av favoritlagen, Polonia
Plus från Warszawa. På första
bordet fick Stellan den svåra uppgiften att spela mot Ivantjuk. Stellan dödade effektivt alla svarta
försök till spel.
Stellan Brynell, Limhamns SK
Vasilij Ivantjuk, Polonia Plus
Damindiskt (E 15)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
La6 5.Db3 c6
Yrjölä och Tella rekommenderar
i sin bok “The Queen’s Indian“
5...Sc6, ett drag som de förser
med ett utropstecken. Andra drag
stämplar de som mindre logiska.

De nämner endast 5...c6 med
kommentaren 6.Lf4 och vit har
liten fördel.
6.Lf4 Le7 7.Sc3 0–0 8.e4 d5
9.cxd5 cxd5
Den vita kungen får en utmärkt
placering på g2 om svart spelar
Lxf1.
10.exd5 Lb7 11.Lc4!
Vit vill att svart ska få en bonde
på d5 efter slagväxlingen.
11...exd5
Alternativet 11...Sxd5 12.Sxd5
Lxd5 13.Lxd5 Dxd5 14.Dxd5
exd5 15.Tc1 Sa6 16.a3 leder till
en liten fördel till vit på grund av
springarens dåliga placering på
a6.
12.Ld3 Ld6 13.Lxd6 Dxd6 14.
0–0 Sc6 15.Tfe1 Tfe8 16.Tad1
Stellan som är 232 poäng lägre
rankad gör ingen hemlighet av
att han är nöjd med remi och
spelar uteslutande säkra drag.
16...Db4 17.Txe8+ Txe8 18.Dxb4
Sxb4 19.Lb5 Tc8
Om svart spelat 19...Te7 hade
20.a3 kommit och vit byter sin
löpare mot springaren ändå.
20.a3 Sc6 21.Lxc6 Lxc6 22.Se5
Kf8 23.Te1 Sd7

29.Ke3 Kd6 30.h4 remi
Ställningen är remi, dock är jag
inte helt säker på att Ivantjuk
hade tagit remi om färgerna varit
de omvända. Han ville inte analysera efteråt.
Eriksson–Macieja
ställning efter 27...Dd7–a4

Sakajev–Feygin
ställningen efter 66.Dd8–d7

Magnus kunde ha vunnit, men
nöjde sig med remi efter 28.Tc3
Dd7 29.Tc7 Da4 30.Tc3 Dd7.
Hade Magnus istället spelat
28.Txf7! Lxf7 29.Sf5 Kf8 30.
Lc5+ Ke8 31.Sxg7 så hade han
fått in en snygg matt mot den
polske stormästaren.
Limhamns SK förlorade matchen med 1–5 samtidigt som de
svenska damerna förlorade mot
BAS Belgrad med 1–3. I dammatchen gjorde Viktoria Johansson och Emilia Horn starka
insatser och spelade remi mot
mycket högre rankade motståndare.

Ett märkligt slut

Svart vill gärna få till obalanserat
spel, t.ex. 24.Sxd7+ Lxd7 25.
Sxd5 Tc2 och vit har bonde mer
men knappast någon fördel.
24.f3
Stellan spelar hårt på säkerhet.
Annars var 24.Sxc6 Txc6 25.
Sxd5 Td6 26.Sc7 ett vinstförsök,
eftersom svart får problem att
vinna tillbaka bonden på grund
av matthotet på e8.
24...Sxe5 25.Txe5 f6 26.Te1 Te8
27.Txe8+ Kxe8 28.Kf2 Ke7

det kunde ju hända att det var
tidsförlust. Men det föreföll inte
heller troligt eftersom svart hade
minst 30 sekunder för varje drag,
och planen är busenkel: Tg6–e6–
g6 o.s.v. oavsett vad vit gör. Jag
försökte hitta dragtvångsställningar men lyckades inte. Det
hela var ett mysterium.

När jag satt och studerade partierna från första ronden, så stannade jag till efter att ha spelat
igenom partiet Sakajev–Feygin
från matchen Max Ven Ekaterinburg–Rochade Eupen. Jag förstod inte varför svart gav upp.
Det brukar hända mig ibland men
till sist brukar till och med jag
förstå. Men den här gången kom
det ingen aha-upplevelse. Ställningen såg ut som död remi och
ju längre jag funderade desto mer
konfunderad blev jag. Hur hade
det gått till egentligen. Det stod
ju i och för sig 1–0 i bulletinen, så

Efter några dagar fick jag berättat
för mig hur det hade gått till. Fler
drag fanns inte i bulletinen på
grund av att protokollen inte gick
att tyda. Sakajev hade hittat följande geniala och instruktiva plan
(som dock inte vinner ändå mot
bästa försvar):
1 ) Spela kungen till c7, damen
till d6 och ta c6–bonden med
kungen.
2 ) Ta tornet på e6 när t.ex. damen står på d5 och kungen på d7.
3 ) Gå ner med e–bonden i dam.
Kruxet med planen är att när
vit tar på e6 så gör svart h6–h5
och båda får dam samtidigt med
remi till följd. I partiet hade dock
följande hänt: när vit ställde upp
sig med Kc7 och Dd6 så drabbades svart av panik och gjorde h6–
h5. Vit hade då avbrutit planen
att ta c6–bonden och istället gått
tillbaka och erövrat h–bonden.
Efter det hade vit gått över till
damflygeln igen, erövrat c–bonden med ovan nämnda plan för
att sedan slå tornet på e6 i rätt
läge, vilket nu vann eftersom det
inte fanns någon svart motspelsbonde. Väldigt instruktivt.
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Rond 2 – Kasparov
gör entré
Efter tre spelade partier i Europacupen på Kreta förra året hade
Kasparov en prestationsrating på
över 3000. Till årets tävling hade
Kasparov bytt klubb till Max Ven
Ekaterinburg från just Rublevskijs Ladya Kazan. Alla förutsättningar fanns för ett spännande parti.
Sergej Rublevskij,
Ladya Kazan
Garri Kasparov,
Max Ven Ekaterinburg
Sicilianskt (B 30)
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6
Kasparov bjuder in till Svesjnikov. Vits svar kan dock inte ha
kommit som någon överraskning.
3.Lb5
Rublevskij är en av de största
kännarna i världen av Lb5 mot
Sicilianskt. En del kallar 3.Lb5
för Rossolimovarianten.
3...e6
Mot Svidler i matchen Armenien mot resten av världen spelade Kasparov 3...g6. Kasparov har
även spelat 3...g6 mot Kramnik.
Möjligen ville Kasparov ha fördelen av att avvika först i dagens
parti.
4.0–0 Sge7 5.c3 a6 6.La4 c4
Här avviker Kasparov från partiet Rublevskij–Sjerbakov från
tidigare i år. Sjerbakov spelade
6...b5.
7.De2 b5 8.Lc2 Sg6
En annan svart möjlighet är att i
stället för Sg6 och Dc7 spela Lb7
och d5.
9.b3 Dc7 10.bxc4 Sf4 11.De3
bxc4 12.La3 Le7 13.Lxe7 Sxe7
14.Sa3 0–0 15.Tab1
I partiet Vaulin–Moroz, Pardubice 1992 spelades 15.Tfe1 i ett
parti som vit så småningom vann.
15...f5 16.Db6 Dxb6 17.Txb6 fxe4
18.Lxe4 d5 19.Lc2 Seg6 20.Lxg6
Ger den tråkiga springaren på a3
en väg in i spelet via c2.
20...Sxg6 21.Sc2 e5 22.Se3 Lf5
23.Sxf5 Txf5 24.Tfb1 Taf8 25.
Txa6 e4 26.Sd4 Txf2 27.Se6 T2f6
Här någonstans måste antagligen
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svarts spel förstärkas, men
27...T8f6 28.Ta8+ Sf8 29.a4
Txd2 30.Tf1! vinner för vit.
28.Sxf8 Txa6 29.Sxg6 hxg6

30.Kf2!
Som så många gånger förr är
kungens aktivitet viktigare än
en ynka bonde i tornslutspel.
Antagligen har Kasparov underskattat både 30.Kf2 och den vita
ställningen.
30...Txa2 31.Ke3 Kf7 32.Tb7+
Kf6 33.Tb6+ Kf7 34.Td6
Vit förstår att det finns mer att
fika efter än remi, och att det är
relativt riskfritt att spela på vinst
fast motståndaren är högst rankad i världen.
34...Ta5 35.h4 g5 36.hxg5 Ke7
37.Tc6 Ta1 38.Kd4 Td1 39.Kxd5
e3 40.Te6+ Kd7 41.Txe3 Txd2+
Svart slår d2–bonden på sin ursprungsruta i drag 41. Ovanligt.
42.Kxc4 Txg2 43.Te5 Kd6 44.Ta5
Tg4+ 45.Kb3 Tg1 46.Kb4 Tb1+
47.Kc4 Ke6 48.Ta6+ Kf5 49.g6
Tg1 50.Kb5 Ke5 51.c4 Tb1+ 52.
Kc6 Tg1 53.Kd7 Td1+ 54.Ke7
Tb1 55.Ta5+ Kd4 56.Kf8 Tb7
57.Tf5 uppg.
Eller 57...Kxc4 58.Tf7 Tb8+ 59.
Kxg7 och vit vinner

indiskt, han verkade spela samma öppning alltid. Många spelare har ju lite olika öppningar eller
åtminstone olika varianter som
de växlar mellan för att försvåra
för motståndaren, men Connys
motståndare verkade ha ett starkt
förtroende för alla sina öppningar. När det var dags att gå
till ronden och Conny stängde
datorn ville han helst inte tala
med någon. Allt låg perfekt på
plats i hjärnan och inget fick
störa ordningen.
Conny Holst, Limhamns SK
Marc Düsterwald,
Rochade Eupen
Grünfeld (D 89)
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 d5 4.cxd5
Conny spelar normalt 4.Sf3 Lg7
5.Lg5 Se4 6.cxd5 o.s.v. Inför det
här partiet hade han dock blivit
inspirerad av bl.a. partiet Ahlander–Ernst samt Curt Hansen–
McShane, som bägge spelades
för några år sen.
4...Sxd5 5.e4 Sxc3 6.bxc3 Lg7
7.Lc4 0–0 8.Se2 c5 9.0–0 Sc6
10.Le3 Lg4 11.f3 Sa5 12.Ld3
Här spelade Conny 12.Tc1 i sin
ungdom.
12...cxd4 13.cxd4 Le6 14.d5
Här är även 14.Tc1 ett vanligt
drag. 14.d5 är dock högsta mode
just nu.
14...Lxa1 15.Dxa1 f6 16.Lh6 Te8
17.Kh1

Preppens betydelse
Inför sitt parti i tredje ronden
mot belgiska laget Rochade Eupen hade Conny preppat oerhört
mycket. Hans rumskamrat Peter
Berntsen bekräftade detta. Conny hade suttit åtskilliga timmar
med blicken långt borta, inne i
skärmen. Connys motståndare
hade flera partier i databasen med
en lång teorivariant i Grünfeld-

Det går inte att slå på e6 på grund
av att löparen på d3 hänger.
17.Kh1 är dock ett nyttigt drag
eftersom svart i många varianter
annars klarar sig tack vare en
schack på diagonalen i rätt läge.

17...Tc8 18.Sf4 Ld7
På 18...Lf7 kommer 19.Lb5 och
vit vinner tillbaka kvaliteten med
en bättre ställning.
19.e5
Nyckelidén: svarts kungsställning
ska attackeras.
19...Sc4 20.e6 La4 21.Sxg6
Det är fortfarande teori. Vit
slår sönder svarts kungsställning
eftersom svart har svårt att få
pjäser till kungens undsättning.
21...hxg6 22.Lxg6 Se5 23.Le4
Da5
Här är 23...Lc2 det vanligaste.
Det spelades redan 1951 i partiet
Bannik–Novotelnov, ett parti
som svart så småningom vann.
Svart har dock en specialare.
24.Dd4
Med idén Dd4–f2–g3–g7 matt.
24...Tc4 25.Df2 Txe4 26.fxe4
Men inte 26.Dg3+ Tg4 och svart
klarar sig.
26...Dc3
Hit hade vit tänkt trettio minuter och svart en minut! Då hade
Düsterwald även hunnit med att
hämta kaffe och gå och titta på
Kasparov.
27.d6
I partiet Christiansen–Kortchnoi,
Reggio Emilia 1987 följde 27.h3
Dd3 28.Df5 Tc8 29.d6 Dxd6
30.Lf4 Le8 31.Tb1 Dd3 32.Tb3
Dxb3 33.uppg. Efter 33.axb3
Lg6 vinner svart tillbaka damen.
27...Dd3

28.dxe7
Connys nyhet. Tidigare är 28.d7
spelat.
28...Sg4
28...Sg6 29.Df5 Kh7 30.Lf8 eller 28...Dxe4 29.Dxf6 Dg6 30.

Dh4 och vit står på vinst.
29.Df5 Kh8 30.Lf8!
Vits starka fribonde och svarts
svaga kungsställning utgör utmärkt kompensation för pjäsen.
30...Db5

31.e5!
Svarts dam som måste hålla ett
öga på både h5 och f1 är överbelastad och klarar nu inte av alla
uppgifter. På 31...Dxe5 är det
bara att ta springaren på g4.
31...Lc2 32.Dh5+ Lh7 33.Lg7+
Kxg7 34.exf6+
Svart förlorar damen, därför:
34...uppg.
(Kommentarer av Ahlander/
Holst)

Snyggt spel i rond 5
Viktoria Johansson var den av de
svenska damerna som hade prickat formen bäst. Så här snyggt fick
hon till det i den femte ronden.
Viktoria har själv kommenterat
vinsten.
Tatiana Kononenko,
SK Jugovice Kac
Viktoria Johansson,
Kristallens SK
Damgambit (D 12)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.e3 Lf5 4.Sc3
e6 5.Sf3 Sf6 6.Sh4 Lg6 7.Db3
Dc7 8.Sxg6 hxg6 9.Ld2
Här funderade jag ett tag på att
spela 9...dxc4. Om då 10.Lxc4
så 10...b5 följt av Txh2 med bondevinst. Jag var dock osäker på
vad som skulle hända efter
11.Lxb5, så jag avstod. Vit kan
förstås också spela 10.Dxc4 och
undvika bondeförlust på grund
av hotet Sb5.

9...Sbd7 10.cxd5 exd5 11.h3 Le7
Hittills hade partiet förflutit
enligt mina öppningsförberedelser ...
12.0-0-0
... men lång rockad hade jag inte
alls tittat på. Det ser lite galet ut
att ställa kungen på en öppen c–
linje, men ställningen liknar en
variant i avbytesvarianten i Damgambit. På grund av det spelade
jag
12...b5
med idén a5, a4 och b4, men
möjligen är det mer exakt att
spela på a5–a4 direkt här, eftersom 12...b5 visar sig vara lite
långsamt.
13.Dc2
Det hotar Sxb5.
13...Db7 14.Ld3 Sb6 15.Kb1 Kf8
Jag tordes inte göra kort rockad
eftersom vit snabbt får angrepp
efter h4–h5. Samtidigt var jag
rädd för e4–e5, som jag anser är
det farligaste draget här, och ville göra plats på e8 för springaren.
16.g4
För långsamt. Jag anser att ett
direkt 16.e4 hade varit bättre,
och på damflygeln har svart ännu
inte hunnit för långt.
16...a5 17.g5 Se8 18.e4 a4
Jag fortsätter i lugn och ro att
genomdriva min plan.
19.e5 b4 20.Se2

20...b3
Här bestämde jag mig för att
offra bonde. Efter 20...Sc8 med
idén b3 spelar vit bara 21.Dc1
och om svart då fortsätter med
21...b3 spelar vit enkelt 22.a3
och svarts bondestorm är stoppad.
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21.axb3 axb3 22.Dxb3 Tb8 23.
Lc1 Sc7
Idén är att försöka få till en
blockad på e6.
24.Sf4

24...Lxg5
Det ger vit fler chanser än nödvändigt. Något drag senare kom
jag att tänka på att 24...Da7 hade
varit ett intressant drag. Det ser
något avigt ut att först spela Ta8–
b8 följt av Db7–a7, men damen
sneglar mot d4 samtidigt som
den efter Ta8 (igen!) kommer att
hota en hel del på a–linjen. Om
vit spelar 25.Da2 får svart ett
hyfsat angrepp efter 25...Sa4.
25.Sxg6+ fxg6 26.Lxg5 Se6 27.
Lc1
27.Da3+ hade varit ett bra mellandrag. Det hade tvingat svart
till 27...Kg8.
27...Da7
Nu fick jag äntligen chansen att
spela mitt drag och samtidigt
började vit komma i tidsnöd.
28.Dc3
28.Da3+ ger svart fortsatt angrepp efter 28...Dxa3 29.bxa3
Sa4+ 30.Ka1 Sxd4.
28...Ta8 29.Lxg6 Sc4 30.Td3
Ett drag som ser livsfarligt ut
efter schack på f3 och f7, men ...
30...Ke7
Nu står svart plötsligt bättre
och kungen står paradoxalt nog
säkert på e7. På 31.Tf3 hade jag
planerat 31...Da2+ följt av Thb8.
31.Lf5
Vit vill byta bort Se6 som på
många sätt håller ihop svarts ställning. 31.Kc2 var nödvändigt, men
Kononenko verkade inte ana vad
svart hade i kikaren.
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31...Thb8 32.Lxe6 Kxe6 33.Tg1
Da1+ 34.Kc2

34...Txb2+
Ett drag som jag hade räknat på
redan när jag spelade Ke7 och
kunde därför spela det à tempo.
35.Kd1
Efter 35.Lxb2 Dxg1 36.Tf3 Ta2
står svart på vinst.
35...Txf2 36.Dxa1
Det avgörande felet, men svart
hade bara lite mer än 30 sekunder kvar på klockan. Efter partiet
påpekade min motståndare att
vit klarar sig undan med remi
efter 36.Tg6+, t.ex. 36...Kf7 (givetvis inte 36...Kf5 som leder till
matt efter 37.Tf3+ Kxg6 38.
Dd3+ eller 37...Txf3 38.Dc2+)
37.Tdg3 Dxc3 38.Txg7+ Ke8
(Om svart försöker smita med
38...Kf8 fortsätter vit bara med
39.Tg8+ Kf7 40.T8g7+ Kf8 med
evig schack.) 39.Txc3. Svart ligger under med bonde men har
kompensation i form av en stark
springare på c4.
36...Txa1 37.Tb3
Ett slarvfel i tidsnöden, men
37.Tc3 Td2+ 38.Ke1 Txd4 leder
också till vinst för svart.
37...Td2+ 38.uppg.
Efter 38.Ke1 Txc1 är det matt.

En förmiddag när jag låg i min
solstol bredvid poolen och tittade på Sokolov som simmade en
kilometer varje förmiddag samt
de svenska damerna som ägnade
sig åt gymnastik bredvid poolen
och tänkte att jag hade det bra
som inte behövde anstränga mig
utan bara kunde njuta av det
vackra vädret och samla kraft
inför ronden, så började min granne Krasenkow samtala med mig
och frågade om jag hade sett
ett väldigt intressant slutspelsproblem.
Suck, nej det hade jag ju inte
och förstod med en gång att det
var slut med vilan. Studien hade
en intressant historia, den hade
nämligen ingått i problem/studielösar–VM, om jag förstod det
rätt. Tävlingen hade vunnits av
en polack som i sin tur hade visat
problemet för Krasenkow. Krasenkow trodde att studien hade
komponerats av en jugoslav och
berättade att den polske studie/
problemvärldsmästaren hade löst
problemet blint, det vill säga utan
att flytta pjäserna. Jag i min tur
ville bli snabbt färdig och satte
direkt igång att skyffla runt pjäserna med mina fingrar.

Vit drar och vinner

Poolproblem
Spelet började klockan tre varje
eftermiddag. Därför fanns det
gott om tid till annat än schack,
även efter den obligatoriska preppen på några timmar. Många
valde antingen poolen eller
stranden, men även tennis, promenader eller shopping var aktiviteter man kunde ägna sig åt.

Jag tänkte att om andra kunde
lösa det i huvudet så skulle jag
minsann snabbt lösa det om jag
fuskade lite genom att flytta runt
pjäserna. Dessutom har jag ju
tränat en del bondeslutspel i sommar med Dvoretskijs prisade bok
“Endgame Manual“.
Minuterna gick och jag sjönk

mer och mer in i studien. Efter
cirka en halvtimme och efter att
ha lurat ut några ledtrådar ur
Krasenkow och dessutom stått
ut med att en del förbipasserande gjort sig lustiga med kommentarer såsom “Det måste vara
lätt, det är ju så få pjäser kvar“
eller “Håller du på med bronsspringaren?“, så lyckades jag lösa
studien. Senare visade jag den
för det svenska dam– och herrlaget och mig veterligt är det
endast Conny Holst som än så
länge har löst den.
Prova gärna att lösa den själv.
Rätt lösning hittar du på sidan
493. Läsarna får dessutom gärna
meddela om de vet vem som är
kompositör till den vackra studien eller om de kan berätta lite
mer om studielösar–VM.

Damoffret mot Botvinnik
I sjätte ronden spelade Viktoria
Johansson ett snyggt parti mot
självaste Botvinnik (Irina). Undrar om Tal någon gång fick in ett
lika snyggt damoffer mot Botvinnik.
Viktoria Johansson,
Kristallens SK
Irina Botvinnik,
Herzilya Chess Club
Damgambit (D 26)
1.d4 d5 2.Sf3 Sf6 3.c4 dxc4 4.e3
a6 5.Lxc4 e6 6.0-0 b5 7.Le2
Sbd7 8.b3 Lb7 9.a4 b4 10.Lb2
10.a5 är också en intressant möjlighet.
10...c5 11.Sbd2 Le7 12.Sc4 0-0
13.Tc1 a5 14.Sfe5 cxd4 15.exd4
Sb6
Det har uppkommit en isolaniställning där svart får en blockadspringare på d5, vilket gör löparen på b2 inaktiv. Vid en första
anblick ser det bra ut för svart,
men det är en fördel för vit att
svart har avancerat med bönderna på damflygeln och att de är
blockerade. Springaren på c4 och
d4–bonden förhindrar svart att
ta sig in via damflygeln eller
centrum. Det är därför inte lätt
att hitta en plan för svart, som

har svårt att bryta igenom. Vit
har förstås en självklar plan att
spela på med isolani och angrepp.
16.f4
Ett drag jag spelade med förhoppning om att skrämma upp
svart samtidigt som det förhindrar att svart ställer en springare
på f4. Jag funderade även på
16.h4, men det kändes inte bra
efter 16...Sfd5, eftersom jag var
rädd att förlora h–bonden. I
efterhand ser det ändå ut att
fungera efter 16.h4 Sfd5 (vilket
hotar bonden på h4, samtidigt
som det hotar Sf4) 17.Lf3 och nu
går inte 17...Lxh4 på grund av
18.Sxb6 och löparen hänger
efter 18...Sxb6, och efter
18...Dxb6 blir det en gaffel på
d7.
16...Sbd5 17.Dd3 g6
Nu har svart satt stopp för ett
eventuellt f5, men istället får jag
tryck mot g6. Jag fortsatte därför
med
18.h4
för att ytterligare sätta press mot
g6.
18...Te8
Svart planerar att flytta löparen
till g7 för att skydda kungen samtidigt som den trycker mot d4.
Inte heller 18...h5 ser bra ut efter
19.Sxg6 fxg6 20.Dxg6+ Kh8
21.Dh6+ Sh7 (21...Kg8 22.Tf3)
22.Ld3 Tf7 23.Se5 Tg7 24.Lxh7
Txh7 25.Sf7+ Kg8 26.Sxd8 Txh6
27.Sxb7 med klar fördel för vit.
19.h5 Lf8 20.hxg6 hxg6??
Tvunget var 20...fxg6 men svart
har då en svaghet på e6 och vit får
fortsätta bygga upp sitt angrepp
med drag som Tce1, Dh3 och
Ld3.

21.Sxf7!! Kxf7
Svart har inget annat val än att
anta offret.
22.Se5+ Ke7
Svarts enda chans att försöka klara sig. 22...Kg8 23.Dxg6+ Lg7
24.Df7+ Kh8 25.Tf3 vinner omedelbart. Svart har inget försvar,
t.ex. 25...Se7 26.Th3+ Sh7 27.
Ld3 med ogarderbar matt.
23.Dxg6 Db6
Antagligen bästa chansen, men
svarts kung befinner sig i ett
mattnät. 23...Tc8 24.Df7+ Kd6
25.Dxb7 med matthotet Sf7.
24.Df7+ Kd8 25.Lb5 Le7
25...Ld6 verkar vara svarts bästa
chans, men efter 26.Lxe8 Lxe5
27.fxe5 Sxe8 28.Tc5 (Med hotet
Tb5 följt av Txb7 samtidigt som
vits plan är Lc1–g5 med matt.)
28...Sc3 (Det skär av Lb2 från
garderingen av d4 och förhindrar
Lc1 på grund av Se2+.) 29.Dh5,
ett säkert drag som förhindrar
Se2 och nu hotar vit Tf8xe8
alternativt Tf7 med matthotet
Dg5 beroende på vad svart gör.

26.Dxe8+! uppg.
Efter 26...Sxe8 följer 27.Sf7
matt.
(Kommentarer av Viktoria Johansson)
Den nya betänketiden
Vi spelade med den nya omdiskuterade betänketiden, som
faktiskt har några år på nacken
nu: 1 timme och 30 minuter plus
30 sekunder extra för varje utfört drag. Med den nya betänketiden uppnår man 40 drag efter
cirka 3 timmar och 40 minuter,
50 drag efter 3 timmar och 50
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Europacupen, Izmir 2004
1.
2.
3.
4.
5.

NAO Chess Club
Bosna Sarajevo
Ladya Kazan
Max Ven Ekaterinburg
Polonia Plus Warszawa

26. Limhamns SK

FRA
BIH
RUS
RUS
POL

12
11
11
11
10

SWE

6

31
30
27½
25
27
16

(7 ronder, 36 lag)

Europacupen, damklassen
1. NTN Tbilisi
2. Finec Sankt Petersburg
3. Ladya Kazan

GEO
RUS
RUS

8. Kristallens SK

SWE

13 19½
12 21
10 17
4

10

(7 ronder, 10 lag)

minuter samt 60 drag efter 4
timmar. Detta innebar i praktiken att nästan alla partier var
klara efter 4 timmar och det var
riktigt sällsynt med partier runt 5
timmar. Fördelarna med den nya
betänketiden som jag ser det är:
● De allra värsta toktidsnöderna
undviks, dvs. de där pjäserna flyger omkring och någonting sätts
bort/missas vid varje flytt.
● Bättre protokoll, man måste
alltid skriva.
● Lugnare för domarna, se ovan.
● Bättre för arrangörer, det går
om man vill att spela mer än en
rond per dag.
● Roligare för publiken eftersom
det händer mer och oftare.

Nackdelarna:
● Det riktiga djupet i slutspelen/
slutfaserna uppnås inte. Det går
inte att filosofera så mycket, utan
det gäller att vara vaken och
flytta i stället.
● De flesta toppspelarna jag har
talat med tycker direkt illa om
betänketiden.
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● Det går att hamna i riktigt långa
tidsnöder, d v s det kan gå timmar utan att man hinner gå på
toaletten eller hämta en kopp
kaffe.
● Det krävs digitalur, vilka är lite
svårare att sköta. Det krävs t.ex.
lite träning för att kunna lägga till
en tilläggsminut.

Mitt intryck är att den nya betänketiden kommer mer och mer,
precis som avbrotten försvann
mer och mer för några år sedan.
Vad tycker ni själva om utvecklingen, kära läsare?

Slutresultat
De svenska lagen fick när tävlingen summerades nöja sig med
blygsamma placeringar. Damlaget som var rankat nia av tio lag
blev till slut åtta efter en vinst,
två oavgjorda och fyra förluster.
Kristallens SK var det enda så
kallade västlaget.
Limhamns SK, som var rankat
som lag nummer 22 av 36, misslyckades med fjolårets målsätt-

ning att bli bästa nordiska lag och
hamnade nu på tjugosjätte plats
i herrtävlingen. Bästa svenska
poängplockare blev Stefan
Schneider med 4/7 och i damlaget blev det Viktoria Johansson
med 3/6.

Trist finalmatch
Herrtävlingen vanns av NAO
Chess Club, Paris som snabbt
remiserade alla sex partierna i
sista matchen mot Ladya Kazan.
Resultatet luktade uppgjort lång
väg eftersom NAO hade ställt
över både Gristjuk och Bacrot,
normalt sett två av sina bättre
spelare. Dessutom gick ett rykte
före matchen som sa att det skulle sluta 3–3. Ännu konstigare är
det om man betänker att Ladya
Kazan hade gått om NAO om
man hade vunnit. Själv tycker jag
att resultatet är trist, både för
schacket rent sportsligt samt för
dem som hade spelat på
matchen.

Schack i Palestina
Av Erik Mohlin

När man går genom gamla stan i
Jerusalem med alla dess dofter
och odörer, myllrande folkliv
med människor från alla världens hörn, ser man ofta män sitta
vid ett (schack)bräde, ibland upp
och nervänt för backgammon och
ibland med de 64 rutorna fullt
synliga, dock oftast för ett parti
dam. Ytterst sällan har jag sett
folk här använda brädet till vad
det enligt min mening såsom
schackfanatiker är till för, nämligen till schack. Likadant är det i
andra arabländer jag besökt,
schack är helt enkelt inte särskilt
vanligt/populärt. Orsakerna till
detta kunde vara ett intressant
forskningsprojekt, men är inte i
fokus för denna artikel. Frågan är

dock intressant eftersom det
enligt historikerna var araberna
som introducerade schacket för
européerna.
Min fundering är och har varit
ända sedan jag 1994 deltog i en
helgturnering i Israel hur det palestinska schacket sett ut och ser
ut idag, till exempel i kontrast till
schacket i Israel, som är en världsmakt inom schacket mycket tack
vare den ryska invandringen. Ett
exempel på denna kontrast är
resultaten i schack-OS, där de
båda brukar hålla till i vitt skilda
ändar av resultatlistan.
Genom internet lyckades jag
finna en kontakt inom det palestinska schacket (hur klarade sig
människan innan nätet fanns?)
och vi stämmer möte följande
dag. Jag träffar Musa Khurs, ordförande i Palestinas Schackförbund, på Nablus Street i östra
Jerusalem bara ett hundratal
meter från Damaskusporten i
gamla stan. Vi går in på det palestinska sportförbundets kontor.
Till skillnad från Sverige är
schacket här nämligen en del av
sportfamiljen.

MK: Sedan andra Intifadan startade (28 september 2000) är det
mycket svårt. Det är svårt och
osäkert för folk att resa, man vet
inte när man kan komma fram
osv. Det gör det nästan omöjligt
att delta i och arrangera turneringar. Den ekonomiska situationen gör det också svårt för
spelarna att till exempel ha råd
att bo på hotell under turneringar eller att ta ledigt från jobb (om
man nu har något) för att spela
schack. Vi försöker dock anordna tävlingar, lag och individuellt,
genom att spela på fredagar, den
lediga dagen. Då spelas det tre
ronder per dag från morgon till
kväll. På så sätt sparar vi in hotellboende för spelarna.

EM: Kan du berätta lite om
Palestinas schackhistoria?

MK: Vi anordnar ibland schackturneringar på skolor och försöker få med schacket så mycket
som möjligt i skolorna. Vi har
uppmuntrats till det av de palestinska myndigheterna. Nyligen
deltog några palestinska barn i de
arabiska individuella masterskapen i Qatar i klassen 12–14 år.

MK: Det palestinska schackförbundet bildades 1932 i Haifa och
som medlem i Fide deltog Palestina i olympiaderna i Warszawa
1935 och Buenos Aires 1939. På
grund av världskrig och därpå
följande krig i regionen upphörde Palestinas medlemskap i Fide
och återinträdet skedde inte
förrän 1982. Sedan dess har vi
deltagit i alla olympiader, ibland
med palestinier från hemlandet
och ibland från diasporan. 1975
arrangerades det första palestinska mästerskapet, lag och individuellt. Förutom i Fide är vi också
medlem i de arabiska och asiatiska schackförbunden, och nu även
i det nybildade schackförbundet
för medelhavsländerna.
EM: Hur ar schacklivet i Palestina idag?

EM: Hur är det med kvinnors
deltagande i schackspelandet?
MK: De är inte många. Vi har
flickor som deltar i ungdomsturneringar, men det är svårt att få
dem att fortsätta. Schack är tidskrävande, de har läxor och när de
blir äldre även andra sysslor i
hemmet.
EM: Och hos ungdomarna då?

EM: Deltar palestinier i det israeliska schacklivet?
MK: De flesta palestinier på
de ockuperade områdena, dvs.
Gazaremsan och Västbanken kan
inte resa till Israel. Dock finns
det arabiska klubbar inom Israel
och de deltar ibland i israeliska
tävlingar.
EM: Medlemsantal i klubbarna?
MK: Min uppskattning är endast
cirka hundra. Det är många fler
som spelar men utan att registrera sig i klubben.

EM: Hur är det med klubbkvällar, exempelvis på din egen klubb
här i Jerusalem, al Mu’azzafin?
MK: Just nu har vi problem med
lokalen, men även annars är det
svårt att träffas regelbundet på
grund av den situation vi har här
i området. Ibland försöker vi dock
träffas på fredagar, eller så försöker vi få spelare som bor nära
varandra att knyta kontakter och
träffas för att spela om tillfälle
ges.
EM: Snart är det dags för schackOS i Spanien på Mallorca. Vad
hoppas du Palestina kan uppnå i
dessa spel?
MK: För det första att vi deltar!
Rent resultatmässigt beror det
mycket på vilket lag vi lyckas få
ihop. Det är ännu oklart, men vi
hoppas på en topp med två spelare med rating på cirka 2400
och att vi får ett helt komplett
lag. Det skulle vara trist om det
blir som nyligen i arabiska mästerskapen i Algeriet där en av
våra ledare fick spela på fjärdebordet på grund av visumproblem för några av våra spelare.
Om vi lyckas få ihop bästa möjliga lag siktar vi på en placering
bland de åttio bästa, om inte så
gör vi ändå så gott vi kan och
visar världen att vi finns.
EM: Slutligen, vad hoppas du på
rent schackmässigt för framtidens
Palestina?
MK: Att våra ledare tar väl hand
om vara ungdomar, de är framtiden både inom schacket och i
samhället i övrigt.
EM: Tack och lycka till!
MK: Shukran wa ma’a assalaama! (Tack och gå i frid!)

Lösningen: 1.Kd6 Kd4 2.
Ke6 Ke4 3.Kf6 Kf4 4.d4 Ke4
5.f3+ Kxd4 6.f4 h5 7.Kg5
Ke4 8.f5 Ke5 9.f6 Ke6 10.
Kg6 och vit vinner.
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Närschackspelare till
finalen i korr-VM
Av Ralf Åkesson

F

rämsta skälet till att jag spelar
korr är att det är bra som träningsredskap och komplement
till närschackspelet. Den stora
fördelen med korr, i jämförelse
med annan schackträning, är att
man verkligen tvingas sätta sig
ner och analysera ställningar på
djupet, åtminstone om man vill
nå goda resultat. Människans
inneboende slöhet gör att det är
alldeles för enkelt att slarva med
träningen i annat fall. Att metoden kan fungera är jag själv möjligen ett bevis för: jag spelade en
semifinal i korr-VM som avslutades 1994, och året därpå tog jag
tre GM-normer och blev stormästare i ”vanligt” schack.
Några fördelar med korrschacket är uppenbara. Framför
allt kan man undvika grova feldrag, något som blivit en rejäl
plåga på sistone i skribentens
vanliga schackliv. Dessutom får
man möjlighet att spela perfekt
även i långa slutspel och just
innan 40:e draget. På grund av
tidskontrollerna i dagens närschack brukar spelkvalitén ofta
sjunka drastiskt i de lägena.
Kreativiteten får utrymme och
man vågar pröva nya idéer och
spelöppningsvarianter. Spelet
blir mer vetenskapligt men kanske mindre tävlingsinriktat, på
gott och ont. I jämförelse med
vanligt schack så får varje enskilt
drag en större betydelse, njutningskänslan bli starkare när
man inte får motståndarens svar
direkt. En nackdel med korr som
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träningsform kan vara att man
tenderar att analysera samma
ställning för många gånger, mycket mer än vad som är motiverat
ur träningssynpunkt.
Tidsperspektivet kan vara frustrerande för ovana korrspelare.
Det kan utan vidare gå ett halvår
från det att man har hittat en
intressant plan till tidpunkten då
den verkligen utförs. Av denna
anledning misstänker jag att
många av de bästa närschackspelarna skulle ha svårt att prestera bra i korrsammanhang.
Införandet av e–postpartier har
inneburit en markant förbättring
för korrschacket, enligt min mening. De största anhängarna av
traditionellt postalt korrschack,
samt absoluta datormotståndare, håller kanske inte med här.)
Den momentana postbefordringen innebär att turneringarna kan
genomföras på ungefär halva
tiden jämfört med postalt korrschack, speciellt när ryska eller
kubanska spelare deltar. Trasslet
med försvunna kort elimineras
och dessutom är den ekonomiska aspekten inte oväsentlig. Ett
internationellt postkort kostar
numera tio kronor. Om man
multiplicerar med antalet motståndare och drag, så kommer
man lätt fram till en fyrsiffrig
kostnad för en turnering. I traditionella korrturneringar är betänketiden normalt fyrtio dagar
för tio drag men i e–posttävlingar
får man sextio dagar.
Ett fenomen som kraftigt på-

verkar dagens korrschack är
givetvis de allt starkare analysprogrammen. De flesta starka
korrspelare, i synnerhet deltagarna i e–posttävlingar som
kräver tillgång till dator, använder sig av schackprogram (Fritz,
Shredder m. fl.) som analyshjälp.
Detta får man acceptera som en
del av spelet, och det innebär
också att man inte kan förvänta
sig några enkla poäng genom
bortsättningar. Men risken för
skrivfel finns fortfarande. I den
aktuella turneringen kan jag endast minnas ett motståndardrag
som definitivt inte var datorkontrollerat, men det var i ett
redan hopplöst läge. Det är av
stor vikt att kunna använda datorhjälpen på rätt sätt. Den som
enbart sätter igång Fritz och
okritiskt litar på dess förslag tar
inte många poäng i en turnering
på hög nivå. Det gäller att försöka eftersträva ställningstyper
som datorn värderar felaktigt,
eller där en korrekt ställningsbedömning endast kan göras efter
en lång dragsekvens som ligger
bortom datorns horisont.
Tack vare andraplatsen i ovannämnda semifinal var jag kvalificerad till en s.k. VM–3/4–final
(korrschack är lite speciellt eftersom det finns ett steg mellan
semifinal och final), en chans som
jag till slut utnyttjade. Deltagarlistan var delvis en överraskning.
Även om vissa starka närschackspelare, till exempel Ulf Andersson och Jonny Hector, numera

spelar korr, så är det fortfarande
stora barriärer mellan spelargrupperna. I min 3/4–final var således
endast en av konkurrenterna bekant från närschacksammanhang,
nämligen Jean–Marie Weber som
spelat i Luxemburgs OS–lag.
Ett av mina trevligaste partier
var mot en dansk korrstormästare.
Ralf Åkesson
Arne Bjørn Jørgensen
Damgambit (D 45)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3
e6 5.Sf3 Sbd7 6.Dc2 Ld6 7.g4!?
dxc4 8.Lxc4 Sd5
Springaren flyr innan vit spelar
g4–g5, en skum finess. Normalt
brukar svart flytta b–bonden här.
9.Se4 Le7 10.Ld2 b5 11.Ld3
Här valde jag länge mellan 11.Le2
och 11.Ld3 men upptäckten av
mitt nästa drag avgjorde saken.
11...Lb7

12.Ke2!
Ett härligt drag att spela! Faktum
är att ”kungsutvecklingen” är helt
logisk i denna situation. För det
mesta eftersträvar vit lång rockad i g4–varianten, men i detta
läge skulle 12.0-0-0?! Db6 följt
av c6–c5 ge svart snabbt motspel
när c–linjen öppnas. Det är angeläget att förhindra c6–c5 och
därför känns kanske 12.Tc1 naturligt men kungsdraget har vissa
subtila fördelar. Tornplaceringen hålls flexibel och tack vare
svarts tämligen passiva pjäser
kommer vits kung att stå överraskande säkert i centrum.
Ett anmärkningsvärt faktum
var för övrigt att jag spelade utan

att rockera i fem av mina tolv
partier i denna turnering. Detta
Ke2 samt ett oprovocerat Kf7 i
Caro–Kann var väl de mest originella dragen – och jag vann bägge
partierna!
12...Db6
Efter 12...Sb4 13.Lxb4 Lxb4
(utan schack!) har vit en del
extramöjligheter i jämförelse
med 12.Tc1, t.ex. 14.a3 Le7 15.
b4. Ett intressant försök att röra
om i grytan var 12...f5!?.
13.Tac1 a5 14.a3 b4
En sund idé: svart gör sig beredd
att byta av den passiva Lb7.
15.Sc5!
Strategin förändras. Istället för
tryck på c–linjen får vit nu en
markant terrängövervikt över
hela brädet.
15...Sxc5 16.dxc5 Dc7 17.g5
Tar fältet f6 för svarts pjäser. En
bra plan på sikt är att trycka ihop
svart ytterligare genom att spela
e3–e4 utan att tillåta Sf4+, alternativt kan vit avancera med
h–bonden och även Lxh7 (med
idén g6, Lxg6) ligger i luften.
17...h6?
Mycket tveksamt. Bättre var
direkt 17...La6 då svart i vissa
lägen kan få fint motspel genom
att offra b4–bonden.
18.h4
Spänningen maximeras och hädanefter kan linjer när som helst
öppnas på såväl dam– som kungsflygeln. Med tanke på detta står
kungen på e2 faktiskt betydligt
säkrare än sin svarte kollega. Förmodligen hade min motståndare
underskattat sina strategiska
problem här.
18...La6 19.Lxa6 Txa6 20.De4!?
Hotar 21.g6 varpå e6 blir svag.
Även min första tanke var lovande: 20.Dc4 följt av 21.Dd4 med
hot mot g7, ett tema som för
övrigt återkommer senare i partiet.
20...Db7
Ett närliggande drag med motspelet 21...Db5+ i sikte, men
nackdelen är att kontrollen över
f4 släpps. Att spela på bondevinst var helt förkastligt: 20.

...hxg5? 21.hxg5 Txh1 22.Txh1
Lxc5 23.g6! med avgörande angrepp.
21.Dc4 Ta8
Efter 21...Db5 22.Dxb5 cxb5 23.
e4 får vit ett vunnet slutspel.
22.e4 bxa3!? 23.bxa3
Det fanns naturligtvis ingen
anledning att acceptera svarts
halvdesperata pjäsoffer.
23...Sc7 24.Lf4 a4 25.Le5!
Inte 25.g6? 0-0 och svart får plötsligt motchanser. Nu är hotet mot
g7 ytterst obehagligt.
25...Kf8

26.g6!
Utmärkt timing nu när svart har
förlorat rockadrätten. I princip
kan svart nu välja mellan att få
tornet permanent instängt på h8
eller att bli utsatt får ett mattangrepp, eller – bådadera. På
26...fxg6 följer starkt 27.Sd4!.
Slutfasen av partiet är korr när
det är som roligast!
26...Sb5
Denna springarplacering är visserligen fin, men samtidigt alltför decentraliserad för att orsaka
några större problem för vit.
27.Thd1 Lf6
Efter 27...Sxa3 28.Dc3 f6 29.
Sd4!! vinner vit elegant genom
att sikta in sig på e6–bonden,
t.ex. 29...Dc8 30.Dh3 med mattangrepp.
28.Td3 Sxa3
Svarts motspel kulminerar ...
29.Da2!
Vit nonchalerar svarts förehavanden och förbereder – till det ringa
priset av en bonde – en avgörande invasion längs d–linjen. Utan
ett av sina torn i stridbart skick är
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får två pjäser mot torn men svart
får motspel på grund av vits kung.
Trots ställningens obalanserade
karaktär är remi det vanligaste
resultatet i varianten.
11... Ld7?!
En jätteöverraskning. Draget
omnämns inte i Encyklopedin
men förekommer i en not i en
liten rysk teoribok som råkade
stå i bokhyllan. Med hjälp av
lexikon fick jag fram kommentaren: ”Att vinna damen mot tre
lätta pjäser är ofördelaktigt för
svart.” Såväl Fritz som Shredder
tycker dock att svart står klart
bättre här, ett faktum som möjligen inspirerade min motståndare till variantvalet.
12.Kxc2 Sxd4+ 13.Sxd4 Lxb5
14.Sxb5 Tb8 15.S1c3 O-O

svart helt chanslös. Betydligt
mindre klart var här 39.Txa3?
Lxe5.
29...Sb5 30.Tcd1 Da6 31.Dd2
Le7 32.Df4 f6 33.Dg4! Dc8 34.
Td7 uppg.
Nu faller e6 och matten är nära,
t.ex. 34...fxe5 35.Dxe6 De8 36.
Sxe5 Sc3+ 37.Ke1 Sxe4 (eller
37...Sxd1 38.Sxc6) 38.Td8!?
Txd8 39.Txd8 Lxd8 40.Sd7+
Dxd7 41.Dxd7.
Mitt sista parti, som skulle bli
avgörande för VM–kvalifikationen, var mot en slovakisk spelare
som länge ledde tävlingen.
Ralf Åkesson
Kvetoslav Rakay
Katalanskt (E 04)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Lg2
dxc4 5.Sf3 Sc6 6.Da4 Lb4+ 7.Ld2
Sd5 8.Lxb4 Sxb4 9.a3!?
Vanligast är 9.0-0 men jag ville
pröva ett skarpare drag.
9...b5 10.Dxb5 Sc2+ 11.Kd2
Ännu en av mina kungsutveckligar, denna gång är det dock
teori. Nu förväntade jag mig
absolut inget annat än 11...Sxa1
12.Dxc6+ Ld7 13.Dxc4 c5 då vit
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Överraskningseffekten är inte av
samma betydelse i korr som i
närschack. Här kostade jag på
mig en lutare – storleksordning
ett par veckor i korrschack – för
att hitta rätt plan.
16.Tab1!
Partiets viktigaste drag. Detta
betecknar jag också som en principiell vederläggning av svarts
öppningsidé. Den svagaste punkten (b2) måste garderas ordentligt och därefter anpassas spelet
efter vad svart hittar på. Det är
viktigt att inse att vit måste eftersträva ett långsamt partiförlopp,
så att pjäserna i lugn och ro får
rikta in sig mot svagheterna i
svarts ställning, i första hand c4–
bonden. Här var jag mycket nöjd,
såväl med tanke på ställningen –
vit har utmärkta vinstchanser på
sikt, enligt min bedömning – som

den obalanserade materialfördelningen, som förebådade ett
intressant och originellt parti.
Efter andra drag än 16.Tab1! är
svarts chanser helt okej, t.ex.
16.Tad1 Dg5 eller 16.Thd1 Df6
17.Se4 Dh6 med sikte på den
icke oväsentliga h2–bonden. Än
värre var 16.Sxa7?? Txb2+! 17.
Kxb2 Dd2+ 18.Kb1 Dxc3 med
direkt katastrof.
16...Df6 17.Se4 De5 18.Sbc3 h6
19.e3 Tb3 20.Thd1 Tfb8 21.Td4
Da5 22.Txc4 Db6 23.Sa4 Db5
24.Td4
Häromkring finns diverse ganska
komplicerade varianter. Vit måste t.ex. se upp så att svart inte
genom något kvalitetsoffer banar väg för damen in i vits
ställning.
24...Dc6+ 25.Kd1 De8 26.Sec3
Td8 27.Txd8 Dxd8+ 28.Ke1
Det är svårt att säga var kungen
står bäst. Här övervägde jag länge
att gå in i ett rent slutspel med tre
lätta mot dam, t.ex. 28.Kc2 Tb8
29.Td1 De7 följt av tornbyte på
d8. En fördel är att risken för
obehagliga kvalitetsoffer undanröjs, men samtidigt reduceras
även vits möjligheter. Vit har
goda vinstchanser med tanke på
svarts splittrade damflygelbönder, men jag tror att svart kan
klara sig genom att i rätt läge gå
till motangrepp med den snabbfotade damen.
28...Tb8 29.Tc1 c5?!
Aktivt men tveeggat. En obehaglig springarmanöver till c6
förhindras men samtidigt blir
bonden ett angreppsmål.
30.Tc2 Dc7 31.Se4 Da5+ 32.
Sac3 f5 33.Sd2 Da6 34.Lf1 Dc6
35.b3!
Ett svårt drag. Egentligen ville
jag inte röra min vackra bondekedja men möjligheten Sa4 är
viktig för att komma vidare. Nu
kan svart på sikt inte hålla c5–
bonden och han chansar därför
med ett kvalitetsoffer.
35...Kf7 36.Tc1 Ke7 37.Sa4 Txb3
38.Sxb3 Dxa4 39.Lc4 a5
Ett försök att fresta vit med den
ytliga bondevinsten 40.Sxc5?

Nu är vits pjäser perfekt koordinerade: kung och springare skyddar varandra och Sd2 garderar
Lc4, som i sin tur hjälper till att
blockera båda svarts fribönder,
samtidigt som e6 angrips. Tornet
är tills vidare tillgängligt för
aggressiva uppdrag, vilket inom
kort kommer att inbringa minst
en bonde på kungsflygeln.
40...Dxa3 41.Tb1 a4
Här kostar jag på mig en liten
anekdot: i en korrturnering spelas alla partier samtidigt (begreppet “rondnummer“ saknar
således signifikans) och i allmänhet vet man ingenting om motståndarnas inbördes partier medan de pågår. Undantaget är vissa
moderna tävlingar som spelas via
en webserver där man kan se
samtliga partier med en viss
eftersläpning. Mot slutet av en
tävling är det därför ganska
naturligt att utväxla frågor av
typen ”Hur går det i dina andra
partier?” Jag brukar svara sanningsenligt om än inte fullständigt uttömmande, och det normala är att den som frågar bjuder
på lite egen information i utbyte.
Ungefär i detta läge hade jag en
sådan diskussion med Rakay, som
verkade påtagligt nervös med
tanke på sina VM–kvalifikationschanser, samtidigt som hans
engelskakunskaper inte var de
bästa. Jag tyckte att jag hade
svarat tillräckligt tydligt men min
motståndare var inte nöjd. Han

ville därför att jag skulle ange
”expected results” för alla kvarvarande partier, inklusive Åkesson–Rakay! Fascinerande! Ungefär som om man i fjärde speltimmen av ett viktigt närschackparti
plötsligt skulle fråga sin tänkande motståndare ”Ursäkta, vad
anser du vara det normala resultatet i detta parti?” Ett nobbat
remianbud – ett sådant hade
förekommit i det aktuella partiet
– är vanligen den enda objektiva
informationen om ett förestående resultat i ett inbördes parti.
Kroppsspråket låter sig inte
tolkas i korrsammanhang och vid
e–postpartier försvinner dessutom möjligheten till grafologiska handstilsanalyser. Mitt svar
till Rakay blev lätt ironiskt och
kanske blev han lite sur. (Bortsett från detta så är det alldeles
normalt med lite vardaglig kommunikation med motståndarna.
Jag själv konverserade mest med
Arno Nickel från Berlin och fick
en hygglig dos tysk språkträning
på köpet.)
42.Tb7+ Kf6 43.Tb6 g5 44.Ke2
Dc3
Svart hoppas få spela fram bonden till a3, varefter vit kan bli lite
låst, men han har problem med
damplaceringen och kommer för
sent.
45.Txe6+ Kg7 46.Te7+ Kg6?!
Här kunde 46...Kf6 ha förlängt
partiet några veckor. Vit kan t.ex.
spela 47.Tf7+ Kg6 48.Ta7 med
idén 48...a3?! 49.g4! ungefär som
i partiet (48...Db4 är segare men
hopplöst).

47.g4!
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Dxa3 41.Sd3 a4 (41...e5!?) då
springaren kommer fel och vit
får svårt att förstärka ställningen.
40.Sd2!

Ett stilenligt avgörande. Plötsligt
hamnar den svarte kungen i
fokus.
47...fxg4 48.Ld3+ Kh5 49.Te6
Nu sitter kungen ohjälpligt fast i
ett mattnät. Springaren är på väg
till g3 och när svart försöker
smita ner till h2 så parerar vit
med sin kung.
49...a3 50.Se4 Dh8 51.Ta6 Kh4
52.Kf1 a2 53.Txa2 Dd8 54.Ta3
uppg.
Återstoden är endast av intresse
för kuriosakabinettet, till exempel 54...c4 55.Le2 Db8 56.Sg3
Db2 57.Ta6! Db1+ 58.Kg2 Db7+
59.f3! Dxa6 60.fxg4 och svart
måste ge damen för att undvika
matt.
Motståndet var hårt och jag fick
kämpa rejält i alla partier. Trots
att jag själv förmodligen är utrustad med ganska gott tålamod, så
får jag erkänna att jag var rejält
trött på korrschackandet under
det sista halvåret av tävlingen,
som varade i drygt två år. Jag
misstänker att detta kan ha kostat en eller två halvpoäng. Äventyret slutade trots allt lyckligt:
mina fyra vinster och åtta remier
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räckte till en delad förstaplats,
VM–final samt även en korr–
GM–norm.
Slutställning:
1–2. Alexander Pankratov, Ryssland och Ralf Åkesson, Sverige 8,
3–4. Arno Nickel, Tyskland och
Kvetoslav Rakay, Slovakien 7½,
5. Jean-Marie Weber, Luxemburg 7, 6–7. Dieter Gutsche,
Tyskland och Massimo de Blasio,
Italien 6, 8–9. Hans-Joachim
Hofstetter, Tyskland och Farid
Balabajev, Kazakstan 5½, 10.
Arne Bjørn Jørgensen, Danmark
5, 11–12. Nevio João, Brasilien
och Jean-Olivier Leconte, Frank-

rike 4½, 13. Aydin Satici, Turkiet 3 poäng.
De fyra första till VM–final. GM–
norm: 7½ poäng.
Precis som i den vanliga schackvärlden råder det kaos i korrschackets VM–system. Visserligen finns det bara ett förbund,
ICCF (International Correspondence Chess Federation), men
debatten gäller istället hur ofta
VM–finaler ska spelas, antalet
deltagare (sjutton är det vanligaste) och huruvida framtida
VM–finaler ska avgöras med vanlig post, e–post eller webserver.
Ett antal svenskar har tidigare

nått VM–finaler i korrschack.
Bäst är fortfarande Harald Malmgren som blev silvermedaljör i
den allra första VM–finalen,
1950–53. För tillfället är Anders
Eriksson i elden men han ser ut
att hamna på nedre halvan i VM–
final 17, där för övrigt Ivar Bern
från Norge (IM i närschack) har
en utmärkt vinstchans.
I nuläget uppskattar jag att vara
korrfri, men om ett par år ska jag
själv ta chansen att spela en
VM–final. Tills dess får jag hålla
tummarna för min klubbkamrat
Stefan Winge, som nu i slutet av
oktober ska spela sina första drag
i VM–final 20.

I korta drag
Att se och inte se
“Alla har vi varit små“, heter det
i visan. Detta gäller bevisligen
också stormästare i schack.
Resan de gjort sedan de först
lärde sig pjäsernas gång är desto
mer fascinerande. De bästa av de
bästa har övat upp en förmåga att
se som blir närmast skrämmande
ibland. Ta till exempel partiet
Topalov-Shirov, Linares 1998,
där följande ställning uppkom
efter vits 47:e drag:

Slutspel med olikfärgade löpare
har en benägenhet att vara remiartade, till och med när den ena
sidan som här har en eller två
bönders övervikt. Shirov fann
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dock lösningen i det skarpa
47...Lh3!! – ett härligt exempel
på virtuosens fantastiska blick,
och enligt Mark Dvoretskij faktiskt den enda garanterade vägen
till seger i just denna position.
Det är inte för mycket sagt att en
nybörjare aldrig allvarligt skulle
övervägt textdraget. Hon eller
han skulle helt enkelt inte se det
som någonting spelbart. [Efter
47...Lh3!! fortsatte partiet 48.
gxh3 Kf5 49.Kf2 Ke4 50.Lxf6 d4
51.Le7 Kd3 52.Lc5 Kc4 53.Le7
Kb3 54.uppg. LG]
Men de starkaste spelarna ser
inte enbart mer än noviserna, de
ser faktiskt – något ansträngt uttryckt – också mindre. Jag avser
nu inte någon schackblindhet à
la Karpovs förbluffande bortsättning i öppningsskedet av partiet
mot Christiansen i Wijk aan Zee
1993. [LC–AK: 1.d4 Sf6 2.c4 e6
3.Sf3 b6 4.a3 La6 5.Dc2 Lb7 6.Sc3
c5 7.e4 cxd4 8.Sxd4 Sc6 9.Sxc6
Lxc6 10.Lf4 Sh5 11.Le3 Ld6?? 12.
Dd1 uppg. LG] Tvärtom handlar
det om att se just det för positionen relevanta och göra sig blind
för alla distraktioner. Ett udda
men illustrativt exempel återfinns i ett parti spelat mellan

Boris Alterman och datorprogrammet Deep Fritz i Holland år
2000. Efter vits 26:e drag har
följande märkvärdiga position
uppnåtts, senare kallad “the
Alterman wall“.

Vilken mäktig syn; vits bönder
bildar gemensam front på fjärde
raden. Det är svårt att inte undra
om denna estetiska sensation åtminstone i någon liten mån kan
ha styrt Alterman inför det 26:e
draget – symmetri har en mäktig
dragningskraft på det mänskliga
psyket. Ingenting kunde dock
vara mer fel enligt Altermans
egna partikommentarer! I själva
verket la han under dragets utförande inte ens märke till detta
som annars vem som helst som

närmade sig brädet förmodligen
först av allt skulle noterat. Hur
kan det egentligen komma sig?
Det är ju knappast fråga om nonchalans eller ouppmärksamhet.
Tvärtom. Det är snarare fråga
om en sorts förhöjd uppmärksamhet som exkluderar allt för
stunden ovidkommande – oavsett om det är på eller vid sidan
av brädet. Naturligtvis såg Alterman i teknisk mening positionen
på brädet men hans fulla fokus
inför draget 26.e4 låg på att fullborda dominansen över centrum
samt öka trycket mot svarts malplacerade dam. Ungefär som i
fallet med nybörjaren som inte
skulle reflektera över möjligheten 47...Lh3 kan man kan säga
att Alterman såg utan att se, inte
olikt det neurologiska fenomen
där patienten bevisligen ser ett
föremål men inte förmår registrera det i medvetandet. Men naturligtvis kan man ändå tycka att
det är märkligt. Hur kan han,
som stormästare med sin fulla
koncentration riktad mot brädet,
helt ha undvikit att ens som hastigast notera fenomenet ifråga?!
Ett barn skulle ha gjort det!
Jo, just det.
Kristian Fredén

Tösen som fortsatte
att spela schack
Folk som inte spelar schack och
som inte heller har någon lust att
ge sig i kast med det kan ibland
ha en fördomsfull uppfattning
om schackspelet. Följande bildtext från Sydsvenska Dagbladet
den 10 januari 1935 måste ha
skrivits av en person som inte
hade några högre tankar om vårt
spel: “Barnschackturnering. Man
har i London en för småflickor
avsedd schackturnering som tog
sin början mellan jul och nyår.
Tösen härovan ser ytterst fundersam ut. Men så har hon också
hopp om att bli bäst. Hon heter
Elaine Saunders och kommer nog

att få andra intressen bara hon
blir litet äldre.“
Elaine Saunders föddes den 7
januari 1926. När bilden togs var
hon nio år och redan välkänd i
engelska schackkretsar. Hon betraktades som ett underbarn.
Tio år gammal spelade Elaine
ett blindparti mot sin pappa, som
hade full överblick över brädet.
Det blev en miniatyr som letade
sig in i Irvings Chernevs “1000
Best Short Games of Chess“.
Elaine Saunders
H Saunders
Evansgambit (C 51)
England 1936
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lc4 Lc5
4.b4 Lxb4 5.c3 Lc5 6.d4 exd4
7.cxd4 Lb6 8.0-0 d6 9.Lb2 Sa5
10.Sc3 Sxc4 11.Da4+ Dd7 12.
Dxc4 Sf6 13.e5 dxe5 14.dxe5
Sh5 15.h3 f5?? 16.exf6 Sxf6 17.
Tfe1+ Kf8 18.La3+ uppg.
Elaine Saunders vann juniorVM för flickor både 1936 och
1937. Det måste dock påpekas
att före andra världskriget var det
nästan bara brittiska spelare i
dessa världsmästerskap. (Det spelades inga junior-VM för flickor
mellan 1937 och 1982.)
Sedermera vann Elaine brittiska dammästerskapet 1939, 1946,
1956 och 1965. Hon deltog i de
tre första damolympiaderna
1957, 1963 och 1966.
Elaine Saunders fick säkert
andra intressen när hon blev äldre, men lidelsen för schackspelet
utvecklades med åren. Hon gifte
sig med David Pritchard, som
också var en passionerad schackspelare, om än inte lika stark som
Elaine. Båda har skrivit schackböcker. Elaine Pritchard står som
författare till “Chess for pleasure“ (Faber & Faber, 1971) och
”The young chess player“ (Faber
& Faber, 1976).
Elaine Pritchard är noterad för
ratingtalet 2150 på Fides senaste
lista, men det är länge sedan hon
senast tävlade i internationella
sammanhang.
LG

Tidigt pjäsoffer
Det är sannerligen inte ofta som
man får se en teoretisk nyhet i
form av ett pjäsoffer redan i elfte
draget, men det var vad som
hände när två av Hollands bästa
juniorer drabbade samman i
det holländska mästerskapet i
augusti.
Daniel Stellwagen
Jan Werle
Franskt (C 10)
Vlissingen 2004
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 dxe4 4.
Sxe4 Ld7 5.Sf3 Lc6
Lars Karlssons gamla specialare.
6.Ld3 Sd7 7.0-0 Sgf6 8.Sed2
Le7 9.Sc4 Ld5 10.Sce5 c5

11.Sxf7!? Lxf3
Frågan är förstås vad som händer
om svart antar offret. Efter
11...Kxf7 12.Sg5+ Kg8 13.c4 h6!
kan springaren sluta drömma om
e6, t.ex. 14.cxd5 hxg5 15.dxe6
Sf8 16.dxc5 Dc7 17.g3 Dxc5
och man kan tvivla på att vit
har tillräcklig kompensation för
pjäsen.
12.Sxd8 Lxd1 13.Sxe6 Lg4 14.
Sc7+ Kf7 15.f3 Tac8 16.fxg4
Txc7 17.g5 cxd4 18.gxf6 Lxf6
19.Lf4
Löparparet visade sig vara en tillgång av betydande mått. Vit
vann.
Det är nog den typen av teoretisk nyhet som dyker upp en
gång och aldrig mer.
LG
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Idel favoritsegrar
i skol–SM

A

tt Skara Schacksällskap är en
erfaren arrangörsklubb syntes tydligt under Skol-SM, som
spelades i Katedralskolan 24–26
september. Tack vare en stor
mängd rutin från tidigare SkolSM, SM, Västgöta Open och
flera andra arrangemang flöt
tävlingarna på utan problem.
Tyvärr fortsätter trenden med
sviktande deltagarantal – i Skara
deltog 593 – men man får hoppas
att dessa utmärkta arrangemang
lyckas bryta trenden.
Årets tävling bjöd på överraskande god uppslutning när
det gäller starka spelare i de
oftast tunnsådda äldre klasserna.
Tyvärr brukar inte motivationen
för att ställa upp i Skol-SM vara
den bästa om man redan har vunnit några gånger. Tar man Aklassen som exempel, så har detta pågått under en längre tid.
Men trots att den inte var den
bästa möjliga i år heller, så var
det ändå den starkaste gruppen
ratingmässigt på mycket länge.
Med Kezli Ong, Linus Olsson,
Victor Nithander och Amir Mohammadi, för att nämna några,
kunde man förvänta sig en tuff
kamp om SM-guldet. I slutändan
blev den kanske inte så tuff,
eftersom den tidigare fyrfaldiga
Skol-SM-segraren Linus Olsson
seglade ifrån konkurrenterna och
till slut vann tävlingen övertygande med sju vinster och två
remier. Jag träffade en glad
Linus, med den sedvanliga glimten i ögat, för en kort intervju
efter segern.
500

TfS nr 8/2004

Korta fakta om Linus:
Linus Olsson, Lunds ASK
Födelseår: 1984
Nationell rating: 2366
Elotal: 2278
JE: Det här var din femte seger i
Skol-SM, trots en av de starkaste
grupperna någonsin. Kommentar?
LO: Det var jobbigt när jag kom
dit och skulle anmäla mig, för då
frågade arrangören: “Vad heter
du?“ Skandal! Tydligen räcker
inte fyra Skol-SM-titlar för att bli
igenkänd.
– Jag lade märke till att alla jag
mötte spelade passivt och att jag
enkelt kunde ta initiativet och
trycka ner dem. Det är typiskt
för juniorer att man tittar för
mycket på ratingen och spelar
försiktigt om motståndaren har
mer i rating.
JE: Du var inte favorit, Kezli Ong
var högst rankad.
LO: Va? Var Kezli med? Honom
såg jag inte, men jag tittade bara
på de översta borden.
JE: Vad gör du vid sidan om
schackspelet?
LO: Jag bor i Lund och läser
litteraturvetenskap. Det är grymt
kul. Men snart får jag välja någon
“riktig“ utbildning. Jag hinner
spela mycket schack i alla fall.
Det är kul att det bor många bra
schackspelare i Lund - minst femton stycken över 2100 i rating -

Nils Grandelius

som är intresserade av att spela
blixt på eftermiddagarna. Lunds
ASK har klubblokal på stadsbibliotekets kafé och mitt mål är att
det ska bli ett schackkafé, som de
andra två legendariska schackkaféerna i Lund - Ateneum och
Café Botan. Man ska bara kunna
komma dit och så ska där sitta
någon man kan spela med. Även
kvällstävlingen LASK Open är
rätt stark. A-gruppen har ett snitt
på 2238 och är enligt TfS redaktör Lars Grahn den starkaste
tävlingen i Sverige under hösten.
JE: Tränar du mycket schack?
LO: Nja, det har blivit för dåligt
med det, men jag spelar mycket.
Jag har gjort upp en planering:
först ska jag ta ett år och lära mig
slutspel, det vill säga gå igenom
“Endgame Manual“ av Dvoretskij och tegelstenen “Fundamental Chess Endings“ av Müller och

var ensam

delius

Foto: Lars Grahn

var ensam om att vinna alla sina partier i skol-SM. Det blev elva raka i klass F.

Lamprecht. Nästa år ska jag gå
igenom Kasparovs böcker om
världsmästarna (“On My Great
Predecessors“), men det kommer
att bli svårt att hinna med.
– Dvoretskij är min husgud,
den senaste schackboken jag
läste var “School of Chess Excellence 3: Strategic Play“, och hans
bästa bok är “Training for the
Tournament Player“.
JE: Du spelar för Lunds ASK i
elitserien. När det gäller medelålder har ni Sveriges yngsta elitserielag. Hur ser du på detta och
era chanser i årets elitserie?
LO: Förra året när Emanuel Berg
lämnade klubben och vi skulle
köra utan danskarna trodde
många att LASK skulle åka ur
elitserien. Därför var det skönt
när vi överraskade - till och med
oss själva - och blev femma, trots
att vi hade lägre medelrating i de

flesta matcherna. Vi har ett
bättre lag i år, Ikonic har stuckit,
men Sebastian Nilsson har flyttat hem från Schweiz och LASKs
ordförande Axel Smith har blivit
bra. Jag blir överlycklig om vi
klarar oss kvar i elitserien och jag
tycker att vi borde göra det,
med tanke på hur det gick förra
säsongen.
– Du sa att vi hade elitseriens
lägsta medelålder. Tydligen var
det några juniorer som funderade lite på att gå till LASK, och då
kunde vi ha haft en medelrating
på en bra bit över 2300 och en
medelålder under tjugo år! Det
hade varit något det!
JE: Vad har du för schackliga
ambitioner?
LO: Det hade varit kul att bli
schackproffs, men jag är för dålig
för det. Jag har ingen aning om
vad jag vill bli i övrigt.

JE: Du har väldigt aggressiv och
dynamisk spelstil. Har du formulerat någon schackfilosofi och
hur lyder den?
LO: Jag tycker att löparparet är
underskattat, det borde värderas
till en halv bonde extra, nästan
en hel. Man vinner alla öppna
slutspel med löparparet med lika
bönder, och med en bonde
mindre håller man lätt remi.
I övrigt så tycker jag att det borde
vara skottpengar på dem som
spelar på remi och byter pjäser
(framför allt damen) för bytandets skull.

Efter segern i Skol-SM åkte
Linus med det svenska juniorlandslaget till Oslo för att delta i
Fyrnationers. Läs mer om tävlingen längre fram på Ungdomssidorna.
TfS nr 8/2004
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Klass B var likt klass A stentuff
med tre juniorlandslagsspelare
samt ett knippe spelare med
både god spelstyrka och potential. Peter Vas stod till slut som
segrare efter att ha tappat bara
en halv poäng. Tvåa blev kadettmästaren Gustav Hedén följt av
ett gäng farliga Rockadenjuniorer (de är för många för att räkna
upp, ännu ett bevis för SK
Rockadens fantastiska ungdomsverksamhet!). En tydlig indikator på den höga nivån är att
ratingfavoriten Drazen Dragizevic hamnade på åttonde plats, en
placering han säkerligen inte är
nöjd med. Men det är inte alls är
någon katastrof med tanke på det
hårda motståndet.
Peter Vas kan du läsa mera om
i förra numret av TfS (nr 7) där
det handlar om hans deltagande
i Ungdoms-EM i somras.

Robin Johansson möter Linus Olsson i A–gruppen.

I klass C fanns det också ett antal
spelare som trots sin ringa ålder
redan har hunnit göra sig ett
namn. Segraren Erik Blomqvist
släppte bara en halv poäng och
vann före Simon Rosberg och
Tim Johansson, båda från Linköping. Linköping har en väl
fungerande ungdomsverksamhet
och nu kan man även börja se
frukterna av det hårda arbetet.
Det är även värt att nämna att
Erik Blomqvists bror, Adam
Blomqvist, också är en mycket
lovande spelare och knep bronset i klass B.

NM-segraren Lukas Wickström
från rond 4:

Det hände märkliga saker under
sista ronden i klass D. På första
bord spelade Anton Fritz mot
Simo Panas, i ett parti där båda
hade goda chanser till gruppseger vid vinst, men där man istället nöjde sig med en snabbremi.
Detta resultat hade inte Rasmus
Janse något som helst problem
med, eftersom han i händelse av
vinst i sista ronden skulle stå som
ensam segrare. Så blev det också,
Rasmus kunde ta sin andra SkolSM-seger. Här är ett spännande
partislut mellan Janse och Skol-

Lucas Wickström
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Rasmus Janse

Janse har just spelat 19...a5 och
gett Wickström möjligheten att
kombinera.
20.Lxc5 Sf4
Svart kan inte slå tillbaka på c5
utan får hoppas på motspel tack
vare aktiva pjäser. (20...dxc5
21.d6+ och vit vinner tillbaka
pjäsen och står på vinst.)
21.Le3 Lh6 22.Lxf4
Även om vit nu ger svart fritt
spelrum på de svarta fälten, så
känns det här draget tvunget förr

eller senare eftersom den svarta
springaren är ett stort irritationsmoment på f4.
22...Txf4 23.Se6 Sxe6 24.dxe6
Dc6
Svart är bonde under, men eftersom det är olikfärgade löpare är
initiativet ofta viktigare än materialet. Svart har bättre aktivitet
och kan därför ge vit en hel del
problem.
25.Dd3 Dc5
Svart ökar trycket mot f2-bonden. Det är inte lätt för vit att
försvara den.
26.Dg3 Tbf8 27.Td5
Vit irriterar svarts dam något,
men tornet liknar här mest en
fluga som svart bara kan vifta
bort med handflatan.
27...Db6 28.Tb5 Da7 29.Th5?
Tornet har varit ett tag på
fiendens territorium och går nu
rakt på en mina. Ett avgörande
misstag.
29...Txf2 30.Txf2 Txf2?
Rasmus missar finessen med
kombinationen. Spelarna är här i
ordentlig tidsnöd. 30...Le3!
31.Kh2 Txf2 32.Th4 Ld4 33.Dd3
Le5+ 34.Kh1 Txa2 och det materiella läget har vänt. Svart har

en bonde mer och dessutom ett
mördande angrepp på vits kung.
31.Kh1?
31.Txa5! Dd4 32.Td5 Da7 33.
Ta5 med dragupprepning och
remi.
31...Lf4
Dödsstöten genomförs passande
nog av den starka svartlöparen.
Vit måste nu släppa tornet på h5
och partier är över.
32.Dg4 De3 33.Dd1 gxh5
och svart vann inom kort.
Alfred Kryzmowski kommer från
en stor schackfamilj och var även
med i en dokumentär om begåvade barn som sändes i TV 4
tidigare i år. Han lyckades vinna
klass E med en hel poängs marginal före Pontus Löfgren och
Dmitrij Lyubartsev. Kul att se
fyra tjejer bland de femton bästa:
Cecilia Gunnarsson, Sofia Jonsson, Emma Almroth, och Klara
Johansson.
Nils Grandelius tog silver i SkolNM tidigare i år och nu var det
dags för ännu en imponerande
insats: full pott i klass F! Det är
inte varje år man ser en spelare
vinna alla sina partier (11 av 11)
i sin grupp. Grandelius var hela
två poäng före Eric Vaarala, Sandviken.
I Klass G och H var man tvungen
att ta till särskiljning för att få
fram segrare. Martin Trost hade
bättre kvalitetspoäng än Talangjaktssegraren Jakob Apéria, och
blev därför svensk mästare för
spelare födda 1994. I H-klassen
hade Carl Eidenert bättre kvalitetspoäng än Jessica Bengtsson
och blev svensk mästare för
spelare födda 1995.
I den yngsta klassen, klass I, behövdes inte någon särskiljning.
Mattias Olofsson-Dolk tog hem
guldet en och en halv poäng före
tvåan Jonas Tjärnemo. Trea blev
en spelare med ett inte helt okänt
familjenamn i schackkretsar,
Anton Agrest.

Klass A (1884-87)
1. Linus Olsson, Lunds Universitet, Lund
2. Amir Mohammadi, Studium, Göteborg
3. Victor Nithander, Lm Engströms gymnasium
4. Kezli Ong, Värmdö Gymnasium, Stockholm
5. Sebastian Nilsson, Lunds Tekniska Högskola
(8 ronder, 49 spelare)

7
6½
6
6
5½

Klass B (1988-89)
1. Peter Vas, International School of Gothenburg
2. Gustav Hedén, Norra Reals gymnasium, Stockholm
3. Adam Blomqvist, Sjödals gymnasium, Huddinge
4. Erik Karlsson, Hvitfeldtska gymnasiet, Götebo
5. Alexander Angleby, Södertörns It gymnasium, Sthlm
(8 ronder, 77 spelare)

7,5
7
6
6
6

Klass C (1990)
1. Erik Blomqvist, Fruängens skola, Stockholm
2. Simon Rosberg, Ekholmsskolan, Linköping
3. Tim Johansson, Engelska skolan, Linköping
4. David Johansson, Hagaskolan,Umeå
5. Linus Centerström, Hammarbackskolan,Vallentuna
(8 ronder, 81 spelare)

7½
7
6½
6
6

Klass D (1991)
1. Rasmus Janse, Önstaskolan, Västerås
2. Simo Panas, Sannakungen, Göteborg
3. Anton Fritz, Ludviksborgskolan, Västervik
4. Markus Örndahl, Gärdets skola, Stockholm
5. Lucas Wickström, Bräntbergsskolan, Umeå
(8 ronder, 80 spelare)

7
6½
6½
6½
6

Klass E (1992)
1. Alfred Krzymowski, Mälarhöjdens skola, Stockholm
2. Pontus Löfgren, Lundabyn, Lundsbrunn
3. Dmitrij Lyubartsev, Engelska skolan, Järfälla
4. Alexander Johansson, Läredaskolan, Hässleholm
5. Markus Anderljung, Söderbyskolan, Rönninge
(8 ronder, 73 spelare)

7½
6½
6½
6
6

Klass F (1993)
1. Nils Grandelius, Nyvångskolan, Dalby
2. Eric Vaarala, Vallhovskolan, Sandviken
3. Anton Hussain, Engelska skolan Norr, Stockholm
4. Adam Scheid, S:t Hans skola, Alva
5. Albert Krzymowski, Mälarhöjdens skola, Stockholm
(11 ronder, 67 spelare)

11
9
8½
8
7½

Klass G (1994)
1. Martin Trost, Mattéus, Stockholm
2. Jakob Apéria, Johannes skola, Stockholm
3. Aditya Gupta, Engelska skolan Norr, Stockholm
4. Martin Lundberg, Tjärnaängskolan, Borlänge
5. Jonathan Westerberg, Bällstabergsskolan, Vallentuna
(11 ronder, 94 spelare)

Klass H (1995)
1. Carl Eidenert, Örsundsbroskolan, Enköping
2. Jessica Bengtsson, Ebba Petterssons Privatskola
3. Linus Johansson, Ribersborgsskolan,Malmö
4. Anders Henningsson, Långseruds skola, Säffle
5. Jonathan Lundsberg, Läreda skola,Hässleholm
(11 ronder, 47 spelare)
Klass I (1996 och senare)
1. Mattias Olofsson-Dolk, Ervalla skola, Ervalla
2. Jonas Tjärnemo, Ängslättslättskolan, Malmö
3. Anton Agrest, Österskärsskolan, Åkersberga
4. Martin Östlund, Krusboda skola, Bollmora
5. Lars Åström, Geijerskolan, Malmö
(11 ronder, 25 spelare)

9
9
8½
8½
8½

9½
9½
8
7½
7½

10½
9
8
7½
6½
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Fyrnationers blev
Trenationers
Den nordiska juniorlagstävlingen
Fyrnationers spelades 2-4 oktober i underskön miljö i Vikersund i Norge. Tävlingen spelas
vanligtvis med tiomannalag (sex
juniorbord och fyra kadettbord)
och i formen av en bergergrupp
med Sverige, Norge, Danmark
och Finland. Tyvärr uppträdde
Finland på samma miserabla sätt
som för två år sedan och drog sig
ur en vecka innan tävlingen. Med
kort varsel lyckades ändå arrangörerna ordna så att Island skulle
kunna spela mot de andra lagen
över internet. Det var tänkt att
det isländska laget skulle samlas i
en lokal med tio datorer och en
domare, medan de andra lagen
skulle sitta vid vanliga schackbräden i spellokalen. Sedan skulle funktionärer registrera dragen
på datorer och hålla koll så att
tiderna stämde överens.
Dessvärre fanns det bara två
datorer tillgängliga på hotellet
och det uppstod därför en del
problem. Det där var en underdrift. Det uppstod sådana problem att Island helt enkelt drog
sig ur tävlingen. All skugga ska
dock inte falla på arrangörerna,
eftersom islänningarna i sann
hjärnsläppsanda bokat sin lokal
under alldeles för kort tid. Resultatet blev alltså att Fyrnationers
förvandlades till Trenationers och
att det svenska laget fick ledigt
på lördagen. Som tur var så var
norrmännen tillräckligt uppfinningsrika för att ordna med en
blixttävling och en utflykt till
världens tredje största backhoppningsbacke. Det låter kanske inte
så märkvärdigt, men jag tror att
alla närvarande är överens om att
det var en häftig upplevelse att
blicka ut över denna fantastiska
idrottsplats. Jag tror inte att
någon av spelarna för en sekund
funderade på att sluta spela
schack och börja med backhoppning istället.
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Arrangemangen var som de
oftast brukar vara när det gäller
schack i Norge, det vill säga helt
fantastiska. Hotellrummen var
fräscha och matsalen erbjöd
den ena kulinariska höjdpunkten
efter den andra. Spellokalen var
ljus och tyst och det fanns rekreationsmöjligheter i form av
bordtennis, bastubad, och promenader i den vackra natur som
trakten hade att erbjuda.
När man tittade på laguppställningarna inför turneringen
stod det ganska klart att det var
Danmark och Sverige som skulle
slåss om segern. Magnus Carlsen
ställde inte upp för norrmännen,
och i övrigt var det norska laget
lite för ojämnt för att kunna
matcha grannationerna. Därför
kunde det ses som en tidig final
när Danmark och Sverige lottades ihop i första ronden.
Matchen började över förväntan med flera lovande ställningar
redan efter öppningen, och när
de första ettorna trillade in förstod vi att segersiffrorna skulle
kunna bli ganska stora. En av de
första vinsterna tog JSM–tvåan
Victor Nithander på bord tre:

Andreas Wive, Danmark
Victor Nithander, Sverige
Sicilianskt (B 77)
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 g6
Svart spelar den teorisprängda
drakvarianten i Sicilianskt. Rekommenderas ej åt personer med
dåligt minne!
6.Le3 Lg7 7.f3 0–0 8.Dd2 Sc6
9.Lc4
Vit spelar det skarpa jugoslaviska angreppet och utmanar alltså
svart på en riktig teoriduell.
9...Sd7
Men svart överraskar! Det är ju
egentligen löparen som brukar
spelas till d7 här. 9...Sd7 är en
ovanlig variant med ett något
tvivelaktigt rykte, speciellt med
tanke på att man ödslar ett tempo på att omgruppera en av svarts
viktigaste försvarspjäser. Men om
vit inte är förberedd kan det nog
vara ett smart sätt att komma ur
variantdjungeln.
10.0–0–0 Sb6 11.Lb3 Sa5 12.
Dd3 Ld7 13.h4
Schablonplanen som kanske inte
är den bästa idén i just den här
ställningen. Superstormästaren
Shirov valde något annat mot

Tiviakov i superturneringen Dos
Hermanas förra året: 13.Kb1 Tc8
14.g4 Sac4 15.h4 Se5 16.De2 a5
17.h5 a4 18.hxg6! (18.Ld5 verkar mer normalt, men Shirov är
en fantasifull spelare med goda
räknekunskaper och han räds
därför inte lite komplikationer.)
18...axb3 19.gxh7+ Kh8 20.cxb3
(Vit har två bönder för pjäs, men
svart står klumpigt med pjäserna
och kan bara titta på medan
Shirov rullar på med centrumbönderna. Ett positionellt offer i
Kasparovs anda.) 20...e6 21.f4
Sc6 22.Sdb5 d5 23.Df2 Sa8 (När
man måste spela drag som detta
är det dags att ana annat än ugglor i mossen.) 24.Lc5 Se7 25.f5
f6 26.exd5 e5 27.Sd6 Tc7 28.
Sde4 Tc8 29.d6 Sc6 30.Sd5 Tf7
31.g5 Sd4 32.Lxd4 exd4 33.gxf6
Lxf6 34.Sexf6 Txf6 35.Dxd4
Lxf5+ 36.Ka1 och svart gav upp.
Shirov när han är som bäst.
13...Tc8 14.h5 Sbc4 15.hxg6
fxg6 16.Lh6?
Ett rejält misstag. Nu hamnar
svart i kraftigt överläge och vit
tvingas till desperation. 16.Kb1
spelade den unge holländaren
Daniel Stellwagen mot Alexandra Kosteniuk i förra årets Bturnering i Wijk aan Zee. Partiet
fortsatte: 16...Sxb3 17.axb3 Sxe3
18.Dxe3 Tc5 19.f4 Lg4 20.Td3
Dd7 21.Sf3 Tfc8 22.e5 Dc7 23.
b4 Tc4 24.Sd5 Dd7 25.exd6
Txc2 26.Sxe7+ Kf8 27.Se5 Da4
28.Sxc8 Le6 29.Ta3 Dxb4 30.
Kxc2 Lf5+ 31.Kc1 Lxe5 32.Dxe5
uppg. Alternativet 16.Lxc4+ ser
mindre bra ut på grund av
16...Sxc4 17.Sde2 Da5 18.Kb1
Sxb2 19.Kxb2 Db4+ 20.Kc1

■ I nästa nummer blir det
en rapport från säsongspremiären i Allsvenskan. Vi
skulle gärna – med läsarnas
hjälp! – vilja publicera
partier och partiställningar
från olika divisioner. Bilder
av god kvalité är också
välkomna.

Lxc3 och vit har problem.
16...Lxh6+ 17.Txh6 e5 18.Tdh1
Ser desperat ut och sanningen är
att vit inte har något bättre.
18...Dg5+ 19.Kb1 exd4 20.Txh7

20...dxc3?!
Alternativet 20...Sxb3 ser bättre
ut, t.ex. 20...Sxb3 21.cxb3 Dd2
22.Dxd2 Sxd2+ 23.Kc2 Sxe4
24.Txd7 Sc5 25.Txd6 dxc3 26.
bxc3 Kg7 och två bönder för
pjäsen är långt ifrån tillräcklig
kompensation. Svart bör vinna.
21.Dxd6 Df6 22.Dxd7 Tcd8?
Här går Victor fel och ger vit
möjligheten att vinna partiet.
22...Sxb3 23.Dd5+ Tf7 24.Th8+
Dxh8 25.Txh8+ Kxh8 26.axb3
Sd2+ 27.Kc1 Tcc7 ger en väldigt
svårbedömd ställning. Vits dam
är så pass aktiv att han i vilket fall
som helst borde kunna schacka
sig till remi.
23.Db5?!
Missar en utmärkt möjlighet att
vända på steken: 23.Dc7 Dd4
24.a4 Sxb3 25.Th8+ Dxh8 26.
Dxc4+ Kg7 27.Dxc3+ Sd4 28.
Dc7+ Kf6 29.Txh8 Txh8 30.
Dxb7 och det är svårt att se hur
svart ska överleva.
23...Dd4!
Nu är svart på rätt spår igen.
24.a3 Sxb3 25.Dxb3 b5 26.bxc3
Df6
Med vits dam effektivt utestängd
från spelet är vits tre bönder ingenting mot svarts välplacerade
springare. Svart står på lätt vinst.
27.Ka2 a6 28.T7h4 Td2 29.T1h2
Tfd8 30.f4 Txc2+ 31.Dxc2 Td2
32.g3 Txc2+ 33.Txc2 Dd6 34.f5
Dxa3+ 35.Kb1 Db3+ 36.Kc1 Se3
37.Tch2 Dxc3+ 38.Kb1 gxf5 39.

exf5 Dd3+ 40.Ka2 Dxf5 41.Th5
De6+ 42.Kb2 Df6+ 43.Kb3 Sc4
44.Th6 Df3+ 45.Kc2 De4+ 46.
Kc3 a5 47.T6h5 De3+ 48.Kc2 b4
49.Th8+ Kg7 50.T8h7+ Kg6 51.
T2h6+ Dxh6 52.uppg.
Sedan föll det mesta på plats och
förutom en försmädlig sextimmarsförlust för Kezli Ong mot
slutspelsfantomen Davor Palo var
det väldigt positivt med 7–3 till
Sverige. Var slutsegern redan ett
faktum?
På vår fridag spelade Danmark
mot Norge och det blev ingen
trevlig tillställning för norrmännen. Danmark fullkomligt krossade allt motstånd och siffrorna
skrevs till förnedrande 8½–1½.
Detta innebar att fyra och en
halv poäng i matchen mot Norge
skulle räcka till totalseger för
Sverige. Nu var vi förstås favoriter och hade högre förväntningar
än att förlora matchen med
minsta möjliga marginal. Drazen
Dragizevic tyckte på klassisk
“Zlatanskånska“ att “det här tar
vi lätt“ och det skickade varningssignaler i min lagledarskalle. Visst
var vi favoriter, men en alldeles
för självsäker inställning kan lätt
resultera i en katastrof. Och det
var nära. Alldeles för nära.
Bara en halvtimme in i
matchen började det redan se
mörkt ut. Flera ställningar var
dåliga och Daniel Semcesen hade
hamnat rakt i motståndarens förberedelser och dukade som en
konsekvens av det raskt under.
Sverige släppte alltså in första
målet och det såg ut att kunna bli
fler.
Kezli spelade ett positionellt
mönsterparti mot Geir Sune
Tallaksen och Victor Nithander
såg ut att stå bättre på bord tre,
men annars var det ett par skakiga ställningar som orsakade
huvudbry hos både spelare och
lagledare.
Ytterligare en tid in i matchen
var det kvitterat, men Gustav
Hedén hade tvingats ge damen
och såg ut att stå på förlust. Men
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i slutet hände det här:
Gustav Hedén, Sverige

Db7+ Kf8 75.Dc8+ Kf7 76.Dd7+
Kf8 77.Dd8+ Kf7 78.Dd5+ Kf6
79.c6 Tg4 80.Dd8+ Kf5+ 81.Kh7
Tg7+ 82.Kh6 Tf7 83.Dd5 Te7

platsade i landslaget den här
gången. Kolla exempelvis i resultatlistorna för Skol-SM, där finns
det minst sagt gott om talang.
Men sedan behövs det förstås
mycket arbete också ...

Tredje gången gillt
för Wenströmska
Andreas Backman rapporterar från
Skollag-NM som spelades i Oslo
den 17–19 september 2004.
Willy Kristiansen, Norge
Efter att ha lyckats stänga in svarts
dam i ett tidigt skede av partiet
har vit ändå hamnat i trångmål
med kungen. Gustav har efter
damförlusten kämpat bra och har
nu chans att ta ut ett par välförtjänta remischackar.
55...Tg5+ 56.Kh6 Tg6+ 57.
Kxh7??
I sin iver att fortfarande försöka
vinna partiet ger sig den vita
monarken in på ett självmordsuppdrag.
57...Tg7+ 58.Kh8
58.Kh6 Lf4+ 59.Kh5 Th7 matt.
58...Kg5
Hoppsan! Den vita kungspromenaden verkar ha resulterat i en
obehaglig bindning. Vits enda
chans här är att börja schacka ...
59.Dd8+ Lf6?
I vansinnestidsnöd missar Gustav chansen att avgöra partiet:
59...Kh6!! 60.Df8 (60.Dh4+ Kg6
och vit måste offra damen för att
förhindra matt.) 60...f4 61.c6
Kg6 62.De8+ Kf5 63.Dxe5+
Kxe5 64.Kxg7 Kd6 och svarts
f-bonde har ett rejält försprång
på vits kung. Svart vinner.
60.Dd2+
Nu följer en massa schackar som
borde resultera i remi, men ...
60...f4 61.Dg2+ Kh6 62.Dh3+
Kg6 63.Dg2+ Kf7 64.Db7+ Kf8
65.Dc8+ Ke7 66.Dc7+ Ke6 67.
Dc6+ Kf5 68.Dd5+ Le5 69.Dd3+
Kg4 70.Dd1+ f3 71.Dg1+ Kh5
72.Dh1+ Kg6 73.Db1+ Kf7 74.
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Helt plötsligt har en ställning
uppstått där vit efter 84.Dd3
ånyo har goda möjligheter att
vinna partiet. Istället så begår
han raskt harakiri.
84.Dxf3+??
84.Dd3+ Kf4 85.Dd2+ Kf5 86.
Dg5+ Ke6 87.Dg4+ Kd6 88.Dxf3
Tc7 89.Dd3+ Kxc6 90.De4+ Kd6
91.a5 och svarts pjäser står för
klumpigt för att han ska kunna
överleva.
84...Lf4+
Den sved.
85.Dxf4+ Kxf4 86.Kg6 Tc7 87.a5
Txc6+ 88.Kf7 Ta6 89.Ke7 Txa5
90.uppg.
I och med att Gustav och Kezli
vann sina partier i sista sekunden
skrevs siffrorna till svensk seger
med hela 6½–3½. Med tanke på
de ställningar vi hade var det
resultatet minst sagt fantastiskt.
Men det är ofta så i lagmatcher
att de bättre lagen drar det
längsta strået, oavsett om det ser
katastrofartat ut i halvtid.
Sammanfattningsvis var segern
en mycket stark prestation av det
svenska juniorlandslaget, som
trots tuff konkurrens, framför allt
från danskarna, har vunnit Fyrnationers fyra år i rad. Jag tycker
att det är ett tydligt tecken på att
svenskt juniorschack är på rätt
väg och att återväxten är god.
Det ska dessutom sägas att det
finns ett stort antal mycket lovande spelare som inte riktigt

År 2002 mötte vi ett övermäktigt Island. Förra året föll vi på
mållinjen efter särskiljning. Det
här var sista chansen att få med
oss guldet hem.
Vårt lag bestod av samma
spelare som de tidigare två turneringarna, samtidigt som islänningarna tappat sina bästa. Det
betydde att vi var ganska klara
favoriter på förhand.
Vi anlände till Oslo fredag
eftermiddag och gick från stationen för att checka in på hotellet.
Därifrån var det bara en kvarts
promenad till spellokalen. Innan
första ronden startade serverades
pizzabuffé till samtliga lag, och
även under ronderna serverades
smörgås och läsk som alla fick ta
hur mycket de ville av. All heder
åt norrmännen för de fina spelförhållandena.
Första ronden ställdes vi mot
Finland. Efter sunt spel från samtliga svenskar dröjde det inte länge
innan vi kunde ta vår första 4-0
seger. En viktig start eftersom vi
kände viss press från oss själva.
På kvällen tog vi det lugnt, kopplade av med lite raketschack, och
laddade för matchen mot Norge
morgonen därpå.
Ronden mot Norge blev den
klart tuffaste. De hade till stor
del samma lag som förra året då
vi inte lyckades vinna. I alla fyra
partier blev det hård kamp och
det var ovisst hur det skulle sluta.
När Erik Norberg, på bord två,

Foto: Jonas Eriksson

Andreas Backman, Wenströmska gymnasiet i Västerås.

kunde väva ett mattnät mot
Emil Agdestein kändes det därför extra bra. På bord tre spelade
Anders Ylönen till sig en säker
remi. Mitt eget parti var jag inte
helt nöjd med och jag bjöd remi
vilket min motståndare accepterade. Kvar var nu Johan Norberg
som visste att en remi skulle räcka
långt. Efter en del avbyten kunde
även han säkra en halva. Med
2½–1½ mot Norge kändes
mycket vunnet!
I rond 3 ställdes vi mot danskarna. Här hände det märkliga
saker. Vi visste innan att Eriks
motståndare spelade en tveksam
variant i Philidor. Efter att ha
kikat lite extra med Fritz innan
partierna drog igång kändes det
rätt bra!
Erik Norberg, Sverige
Marie Frank Nielsen, Danmark
Philidor (C 41)
1.e4 e5 2.Sf3 d6 3.d4 Sd7 4.Lc4
h6?
Ett alldeles för passivt drag
som direkt ger vit ett farligt initiativ.
5.dxe5 dxe5
5...Sxe5 6.Sxe5 dxe5 7.Lxf7+ är

inte heller kul, men ändå bättre.
6.Lxf7+ Kxf7 7.Sxe5+ uppg.
Svart har hamnat helt snett i
öppningen, men det var ändå lite
tidigt att skriva under protokollet. Efter 7...Kf6 måste vit spela
korrekt. Det rätta är då 8.Sc3
och svarts kung ger sig ut på
brädet. Det kan till exempel följa
8...Kxe5

En gratispoäng, men inte nog med
det. Jag själv spelade upp en exakt kopia av förgående parti till
6.Sxe5. Min motståndare slog
dock springaren på e5 och tappade damen. Därefter gav han upp.
Sådana här dubbelsegrar i samma rond kan väl inte höra till
vanligheterna? Vi var i alla fall
glada att vi förberett oss ett par
minuter med Fritz före ronden.
På kvällen var det gemensam
middag på en kinesisk restaurang
i centrala Oslo, vilket var ännu
ett trevligt initiativ av tävlingsledningen. Efter en hel del mat
bestämde vi oss för att undersöka
nattlivet. En tjej från det norska
laget guidade oss till en bra krog.
Tillsammans med spelare från
danska och finska laget blev vi
kvar några timmar på nattklubben innan vi gick tillbaka till
hotellet.
Morgonen därpå väntade matchen mot Island, det enda lag
som kunde hota oss om segern.
Vi fick snabbt en 3-0 ledning och
kvar var jag själv som spelade ett
slutspel med merbonde. Till slut
lyckades även jag vinna och vi var
klara segrare med en rond kvar.
Den återstående ronden kunde vi alltså spela helt avslappnat
och segersiffrorna mot Norges
andralag skrevs till 3½–½.
Segermarginalen blev till slut
hela fem poäng. Vi fick även
bordspris på alla fyra bord. Det
kändes skönt att ta hem guldet i
vårt sista försök.
Individuella resultat:
Johan Norberg 4/5
Erik Norberg 5/5
Anders Ylönen 4½/5
Andreas Backman 4½/5
Lagledare: Patrik Kimari

9.Dd5+ Kf6 10.Df5+ Ke7 11.
Sd5+ Kd6 12.Lf4+ Kc6 13.De6+
Ld6 14.Sb4+ Kb6 15.Lxd6 cxd6
16. Dxd6+ Ka5 17.Sd5 b6 18.c4
Ka6 19.Dc6 med matt i åtta drag:
19...Dg5 20.Sc7+ Ka5 21.b4+
Kxb4 22.Sd5+ Dxd5 23.Tb1+
Ka5 24.cxd5 Ka6 25.Tb3 Sc5
26.Ta3+ Sa4 27.Txa4 matt.

Skollag-NM för gymnasiet
1. Wenströmska gymnasiet,
Sverige 14½, 2. NTG, Norge
9½, 3. Menntaskolinn vid Hamrahlid, Island 9, 4. Middelfart
Gymnasium og HF 4, 5. Helsingin matematiikkalukio, Finland
3 partipoäng.
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OS i Calvia
I nästa nummer, det stora
julnumret, kommer vi att ägna
stort utrymme åt olympiaden i
Calvia, Spanien. Det svenska
herrlaget lyckades inte överträffa förväntningarna, vilket damlaget däremot gjorde.
Här återger vi i korthet resultaten i toppen och för de båda
svenska lagen.
Öppen klass: 1. Ukraina 39½;
2. Ryssland 36½; 3. Armenien
36½ partipoäng.
45. Sverige 29½ partipoäng.
Damklassen: 1. Kina 31; 2.
USA 28; 3. Ryssland 27½ partipoäng.
15. Sverige 24 partipoäng.

Rättelser
● I nummer 7, sidan 454 kunde
man få intrycket att det var Axel
Ornstein som ansvarade för domen i TfS studieturnering 2002.
Som framgår längre fram i texten
var det Yochanan Afek som var
domare. Vrabec fick Pris (inte 1
pris). I 3188 Ornstein ska det
vara Remi (inte Vinst). 3187
Bergkwist ska ha följande utseende:

Vinst
● I kommentaren till det vänstra
diagrammet på sidan 415 (THPZhang) finns en felaktig variant.
Det ska vara: “Enklast var 43.De4
Sd7 44.Sd8 Df8 45.Dd4 med
lätt vinst.“
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Landet runt
Damallsvenskan

Sollentuna SK vann
premiärföreställningen
Av Lars Grahn

D

en första upplagan av Damallsvenskan lockade sex lag
till spel, varav två från arrangörsklubben Kristallens SK.
Sollentuna SK och Kristallens
förstalag stävade rätt säkert mot
finalmötet i sista ronden. Det
fick ett överrumplande slut när
Kristallens Borislava Borisova tog
fel på schackuret och överskred
betänketiden i en klart fördelaktig ställning. Så blev det Sollentuna SK som vann matchen och
mästerskapet.
Sollentuna SK – Kristallens
SK I: Irina Tetenkina–Viktoria
Johansson 1–0, Svetlana Agrest–
Eva Jiretorn remi, Inna Agrest–
Borislava Borisova 1–0, Veronika Epsteina–Emilia Horn 0–1.
I händelse av oavgjort hade Sollentuna tagit hem mästerskapet
på bättre partipoäng.
Sollentuna ställde upp med två
trettonåringar, Inna Agrest och
Veronika Epsteina. Tillsammans

■ Småland Open, Västervik: 1. Jörgen Karlsson, Västerviks ASK 6, 2. Thomas
Marttala, Upsala ASS 6, 3.
Dennis Miskulin, Husqvarna
SK 5½, 4. Lars Madebrink,
SK Kamraterna 5½, 5. Josef
Ask, Västerviks ASK 5½,
6. Ralf Åkesson, Södra SASS
5 poäng.
(7 ronder, 76 spelare)

tog de lika många poäng som
mera rutinerade Svetlana Agrest
och Irina Tetenkina.
Här två ställningar från andra
ronden.
Inna Agrest, Sollentuna SK

Susanne Ericsson, Mölndals SK
Efter 33.Se6!? T8xe6! 34.fxe6
Dxe6 har svart god kompensation för kvaliteten. Då är det inte
mycket bevänt med vits angrepp.
Ericsson låter springaren ta en
annan väg.
33.Sh5 Lxg1 34.Txg7+ Kh8 35.
Kxg1 Te1 36.g4
Vit måste försöka fullfölja offensiven.
36...Txf1+ 37.Dxf1 De3+ 38.Df2
Dxc3
Svart får inte lägga s itt öde helt
i a-bondens händer, till exempel
38...Dxf2+ 39.Kxf2 a4 40.Txf7
a3 41.Sf6 a2 (41...Ta8?? 42.g5
a2 43.g6 och svart blir matt.)
42.Sxe8 Kg8 43.Tg7+ Kh8
44.Tf7 och vit håller remi. Bäst

Foto: Johan Walén

Det segrande laget från Sollentuna SK, från vänster: Inna Agrest, Veronika Epsteina, Irina
Tetenkina och Svetlana Agrest.

är att hålla f7-bonden med
38...Dc1+ 39.Kg2 Te7.
39.Txf7 De5 40.Sf4?
Man anar tidsnödsraffel. Nu
kunde svart ha fångat det inlåsta
tornet med 40...Kg8.
40...Td8? 41.Sg6+?
Här fanns räddningen 41.Se6!.
Schacken på d1 är inte så farlig
som den ser ut: 41...Td1+ 42.Kg2
De4+ 43.Kh3 och kungen smiter
framgångsrikt. Efter 41...Sxe6
42.fxe6 har svart inte någon
större glädje av sin merbonde.
Vit bör hålla remi. (42...Dxe6??
43.Db2+ med matt.)
41...hxg6 42.fxg6
42.Dh4+ Kg8 43.Dxd8 Kxf7
44.fxg6+ Sxg6 och vit har inte
några remischackar.
42...Sxg6 43.uppg.

Springaren håller ju de vitala
fälten.
Judit Almer, Mölndals SK

skenbilden krackelerar genast.
36.Txa6+! uppg.
Det handlar om sjunde raden.
Efter 36...bxa6 37.De7+ Kb8 38.
Ld5 är svarts kung fast i mattnätet, t.ex. 38...Tc7 39.Dd8+
Tc8 40.Dxb6 matt.
Inna Agrest blev bästa poängplockare genom att vinna alla
sina fem partier. Mest sevärt var
hennes möte med Julianna Miklos i tredje ronden.

Veronika Epsteina, Sollentuna
Det ser kanske ut som om kungen står rätt tryggt på a7. Den

Inna Agrest, Sollentuna SK
Julianna Miklos, Solna SS
Franskt (C 02)
Rond 3, bord 3
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3
Db6 5.Sf3 Sc6 6.Ld3 Ld7 7.O-O
Det hör till varianten att vit
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Damallsvenskan, Stockholm 2004

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sollentuna SK
Kristallens SK I
Mölndals SK
Kristallens SK II
SK Rockaden Sthlm
Solna SS

1

2

3

4

5

6

■

2½

4
2½

3
3
2½

4
4
2
3
■

3½
3½
2½
2½
2

2

■

1½ ■
0 1½ ■
1
1 1½ ■
0
0
2
1
½ ½ 1½ 1½

10
8
5
4
2
1

17
14½
8½
9
5
6

Foto: Johan Walén

offrar en och annan bonde och
får ett utvecklingsförsprång i
kompensation.
7...cxd4 8.cxd4 Sxd4 9.Sxd4
Dxd4 10.Sc3 Dxe5 11.Te1 Db8
Svart kan pröva den giriga varianten och försöka slå vakt om
sina två merbönder, men efter
11...Dd6 12.Sb5 Db6 13.Le3 är
det risk för att vits aktivare pjäser
fäller avgörandet.
12.Sxd5 Ld6 13.g3
Efter 13.Dg4 Kf8 anses chanserna vara lika fördelade.
13...Se7 14.Sc3 O-O 15.Se4
Det hotar 16.Sxd6 Dxd6 17.
Lxh7+ följt av Dxd6. Denna
avdragsschack blir ett genomgående tema under mittspelet.
15...Sd5 16.Sxd6 Dxd6 17.Lf4
Vid det här laget vet väl alla att
17...Sxf4 faller på 18.Lxh7+.
17...Db6 18.Le5
Nu är det upplagt för det klassiska dubbla löparoffret. Svart måste se upp med hotet 19.Lxh7+!
Kxh7 20.Dh5+ Kg8 21.Lxg7!
Kxg7 (21...f5 22.Dg6 är segare)
22.Dg5+ Kh8 23.Te4 och vit
vinner. Miklos tvingas försvaga
sin bondestruktur.
18...f6 19.Ld4
Kom och slå mig om du törs!
Och om svart slår så följer – just
det.
19...Dd6 20.Dh5 f5
Svart gör sig kvitt hoten mot h7.
Problemet är att det uppstår en
allvarlig svaghet på e6.
21.Tad1 Le8 22.Dg5 Lg6

Irina Tetenkina, Sollentuna SK

23.h4!
En mer eller mindre avgörande
framstöt. Det hotar h4-h5 och
om löparen lyfter så blir det matt
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på g7. Svart kan avvärja det indirekta matthotet, men då blir
hon ändå sittande med svagheten på e6, t.ex. 23...Sf6 24.Lc4
Se4 25.Txe4! fxe4 26.h5 och vit
får två lätta pjäser för tornet.
23...Sb4
Vit får ta hänsyn till hotet Dxd4.
24.Lc4 Dd8
Svart förhindrar h5-h5 men släpper e6-bonden. Det finns inga
vettiga alternativ. På exempelvis

24...Tfe8 avgör 25.Lxg7. Det
handlar både om avdragare och
avdragsschackar.
25.Lxe6+ Kh8
Julianna Miklos gav upp innan
Inna Agrest hade hunnit utföra
26.Lxg7+.
Det var länge avdragsschacken
Lxh7+ som spökade, och nu blev
det i stället svartfältslöparen som
fick avgöra tillställningen med
hotet om just en avdragsschack.

Hallstahammar Open

Schackfest i
Folkets hus
Av Lars Grahn

allstahammars SK är en klubb
med ett tjugotal medlemmar,
som har sin spellokal i Folkets
hus källare. En helg om året bjuder man in till en riktig schackfest och då flyttar man upp i de
stora salarna i samma byggnad.
Då är dukat för Hallstahammar
Open, som i år arrangerades för
elfte gången.
Nu kom det 143 spelare till
Folkets hus. Spellokalerna är så
pass rymliga att det skulle få plats
med ytterligare hundra. En ryss
och tre spelare från Lettland gav
turneringen en internationell
touch. På programmet stod fyra
ronder med snabbschack följt av
fyra ronder med långpartier.
Specialpriser bidrar till att
göra turneringen populär. Man
premierar exempelvis den bästa
ratingprestationen i varje rond,
och det lottas ut böcker, cdskivor och annat inför varje rondstart.
En stormästarkvartett, och då
räknar vi in Emanuel Berg som
kommer att tilldelas titeln vid
Fide-kongressen i Calvia, var med
att sätta färg på turneringen.
Det blev nämnde Berg som
slutade på första plats. Han spelade två kampremier med Normunds Miezis (rond 6) och Ralf
Åkesson (rond 8) och vann övriga sex partier. Visst fanns det ett
och annat snubbelhinder på vägen, men Berg redde ut problemen efter hand som de uppstod.
Mattias Hedlin från Horndals SK

H

svarade för hårt motstånd i
första ronden, men i ett kritiskt
skede tog han ett felaktigt beslut,
säkert pressad av den knappa
betänketiden:
Emanuel Berg

Mattias Hedlin
25.c4?
Det ser rimligt ut att rädda c–
och d–bonden på detta sätt, men
det är det aktiva 25.Txe7 som
skulle ha gett vit det nödvändiga
motspelet, t.ex. 25...Txd5 26.
Se3! Td3 27.Sf5 Tg8 28.Txa7
varpå det hänger på både d6 och
h6. Vits chanser är då inte sämre
än svarts.
25...Tf7 26.Tb1 Tg8 27.Tb7
Hedlin vittrar inte faran. 27.Kg2
hade undvikit det värsta.
27...Txf4! 28.gxf4 Ld4++ 29.
uppg.
Efter fyra ronder med snabbschack var det dags för fyra
ronder med långpartier. Fjolårs-

vinnaren Normunds Miezis fann
sig väl till rätta. I femte ronden
fick den lettiske stormästaren
chansen att spela en av sina favoritvarianter.
Normunds Miezis
Michael Rygaard
Caro–Kann (B 10)
Hallstahammar Open, rond 5
1.c4 c6 2.e4 d5 3.cxd5 cxd5 4.
exd5 Sf6 5.Lb5+ Sbd7 6.Sc3 a6
7.Da4
Det här är en av Miezis favoritvarianter. Den har gett honom
en mastig plusstatistik.
7...Tb8 8.Lxd7+ Dxd7 9.Db3 b5
10.Sf3 Lb7 11.Se5 Dd6 12.d4
Lxd5 13.Sxd5 Sxd5
Encyklopedin anger 13...Dxd5
14.0-0 e6 15.Lg5 Ta8 16.Tfc1
Ld6 och lovar lika spel. I partiet
Miezis-Abou el Zein, Kairo 2000
följde i stället 15...Dxb3 16.axb3
Ta8 17.Tfc1 Sd5? 18.Txa6 och
vit vann snabbt. Det är inte
precis ett partiexempel som diskvalificerar 13...Dxd5.
14.O-O e6 15.Df3 f6?
En allvarlig försvagning. Det hade
varit bättre att parera matthotet
med 15...Dc7. Efter det till synes
naturliga 15...Sf6 får vit stor fördel med 16.Lf4!. Då står både
damen och tornet i löparens
skottlinje, t.ex. 16...Db6 17.Tac1
Td8 (17...Db7 18.Sxf7! Dxf3 19.
gxf3 Kxf7 20.Lxb8) 18.Sc6 och
svart får inte chansen att rockera
i lugn och ro: 18...Td5 19.Tfe1
Ld6 20.Lxd6 Txd6 21.Dg3 Txc6
22.Txc6 Dxc6 23.Db8+ och
Dxh8, eller 18...Tc8 19.Sb4!
Txc1 20.Txc1 Lxb4 21.Tc8+ och
Txh8.
16.Dh5+ Ke7
Det är inte mycket att välja på.
Efter 16...g6 17.Sxg6 hxg6 18.
Dxh8 Kf7 19.Dh7+ Lg7 20.Lh6
är det inte några problem för vits
dam att hitta ut igen. Det är ju
bara att spela Lxg7 vid lämpligt
tillfälle.
17.Df7+
Miezis ökar trycket i stället för
att inkassera på h8 med 17.Sg6+.
17...Kd8
TfS nr 8/2004
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är 18...Tc8.
18...fxg5 19.Tac1
Nu kan springarschacken på c6
vara förödande.
19...Se7 20.Dh5!
Vits springare fick inte fältet c6,
men f7 är minst lika intressant.
20...g6 21.Sf7+ Kd7 22.Dxg5
uppg.

Att retirera med springaren till
d3 verkar helt okej för vit.
Svart kommer naturligtvis att få
problem med sin centraliserade
kung. Men Miezis nöjer sig inte
med det näst bästa draget.
18.Lg5!
Så där ja, nu kan svart inte slå
springaren. Och vad som händer
om han slår löparen får vi se i
partifortsättningen. Med partidraget evakueras fältet c1 för ett
torn. Svarts bästa drag under
dessa besvärliga omständigheter
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kan motivera en direkt reträtt till
d8.
9.d5 cxd5 10.Sxd5 Dd8 11.Sxf6+
Dxf6 12.Lc3
Vit kunde ha fått en liten fördel
med 12.0-0-0.
12...Lb4!

Sedan tidigare vet vi att när
partifilen från en turnering anländer och David Nygren finns
med bland deltagarna så kan det
löna sig att leta upp hans partier
och dra igenom dem. Inte heller
den här gången gjorde han oss
besvikna.
David Nygren
Håkan Svensson
Skandinaviskt (B 01)
Hallstahammar Open, rond 6
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Sc3 Da5
4.d4 Sf6 5.Lc4 Lg4 6.f3 Lh5 7.Ld2
c6 8.De2 e6
Damen är lite utsatt på a5 vilket

13.Lb5+
13.Lxb4 Dxb2 14.Lb5+ leder
bara till partifortsättningen med
dragomkastning.
13...Sc6 14.Lxb4 Dxb2 15.Dc4
Att rädda tornet på bekostnad av
löparen på b4 var förstås inte att

Foto: Jörgen Elfström

tänka på.
15...Dxa1+ 16.Kf2 O-O-O
Efter 16...Tc8 17.Dc5 Df6! har
svart avvärjt de direkta hoten.
18.Dxh5 besvaras lugnt med
18...Dd4+ följt av Dxb4, och på
18.Lc3 följer 18...Df5. Efter
17...Df6! är svarts kung fortfarande fastnaglad i centrum, men
det finns olika mobiliseringsplaner som Lh5-g6-e4, och han
kan eventuellt försöka sjasa bort
löparen med a7-a6. Oklart, synnerligen oklart.
Efter rockaden hotar dambyte
med 17...Dd4+. Det skulle bli
svarts svar på exempelvis 17.
Lxc6.
17.Lc3

Kim Nygren mot Emanuel Berg i tredje ronden.

22.Da8+ är det bara att ta för sig
på h8.

17...Dd1?
Ett nytt exempel på att lyckan
står den djärve bi. Partidraget ser
kanske aktivt ut, men det är
17...Db1! som ska spelas. En viktig poäng är att 18.Lxc6 då kan
besvaras med 18...Db6+ följt av
Dxc6. Det hade försatt Nygren i
ett brydsamt läge. Det skulle inte
förvåna om han stilenligt hade
satsat på det klassiska dubbla
tornoffret: 18.Se2!? Dxh1 (18.
..Td1? 19.Txd1 Dxd1 20.Lxc6
och vit vinner utan problem.)
19.Lxc6 Db1 (19...Dxh2 20.Sg3
Td1 21.Lxb7++ Kxb7 22.Db5+
varpå vits dam och löpare ordnar
remischackar.) 20.Lb4 Dd1 21.
Lxb7++ Kxb7 22.Db5+ Kc7 23.
La5+ Kd6 24.Lb4+ med remischackar.
18.Lxc6 Td2+
Lika hopplöst som allt annat.
19.Lxd2 Dxd2+ 20.Se2 uppg.
Efter 20...bxc6 21.Dxc6+ Kd8

Liksom i Skellefteå Kraft Open,
se förra numret, kommer det
ibland till ett läge där Nygren blir
alltför het på gröten. Så var det
också i sista ronden i Hallstahammar.
David Nygren
Erik Hedman
Franskt (C 16)
Hallstahammar Open, rond 8
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Lb4 4.e5
Se7 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 b6 7.a4
I partiet Shirov–Kristjansson från
Europacupen nyligen följde i stället 7.Dg4 Sg6 8.h4 h5 9.Dg3 La6
10.Lxa6 Sxa6 11.Dd3 Sb8 12.
Lg5 osv.
7...La6 8.Lxa6 Sxa6 9.Dd3 Sb8
Springaren återvänder för att ta
sats mot nyckelfälten a5 och c4.
10.Sh3 Sbc6 11.O-O Dd7 12.Sf4
g6
Springaren berövas fältet h5.
13.Sh3 h6
Och här begränsas löparens möjligheter. Det är rätt uppenbart

att svart tänker sig lång rockad.
14.f3 Sa5 15.Sf2 O-O-O 16.Da6+
Kb8 17.La3 Sec6 18.Lb4 Sc4
19.a5

19...Ka8!?
Ett djärvt beslut. 19...Sxb4 20.
cxb4 b5 21.Sd3 c6 22.Sc5 Dc7
leder till en blockerad ställning
där det kan vara svårt att bryta
remigränsen. Hedman ville säkert ha ut mer av ställningen.
Det omedelbara hotet är damfångst med 20...Sb8, men det
är förstås mest en kuriositet.
Huvudfrågan är vad vit kan uträtta på a-linjen.
20.axb6 cxb6 21.Sg4 Dc7 22.Sf6
TfS nr 8/2004
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h5 23.Tfb1 Tb8

33...Sf8 34.Df6 Dd6 35.Dg5 Se6
Svart ger en bonde till för angrepp. En ringa investering.
36.Dxg6 Tg7 37.De4 Tdg8 38.g3
Sg5 39.De2 h4 40.f4 Sh3+ 41.
Kh1 Dd5+ 42.Dg2 Sf2+ 43.Kg1
Txg3 44.uppg.
Vi avrundar med två partiställningar från slutronden.
Anders Eriksson

24.Ld6?!
Nygren forcerar spelet. Det slutar med att hans springare saknar
en bra stödjepunkt. Han kunde
ha satsat på det lugnare 24.Db5
följt av dubblering på a-linjen.
Även 24.Se4!? är ett intressant
alternativ.
24...Sxd6 25.exd6 Dd8
Inte 25...Dxd6?? 26.Txb6.
26.d7
Vid första anblicken ser det kanske ut som om bonden på d7 kan
ställa till med problem, och
26...Dxf6? faller på 27.Txb6.
Men det går att effektivt avväpna
d7–bonden.
26...Tb7!
Svart inleder en belägring av
d7-bonden. Springaren får fältet
b8.
27.Db5 Dc7
Ett praktiskt beslut. Efter 27.
...Sb8 måste svart vara beredd på
offret på a7. Det är möjligt att
svart då reder ut problemen, men
det hade i praktiken varit ett
riskfyllt projekt, speciellt mot en
spelare som Nygren. Efter
28.Txa7+!? Txa7 29.Sxd5!? Ta6!
30.Sxb6+ Txb6 ser det ut som
om svart drar det längsta strået.
28.Ta6 Td8 29.Tba1 Sb8!
Nu kan det spelas utan risk.
30.T6a3 Sxd7 31.Sxd5!?
Vit måste försöka komplicera
spelet.
31...exd5 32.Dxd5
Det hotar 33.Txa7+ med matt.
32...Kb8 33.Dxf7
Vit har två bönder för pjäsen.
Det räcker inte för att hålla
partiet.
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34.g4+!
... men inte andra gången. Nu är
kungen fast i fällan. Det blir lite
omvägar till den obevekliga mattsättningen.
34...Kxg4 35.Kh1 exd4 36.Tg1+
Kf3 37.Dh5+ Ke4 38.Te1+ Kf4
39.De5+ Kg4 40.Tg1+ Kf3 41.
Tg3+ Kxf2 42.Tg2+ Kf3 43.Tg3+
Kf2 44.Df4+ Ke2 45.Tg2+ uppg.
Normunds Miezis
Michael Rygaard
Man får hoppas att svarts kung
inte lider av torgskräck, för den
verkar rätt ensam borta på g8.
Vit skulle kunna spela på de
svarta fälten på kungsflygeln,
medan svart får satsa på framstöten b5–b4. Ömsesidiga chanser.
Ryggard väljer i stället en fortsättning som med buller och bång
tycks säkra en halv poäng.
24.Txh7!? Kxh7 25.Dh3+ Kg8 26.
Le5 f6 27.Dh6 fxe5
Det är oklart vad som händer om
svart försöker ordna en flyktväg
för kungen med 27...Tec8. Svarts
tunga pjäser kommer då att stå
passivt på damflygeln, vilket ger
vit intressant spel för tornet.
28.Dxg6+ Kf8 29.Dh6+ Kf7
29...Kg8 leder till säker remi.
30.Dh7+ Kf6
Det antyds att kungen kan tänkas
ge sig ut på äventyr.
31.Dh6+ Kf5?
Kungen överskrider gränsen för
det förnuftiga.
32.Dh5+?
Han låter motståndarens kung
slinka undan en gång ...
32...Kf6 33.Dh6+ Kf5?

Per Vernersson
Med Tc1–c6 har vit förberett en
dubblering på c-linjen. Greppet
hårdnar, men stormästaren finner en taktisk räddning.
28...Txg3! 29.fxg3 Dxe3+ 30.
Kf1?
Betänketiden var 30 drag på
90 minuter plus en halvtimme
för resten av partiet. Detta och
nästa drag utfördes förmodligen
i ömsesidig tidsnöd. Kungen blir
kraftigt exponerad på f1. 30.Kh2
Sg4+ leder till remischackar.
30...Sh5?
Sista draget i dragserien. Miezis
missade den chans som plötsligt
dök upp. Efter 30...Sg4 hotar

Schackets Dag firades runt om i landet den
4 september. I Linköpings stadsbibliotek var
det schackaktiviteter lite varstans i byggnaden.
Det var simultan, blixt, utmaningar, schack på
internet, schack mot dator, schack på sensorbräde, livesändning av schack på tv-apparater,
schackproblem, schackskola samt bok- och
informationsbord om schack och verksamhe-

matt på både f2 och h2. 31.De2
är enda paraden, men då vinner
svart efter 31...Sh2+ 32.Ke1
Dg1+ 33.Lf1 Kf8!! och tornet till
e8 (34.Kd2 Dxd4+ och slag på
a1).
31.Lxd5
Matthotet på g3 avvärjs lätt.
31...Sxg3+ 32.Kg2 Se4 33.Ta2
På 33.Lxf7+ ska svart rädda
remin med 33...Kh8. Däremot
inte 33...Kxf7? 34.Dc4+ Kf8 35.
Tf1+ Sf6 36.Tcxf6+ gxf6 37.

ten i Linköping ASS. Det var schack i alla dess
former.
Ett tips till alla som önskar presentera
klubbens verksamhet för allmänheten under
Schackets Dag nästa år: kontakta närmaste
bibliotek! Där finns i regel ett stort intresse för
att hjälpa till med den typen av arrangemang.

Txf6+ och vit vinner.
33...Dg3+ 34.Kf1 Df3+ 35.Kg1
De3+ 36.Kg2 Dg3+ 37.Kf1 Df3+
38.Kg1 De3+ 39.Kg2 Dg3+ remi
Slutresultat:
1. Emanuel Berg, Sollentuna SK
7, 2. Normunds Miezis, Lettland
7, 3. Michael Rygaard, Sollentuna SK 6½, 4. Johan Eriksson,
Sollentuna SK 6½, 5. Per Vernersson, Eksjö SK 6, 6–7. Thomas Ernst, Sandvikens SK och

Foto: Robert Ericsson

Kim Nygren, SS Manhem 6, 8.
Robert Bator, SK Rockaden
Stockholm 6, 9–10. Pavel Sjkapenko, Sollentuna SK och Erik
Norberg, Västerås SK 6, 11–12.
Erik Hedman, SK Rockaden
Stockholm och Jonas Eriksson,
Sollentuna SK 6, 13. Erik Malmstig, SK Rockaden Umeå 6, 14.
Ralf Åkesson, Södra SASS 6, 15.
Johan Norberg, Västerås SK 6
poäng.
(8 ronder, 143 spelare)
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Svensktoppen

Elo-listan
1 oktober 2004

Topp 100
Kasparov, Garri
Anand, Viswanathan
Kramnik, Vladimir
Morozevitj, Alexander
Topalov, Veselin
Lékó, Peter
Adams, Michael
Svidler, Peter
Polgar, Judit
Shirov, Alexei
Bacrot, Etienne
Barejev, Jevgenij
Ponomariov, Ruslan
Ivantjuk, Vasilij
Gristjuk, Alexander
Drejev, Alexei
Sutovsky, Emil
Gelfand, Boris
Akopian, Vladimir
Short, Nigel
Nisipeanu, Liviu-Dieter
Milov, Vadim
Lautier, Joel
Karpov, Anatolij
van Wely, Loek
Vallejo, Paco
Krasenkow, Michal
Nikolic, Predrag
Aronian, Levon
Smirin, Ilia
Azmaiparasjvili, Zurab
Sakajev, Konstantin
Bologan, Viktor
Chalifman, Alexander
Sasikiran, Krishnan
Malachov, Vladimir
Sokolov, Ivan
Radjabov, Tejmur
Nielsen, Peter Heine
Beliavsky, Alexander
Mamedjarov, Sjachrijar
Aleksandrov, Aleksej
Onistjuk, Alexander
Moisejenko, Alexander
Volokitin, Andrei
Motylev, Alexander
Zvjaginsev, Vadim
Almasi, Zoltan
Kasimdzjanov, Rustam
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2813
2781
2760
2758
2757
2743
2740
2735
2728
2726
2718
2715
2710
2705
2704
2698
2697
2693
2692
2687
2687
2683
2682
2682
2681
2678
2676
2676
2675
2673
2672
2669
2669
2669
2668
2664
2663
2663
2663
2660
2660
2659
2653
2653
2652
2651
2650
2650
2650

Ye, Jiangchuan
Rublevskij, Sergei
Graf, Alexander
Vescovi, Giovanni
Dominguez, Lenier
Gurevich, Michail
Vaganian, Rafael
Fressinet, Laurent
Kozul, Zdenko
Bruzon, Lazaro
Lputian, Smbat
Hansen, Curt
Filippov, Valerij
Iordachescu, Viorel
Seirawan, Yasser
Sadvakasov, Darmen
Ehlvest, Jaan
Berkes, Ferenc
Tregubov, Pavel
Eljanov, Pavel
Movsesian, Sergei
McShane, Luke
Volkov, Sergej
Hjartarson, Johann
Vladimirov, Jevgenij
Smirnov, Pavel
Illescas, Miguel
Georgiev, Kiril
Piket, Jeroen
Najer, Jevgenij
Hübner, Robert
Dautov, Rustem
Bauer, Christian
Kobalia, Michail
Goldin, Alexander
Nakamura, Hikaru
Navara, David
Fedorov, Alexei
Tiviakov, Sergei
Sadler, Matthew
Mirosjnitjenko, Jevgenij
Nunn, John
Bu, Xiangzhi
Dvoirijs, Semen
Avrukh, Boris
Jobava, Baadur
Gyimesi, Zoltan
Charlov, Andrei
Macieja, Bartlomiej
Giorgadze, Giorgi
Harikrishna, Pentala

2649
2649
2646
2645
2645
2644
2640
2640
2640
2637
2634
2633
2632
2632
2631
2631
2631
2630
2629
2629
2629
2629
2628
2628
2627
2626
2626
2625
2624
2624
2624
2623
2622
2621
2620
2620
2620
2619
2617
2617
2617
2617
2615
2615
2614
2614
2613
2613
2613
2612
2612

Hellers, Ferdinand
Agrest, Evgenij
Andersson, Ulf
Hellsten, Johan
Cicak, Slavko
Berg, Emanuel
Hillarp-Persson, Tiger
Hector, Jonny
Wedberg, Tom
Degerman, Lars
Hall, Jesper
Cramling, Pia
Brynell, Stellan
Karlsson, Lars
Åkesson, Ralf
Ernst, Thomas
Barkhagen, Jonas
Wiedenkeller, Michael
Schüssler, Harry
Lyrberg, Patrik
Åstrom, Robert
Wessman, Richard
Ornstein, Axel
Cramling, Dan
Eriksson, Johan
Sjödahl, Pontus
Lindberg, Bengt
Bergström, Christer
Bator, Robert
Olsson, Anders
Hermansson, Emil
Ahlander, Björn
Laveryd, Peter
Broström, Goran
Johansson, Jan
Vernersson, Per
Lejlic, Samir
Ingbrandt, Johan
Malmgren, Sven-Göran
Ivarsson, Stefan
Uddenfeldt, Dan
Jonsson, Hans
Winsnes, Rikard
Jansson, Börje
Svensson, Bengt
Schneider, Lars-Åke
Åberg, Anton
Jepson, Christian
Renman, Nils-Gustaf
Welin, Thomas
Niklasson, Christer
Carlsson, Pontus
Hammar, Bengt
Svenn, Gösta
Sandström, Ludvig

g
g
g
m
g
m
g
g
g
m
m
g
g
g
g
g
m
m
g
m
m
m
m
m
m
f
m
m
m
m
m
m

m
m
f
f
f
m
m
m
m
m
m
m
f
f
f

2605
2604
2580
2564
2545
2529
2523
2516
2501
2492
2487
2477
2473
2472
2472
2463
2461
2459
2446
2432
2427
2426
2426
2425
2423
2422
2422
2420
2419
2416
2414
2411
2410
2410
2409
2406
2401
2400
2400
2395
2395
2395
2394
2391
2390
2385
2383
2383
2380
2375
2375
2360
2360
2360
2357

Engqvist, Thomas
Hesselborn, Per-Ove
Moberg, Karl Johan
Larsson, Per
Sjöberg, Mats
Carleson, Caspar
Kaiszauri, Konstanty
Bator, Zbigniew
Åkesson, Joel
Roxendal, Lennart
Johansson, Lars-Erik
Andréasson, Ingvar
Couso, Luis
Helgason, Reynir
Tikkanen, Hans
Furhoff, Johan
Bergström, Rolf
Ziegler, Ari
Eriksson, Anders
Bergström, Peter
Björk, Carl-Magnus
Hjelm, Niclas
Eriksson, Magnus
Andersson, Björn
Hartman, Christer
Kinnmark, Ove
Andersson, Mats
Malekian, Babak
Lindberg, Bosse
Burman, Anders
Ek, Hans
Ong, Kezli
Pettersson, Lars-Erik
Wahlbom, Magnus
Lichtenstein, Paul
Jonsson, Mikael
Rörvall, Göran
Hedman, Erik
Lukez, Franko
Svanquist, Ulf
Schneider, Stefan
Sandén, Stefan
Rothén, Håkan
Callergård, Robert
Liljedahl, Lennart
von Bahr, Oskar
Rylander, Dennis
Näslund, Mikael
Silseth, Simon
Åstrom, Göran
Krantz, Kjell
Setterqvist, Kurt
Backelin, Rikard
Magnusson, Jörgen
Bengtsson, Bo
Ekelund, Peter
Lundin, Jan

m
m
f
m
f
m
f

f
f
f
f
m
f
f
f
f
m
f

f

f
f

f

f

f
f
f
f

2355
2355
2354
2353
2346
2345
2345
2345
2345
2345
2344
2341
2339
2339
2338
2338
2336
2335
2335
2334
2334
2333
2333
2330
2329
2328
2328
2326
2326
2325
2325
2325
2325
2321
2320
2320
2320
2320
2320
2320
2319
2315
2315
2315
2315
2314
2311
2310
2310
2308
2305
2305
2304
2300
2300
2300
2299

Carlhammar, Magnus
2298
Tairi, Faruk
2298
Carlsson, Daniel
2298
Svensk, Ingemar
2295
Dahlin, Tomas
2295
Ikonic, Borislav
2295
Alm, Håkan
2293
Eriksson, Jonas
2292
Solbrand, Stefan
2290
Cederberg, Karl-Olof
2290
Beglerovic, Samir
f 2290
Olsson, Linus
2289
Engström, Kaj
2287
Berkell, Peder
f 2286
Östberg, Peter
2285
Helmertz, Per-Inge
2285
Bergström, Magnus
2285
Winge, Stefan
2285
Malesevic, Nedelj
f 2282
Schiller, Petter
2280
Stenborg, Åke
2280
Ronneland, Daniel
2276
Wikner, Arvid
2275
Johansson, Mikael
2275
Aurell, Bo
2275
Eklund, Lars-Göran
f 2275
Glimbrant, Torbjorn
2275
Ebenfelt, Anders
f 2274
Olsson, Krister
2273
Olausson, Claes Göran
2272
Berntsen, Peter
2270
Lekander, Rolf
2270
Kling, Anders
2270
Solin, Niclas
f 2270
Ängskog, Kent
2269
Karlsson, Tomas
2267
Fäldt, Magnus
2267
Malmstig, Erik
f 2265
Marklund, Göran
2265
Burwick, Malte
2264
Madebrink, Lars
2263
Thorén, Per
2260
Carlson, Mats
f 2260
Fredriksson, Leif
2260
Åkvist, Håkan
2260
Backlund, Anders
2256
Tetenkina, Irina
wm 2255
Olsson, Åke
2255
Berg, Michael
2255
Nilsson, Mattias
2253
Johnson, Björn
2253
Rygaard, Michael
2253
Hultin, Johan
2252
Lindgren, Mats
2250
Wiander, Michael
2250
Karlsson, Peter
2250
Livner, Anders
2250

Runnby, Jan
2250
Nygren, Kim
2249
Lundvik, Jonas
2248
Feiff, Terry
2247
Sjögren, Bo
2246
Brontz, Alexander
2245
Marttala, Thomas
2245
Engsner, Joakim
2245
Greiff, Håkan
2244
Östergaard, Dan
f 2242
Johansson, Gunnar
2241
Lindgren, Fredrik
2241
Hellborg, Teodor
2240
Johansson, Gunnar
2240
Wieweg, Johnny
f 2240
Nilsson, André
2240
Bergström, Mats
2240
Sittenfeld, Johan
2240
Grujic, Matej
2239
Lundin, Anders
2238
Agrest, Svetlana
wm 2238
Lundkvist, Daniel
2237
Delveborn, Ingemar
2235
Söderberg, Per
2235
Andersson, Tommy
2234
Backe, Peter
2234
Friberg, Hans
2233
Lögdahl, Harald
2233
Evertsson, Lennart
2233
Carlsson, Nils
2233
Miskulin, Dennis
2231
Dahlin, Gunnar
2230
Bergmanolson, Michael
2230
Ångqvist, Thore
2230
Dedorson, Tomas
2230
Lindeman, Sven
2230
Andersson, Björn
2229
Landgren, Philip
2227
Wikström, Per
2227

Tidskrift
för
Schack
Vi har alla årgångar
Inbundna 1906-1994
Många lösnummer.
Köper-Säljer. Hela samlingar
schackböcker. Humana priser.
S E Consult, Box 48095,
418 23 Göteborg.
Tel. 031-91 04 44,
fax 031-91 46 55.
Tala med Stellan Persson.
E-mail: chesshou@algonet.se
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Förbundsaktuellt

Korrschackkommittén

SSKK inbjuder
till två unika
jubileumslandskamper
Korrschacket befinner sig på
mer än ett sätt i en brytningstid.
Tillgången till kraftfulla analysverktyg på pc har förvandlat
korrschacket till en i ännu högre
grad än tidigare subtil kamp om
små och många gånger svårfunna
nyanser. Samtidigt står korrschacket fortfarande kvar med
ena foten i det förgångna, i så
måtto att en visserligen krympande minoritet, men likväl fortfarande ganska många, föredrar
dess historiska form med postalt
spel. Denna mångfald karaktäriserar i hög grad 2005 års två
stora vänskapslandskamper över
vardera hundra bord mot Norge
respektive Finland.
Vi svenskar har många gånger
stått frågande men också aningen avundsjuka inför norrmännens
intensiva firande av sin nationaldag, den 17 maj. Nästa år är det
dags för oss svenskar, och då förhoppningsvis inte bara korrschackspelarna, att aktivt delta i
firandet av de jämnt hundra åren
sedan den fredliga unionsupplösningen mellan brödrafolken.
Tonläget var förvisso uppskruvat
på bägge sidor den gången för
hundra år sedan, men förnuftet
segrade till sist och sedan dess
utgör vår fredliga samexistens
snarast ett internationellt föredöme. Det finns all anledning
att gemensamt fira de gångna
hundra åren.
SSKK har i det syftet inbjudit
den norska broderorganisationen
NPSF till en jubileumsmatch över
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just hundra bord och med start
exakt den 17 maj nästa år. Vår
utmaning har tagits emot entusiastiskt och rekryteringen lär
redan vara i full gång på andra
sidan kölen, med starka stormästare vid tätborden. Att det dessutom sammanfaller med NPSF:s
60-årsjubileum gör inte saken
mindre viktig. Man manar sina
medlemmar att ta chansen att
“spille med flagget på brystet,
och nettopp mot Sverige“! Det
är även vår ambition att möta
upp med ett svenskt lag toppat
av några av våra allra främsta
korrspelare. I övrigt är förhoppningen att matchen skall kunna
utformas som en sannskyldig
“folkelandskamp“, med på bägge
sidor deltagande av spelare på
alla nivåer. Matchen är mixad
även med avseende på spelsätt –
traditionell post, e-post eller spel
per server på internet – det är
bara att välja.
Våra grannar i öster firar ett
annat jubileum - den jämt hundrade vänskapslandskampen – och
har haft vänligheten att inbjuda
oss som motståndare i jubileumsevenemanget, en landskamp över
hundra bord. Detta är ett synnerligen hedrande uppdrag som
vi mycket gärna vill ta oss an med
största möjliga engagemang.
Deltagande i SSKK:s vänskapslandskamper är öppet för alla
schackvänner, oavsett spelklass
och tidigare erfarenheter. Det
utgör ett perfekt sätt att bekanta
sig med modernt korrschack
eller att prova på internationellt
spel. Medlemskap i SSKK är obligatoriskt, men för årsavgiften på
440 kr får nya medlemmar rätten
att delta i en mångfald av tävlingar och matcher, inhemska eller
internationella, en årgång av den
utmärkta medlemstidskriften
Korrschack samt gratis start i en
valfri tävling, t.ex. en av ovan-

nämnda jättematcher. (SSKKmedlemmar anmäler sig enklast
med 50 kr/match till postgiro
52052-8; ange avsedd lagmatch
samt önskat spelsätt).
Välkomna att delta i två historiska hundrabordsmatcher. 2005
blir ett alldeles speciellt år för
Nordens korrschackpelare.
Sture Olsson
SSKK:s lagkapten för
internationella lagmatcher.
Telefon 018–551126

Allsvenska kommittén
Allsvenskt
seminarium
AK arrangerar ett Allsvenskt
seminarium på Scandic Hotel
Continental i Stockholm lördagen den 11 december klockan
11–17. Sveriges alla schackklubbar hälsas välkomna. Anmälan
senast den 30 november till Sveriges SF:s kansli, adress på sidan
462 (omslagets insida).
Följande ämnen, och möjligen
fler, kommer att diskuteras:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Spelprogram
Ekonomi
Eventuell ungdomsallsvenska
Damallsvenskan
“Klubbdöden“ – färre antal
lag i division IV
Sammandragen
Livesändning
Spellokalernas standard och
tillgänglighet
Framtidens allsvenska
seriepyramid
Klubbarnas egna ärenden
Kansliets roll i framtiden
Chess Challenge info –
eventuell test av internetserie
Nordiska internetmästerskapet
Europacupen för klubblag
Regel för laguttagning för klubbar med lag i 6–8–10–lagserier
Reservlagsserie?
Resor för Stockholmslag till
Norrland och Gotland

Boknytt
■ Wolfgang Kamm: Siegbert
Tarrasch, Leben und
Werk (Schachfirma Fruth,
2004) 880 sid
Stormästaren Siegbert Tarrasch
föddes den 5 mars 1862 i Breslau
och dog den 17 februari 1934.
Siegbert Tarrasch och Emanuel
Lasker var den tyska schacktraditionens centralgestalter från
slutet av 1800–talet till början av
1900–talet.
Författaren har bedrivit mångåriga djuplodande efterforskningar i arkiv, brevsamlingar och
pressartiklar för att dokumentera olika skeden i Tarraschs liv och
aspekter på hans personlighet
privat, som läkare och som
schackmästare. Här framträder
en bild av Tarrasch som i många
stycken skiljer sig från den
gängse föreställningen om en
egensinnig bitvarg. Boken är synnerligen rikt dokumenterad och
försedd med sju specialregister
samt en utförlig Tarraschbibliografi. Boken väger 1,7 kg!
Summa summarum, ett imponerande verk som i sig sannolikt
blir ett eftersökt samlarobjekt.
Ytterligare information, t.ex.
den omfattande innehållsförteckningen, kan hämtas på internet
(www.eurokursmuenzenschach.de) eller direkt från förlaget: Schachfirma Fruth, The
World of Chess, Truderingerstrasse 2, D–82008 Unterhaching, Tyskland.
Rolf Littorin

Tävlingskalender
November
Kochi, Indien 18 november – 1 december
Junior-VM med bl.a. Linus Olsson och Hans Tikkanen.

■

■

Juniorallsvenskan, division 1, 19–21 november

■

Juniorallsvenskan, division 2, 20–21 november

Uppsala 20–21 november
Upplands Öppna DM. Info: www.uass.nu

■

December
Stockholm och Eksjö 4–5 december
Elitserien rond 4 och 5.

■

Smedjebacken 13 december
Dalarnas öppna DM i snabbschack.
Info: Göran Diser 0240/71241.

■

Malmö 17–19 december
Malmö Open och MSF Open.
Se annons i detta nummer!

■

Stockholm 27 december – 5 januari
Rilton Cup, Rilton Open och Rilton 1600.
Se annons i detta nummer!

■

Drammen, Norge 27 december – 5 januari
Schackfestival. Se annons i detta nummer!

■

Karlstad Open 28–31 december
Öppen internationell turnering, 7 ronder.
Info: www.chess-karlstad.se

■

Hastings, England 28 december – 9 januari
Festival med olika turneringar. Info: www.hastingschess.org.uk

■

Januari
Jersey 13–19 januari
Schackfestival. Info: fulton@itl.net

■

Mobiltelefoner

■

Elitserien rond 6, 15 januari

“Nej, det kommer inte att
införas förbud mot mobiltelefoner i korrschack!“
Søren Peschardt, Skakbladet nr 6/04.

■

Allsvenskan rond 4, 16 januari

Gibraltar 25 januari – 3 februari
Schackfestival. Info: www.gibraltarchesscongress.com

■
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MalmöOpen
17-19 december
Spellokal:

Rådhushallen, Malmö Rådhus

Priser:

10.000, 6.000, 3.000, 1.500, 500, 500, 300, 300, 300, 300 kr.
Ratingpriser á 800 kr/14 deltagare

Spelform:

Sju ronder modifierad schweizer.

Betänketid:

Rond 1-4 1 timme per spelare och parti. Rond 5-7 2 timmar per spelare och parti.

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 300 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö
Open) senast den 10 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid
efteranmälan tillkommer en extra avgift på 50 kr. IGM och IM fri start. Personlig
anmälan i spellokalen den 17/12 19.00 och första ronden startar 20.00.

Logiförslag:

Clarion Hotel Malmö, Engelbrektsgatan 16, Malmö. Enkelrum 745 kr/natt,
dubbelrum 845 kr/natt. Grupplogi finnes, 75 kr/natt. Bokning via Malmö Schackförbund.

MSFOPEN
Samtidigt som Malmö Open arrangeras MSF Open, en tävling för spelare som har under 1500
i rating. OBS! MSF Open är endast öppen för spelare från de nordiska länderna.
Priser:

1.500, 1.000, 700, 500, 300, 300, 300, 300, 300, 300 kr.
Ratingpriser á 300 kr/14 deltagare.

Spelform:

Sju ronder modifierad schweizer.

Anmälan:

Sker genom att sätta in startavgiften, 150 kr, på postgirokonto 184 90 – 3 (Malmö
Open), senast den 10 december. Ange ratingtal och klubbtillhörighet. Vid
efteranmälan tillkommer en extra avgift på 50 kr.

Information: Malmö Schackförbund, Box 300 55, 200 61 Limhamn.
Tfn/fax: 040/15 03 88, Mobil: 0709/31 75 74 (endast 17-19/12 !)
E–post: msf@telia.com

Huvudsponsor: Sydkraft Energy Trading

520

TfS nr 8/2004

XXXIV RILTON CUP
27 december 2004 – 5 januari 2005
Rilton Cup är Sveriges största och mest kända, årligen återkommande internationella schacktävling. Sedan 1971
spelas den i Stockholm kring nyårshelgen. Tävlingen initierades med en donation av doktor Tore Rilton. Sedan 1985
är tävlingen ekonomiskt säkrad genom hans testamente, där ett stort belopp har avsatts till schackets fromma.
Vandringspriset, donerat av Skandinaviska Enskilda Banken, är en Riltonmedalj i äkta guld. Segraren i turneringarna
får, förutom en inteckning i den, en medalj i silver. Tävlingen har genom åren haft en mycket stor betydelse för de
svenska juniorerna. De har fått möjlighet att utveckla sig, genom att spela mot starka svenska och utländska spelare.
Turneringarna, med en total prissumma på mer än 200 000 kronor, spelas i tre grupper: Rilton Cup, Rilton Open
och Rilton 1600.
Stockholms Schackförbund hälsar alla välkomna till årets Rilton Cup, den 34:e i ordningen, som spelas på Mälarsalen
i Stockholm Telefon till spellokalen 08-668 21 35, Mobil 073-613 19 73.
Mobiltelefoner och datorer är förbjudna att ha påslagna i spellokalen.
Spelplats:
Rondstart:
Spelsystem:
Anmälan:

Mälarsalen. Münchenbryggeriet, (T-bana Mariatorget). Torkel Knutssonsgatan 2. ö.g. Stockholm.
1:a ronden, den 27 december (Rilton 1600 28 december klockan 11.00), startar klockan 13.00.
Övriga ronder klockan 11.00. Nyårsdagen inget turneringsspel.
9 ronder Fide-Schweizer.
Anmälan och betalning görs senast den 16:e december till Stockholms Schackförbund. Startavgiften
betalas på postgiro 25 79 58 - 9 eller bankgiro 822 - 1301. Vid anmälan, ange namn, adress,
ödelsedatum, klubb, nationell och Elo-rating. De 300 först anmälda spelarna garanteras plats i
tävlingen. Spelare som ej befinner sig vid spelbordet 5 minuter efter första rondstart placeras på
reservlista.

Rilton Cup
Öppen för spelare med elotal och spelare med nationellt ratingtal på minst 2000 (LASK), juniorer kan få dispens.
Betänketid: 40 drag på 2 timmar, därefter 20 drag för nästa timme och partiet avslutas på 30 minuter.
Startavgifter: IGM, IM ingen avgift. Spelare födda 1983 eller senare 250 kr, FM 400 kr. Övriga spelare 600 kr
Priser:
1:a 18 000
2:a 14 000
3:e 12 000
4:e 10 000
5:e 9 000
6:e 8 000
7:e 7 000
8:e 6 000
9:e 5 000
10:e 4 000
Rankingpriser: 3 000, 2 000 och 1 000 i grupper om 18 - 20 personer.
GM och IM deltar ej i spel om rankingpriser.

Rilton Open
Öppen för alla spelare utan Elo-tal eller med ett nationellt tal, lägre än 2000 (LASK).
Betänketid: 40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 1 timme.
Startavgifter: Spelare födda 1983 eller senare 250 kr. Övriga spelare 500 kr
Priser:
1:a 6 000
2:a 4 000
3:e 3 000
4:e 2 000
5:e 1 000
6:e 500
Rankingpriser: 3 000, 2 000 och 1000 i grupper om 18-20 personer. De högst rankade spelarna deltar ej.

Rilton 1600
Öppen för alla Nordiska spelare med ett nationellt tal lägre än 1600 (LASK).
Rondstart:
1:a ronden, den 28 december, startar klockan 11.00. Övriga ronder klockan 11.00.
Nyårsdagen inget turneringsspel. Sista ronden 4 januari 2003.
Spelsystem: 7 ronder Fide-Schweizer
Betänketid: 40 drag på 2 timmar, därefter avslutas partiet på 1 timme.
Startavgifter: 200 kr för spelare födda 1983 eller senare. Övriga spelare 400 kr
Priser:
1:a 4 000
2:a 3 000
3:e 2 000
4:e 1 000
5:a 500
Rankingpriser: 2 000, 1 000 och 500 i grupper om 18 -20 personer.
De högst rankade spelarna deltar ej i ratinggrupperna.

Stockholms Schackförbund, Hornsgatan 82B,118 21 Stockholm
Tel 08-669 36 54 Fax 08-669 64 44
E-mail:stockholms.schackfrbund@telia.com
Hemsida: www.stockholmschack.nu
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Sveriges Schackförbund

söker kanslichef
Efter cirka 20 år som chef för Sveriges Schackförbunds kansli i Norrköping avgår Ingemar
Eriksson i slutet av nästa år. Förbundet söker därför en ny kanslichef.
Som kanslichef ansvarar du för kansliverksamheten, f.n. belägen i Norrköping. Det innebär att
du är chef för cirka 4 hel- eller deltidsanställda på kansliet. Du arbetar på uppdrag av Sveriges
Schackförbunds styrelse.
Sveriges Schackförbund har cirka 300 klubbar med 18 000 medlemmar varav cirka 12 000 är
ungdomar. En omfattande ungdomsverksamhet, ett väl utvecklat allsvenskt seriesystem samt
många nationella och internationella tävlingar för både juniorer och seniorer innebär att
förbundet har ett stort behov av en effektiv administration.
Kansliet har två huvudfunktioner, dels att svara för den administration som erfordras i ett
riksförbund av Sveriges Schackförbunds storlek med bl.a. myndighetskontakter beträffande
ekonomiska bidrag till förbundet, dels att svara för service och information åt förbundets
klubbar, distrikt och medlemmar samt åt styrelsen med sina kommittéer. Bland arbetsuppgifterna märks:
●
●
●
●
●

posthantering samt omfattande brev- telefon- och mailkontakter
allsvenskan och andra tävlingar med utskick av inbjudningar och resultatrapportering
ekonomihanteringen för förbundet
registrering av medlemmar, prenumeranter till Tidskrift för Schack mm
försäljning av utbildningsmaterial mm.

En allt större del av förbundets information sker digitalt även om utskick i pappersform
fortfarande sker i stor omfattning. I kanslichefens uppdrag ligger att åstadkomma en allt
effektivare verksamhet och en allt högre servicenivå till medlemmar och styrelse m.fl.
Vi söker dig som har en god administrativ förmåga och som är serviceinriktad och drivande.
Ett genuint intresse för schack är naturligtvis inte heller fel.
Ingemar Eriksson, 011–10 74 20 kan ge information om arbetet.
Information om den framtida inriktningen och om anställningsförhållanden kan ges av Ingvar
Carlsson, ordförande i Sveriges Schackförbund. Ansökan ställs senast 10 december till
Ingvar Carlsson
Allmogegatan 44
583 33 Linköping
ingvar.carlsson@schack.se
013–21 31 21, 070–569 82 11, 013–20 82 11
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Gamla årgångar av TfS
“Schackolympiaden spelades i kasinot i Zlatni Piassatzi, en alltför liten byggnad för ett evenemang av det
här slaget, vilket gick ut över publiken, som bara kunde släppas in i ytterst begränsad omfattning.“ Byt ut
namnet på kasinot mot Gran Casino i Calvia och man skulle kunna tro att det var tal om årets olympiad.
I själva verket handlar det om OS för 42 år sedan. Det är ett citat från TfS nr 9/1962. Bobby Fischer fanns
med bland deltagarna den gången.
Vi har fortfarande TfS 1962 och många andra gamla årgångar på lager. Priserna nedan gäller häftade,
kompletta årgångar. Portofritt! Vi levererar också i mån av tillgång enstaka exemplar à 25 kr.
Postgiro 60 46 34-6.
1954
1956
1957
1958
1959
1960
1962
1963
1964
1965

150 kr
150 kr
150 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
150 kr
150 kr
150 kr

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

200
200
200
120
120
120
200
100
100
100

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995

100
100
100
140
140
140
140
140
140
140

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

140
140
140
140
140
140
140
140

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Special: Tio TfS-nummer från olika årgångar 50 kr

Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

Spännande nyårsschack
i Norge ...
Den här gången utspelas Nordens stora schackbegivenhet runt nyår i norska
Drammen, 40 km från Oslo.

Superturneringen 27/12 – 5/1
samlar tio stormästare av hög klass: Alexei Shirov (2726), Alexander Chalifman (2669), Peter Heine
Nielsen (2663), Luke McShane (2629), Bartlomiej Macieja (2613), Viktor Kortchnoi (2601), Simen
Agdestein (2589), Magnus Carlsen (2581), Antoaneta Stefanova (2523), Leif Erlend Johannessen (2519).

Drammen International 27/12 – 5/1
är en stormästarturnering öppen för spelare med Fide-rating. Bland tidigt anmälda spelare finns GM
Michailevskij (2566), GM Lugovoi (2550), IM Kjetil Lie (2474), GM Stellan Brynell (2473), IM Viktorija
Cmilyte (2442).

Drammen Romjulssjakk 28 – 31/12
är en helt öppen turnering för alla schackspelare, indelade i tre ratinggrupper.
Programmet innehåller därutöver många sidoarrangemang, också för barnen.
Se festivalens hemsida: www.buskerudsjakk.org och välkommen till Drammen!
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POSTTIDNING

B

Avsändare: Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

Svenska Schackbutiken AB
”Allt i Schack”
Learn From the Chess Legends,GM Mihail Marin, 2004, 312s, 250 kr
Mihail Marin (MM) personifierar den sanna kärleken till schacket. Inga
ansträngningar kan bli för stora när MM går till botten med en ställning - i
denna bok gör han det med ett lämpligt antal, nämligen 64 st. Materialet är
uppdelat i åtta kapitel där olika schacklegender får symbolisera den ultimata
konsten att omvandla en liten teknisk fördel till vinst. Rubinstein är bland
annat känd för sin fantastiska förmåga att hantera tornslutspel, och med
honom som inspirationskälla får vi kontakt med de nödvändiga attityderna
som behövs i denna svåra del av spelet. Aljechin var oerhört stark i ställningar
med dam och torn mot dam och torn. Gelfand sa i en intervju för några år
sedan att han fortfarande är oöverträffad där. Aljechin är fartyget, MM är
lotsen och läsaren passageraren som efter denna färd troligen kan avancera
från passagerarplats till styrhytten.
Ingen människa har ännu lyckats nå samma djup i analyser och förståelse
som den store patriarken. MM visar på vilket sätt han inspirerats av Botvin
niks analyskonst. Därefter blir det dags för den sorglöse Tal att visa med
vilken glöd han förvaltade tornets kraft gentemot två lätta pjäser. Jag vill
påstå att det MM skriver om detta ämne är oöverträffat i den tidigare
schacklitteraturen, och att enbart detta kapitel ger mer än den normala utdelningen per schackbok (en
schackbok = en rankingpoäng enligt Jonathan Tisdall).
När mästarnas tekniker beskrivs är det svårt att undvika Robert James Fischer (RJF), vars teknik i
slutspel är något av det värsta som skådats på denna jord. Speciellt hans spel med torn och löpare mot
torn och springare är så nära perfektion att man ens idag med hjälp av datorer har svårt att finna misstag
i hans vinstföring. Med tanke på att RJF inte var korrspelare ter det sig än mer beundransvärt.
En annan naturbegåvning är Anatoilj Karpov, som har blivit känd för att vinna så kallade remibetonade
ställningar med olikfärgade löpare på löpande band. MM systematiserar AKs framgångar på området
och ger oss den nödvändiga förståelsen för att hantera dessa ställningar bättre.
Viktor Korchnoi är sista man ut med sin otroliga förmåga att precist värdera var gränsen går för att
kunna erövra material till priset av en dynamisk nackdel. Dessutom kompletteras i viss mån kapitlet med
Rubinstein tornslutspel, eftersom VK är hans andlige arvtagare. Ingen nu levande slår VK på fingrarna i
komplexa tornslutspel, och MM undersöker några av hans alster från den högre skolan.
Boken styrka är de fenomenala analyserna. Jag har själv aldrig tidigare träffat på en sådan uthållighet
i ställning efter ställning i drygt 300 sidor. Det som imponerar är att hans analyser inte ger läsaren
känslan av att allt är uttömt. Tvärtom förmedlar det gedigna arbetet en känsla för schackets magi.
Detta rika verk innehåller även personliga betraktelser över schacklivet i öst under sovjettiden. Det är
svårt att säga om det finns någon som aldrig bott i Sovjet som kan erbjuda såpass insiktsfulla kommentarer om schacket och karaktärerna i det forna kommunistiska imperiet som MM. Hur som helst har få
läst fler ryska schackböcker än vår lots i schackdimman. Ett sant mästerverk!
Behöver du schackböcker, schackprogram eller spel? Vi har allt en schackspelare behöver. Har vi varan hemma skickas
den samma dag. Beställningar under 1000 kr skickas mot faktura. Du lägger bara till för portot. Inga mystiska
tilläggskostnader. Vår styrka är gedigen produktkompetens och mycket hög servicenivå. Vill du ha rabatt varje gång
du handlar? Gå med i Schackbutiken Klubb! 15% på böcker inklusive prenumeration på Schacknytt. 10% rabatt på allt
schackmaterial. Fullständiga villkor finns på vår hemsida.
Prislista för säsongen 2003-2004 ute nu! Ring och beställ den!
Hemsida: www.schack-kompaniet.com e-brev: order@schackbutiken.com
I Svenska Schackbutiken AB arbetar Gunnar Fredin, Michael Göransson, IM Karl Johan Moberg och IM Ari Ziegler.
Välkommen att besöka vår välsorterade butik där du hittar Nordens största lager av schackartiklar!
öppet mån-fre 09.30-18.00, Vegagatan 18, 413 09 Göteborg, Tel/fax: 031-24 47 14.
Besök gärna www.schacknytt.com!
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