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100 Nionde gången gillt för Leko

Foto: Cathy Rogers

När världseliten samlas brukar vår reporter Ian Rogers
finnas på plats. Åtta av världens nio högst rankade spelare
kom till Wijk aan Zee den här gången och flera av dem har
bidragit med analyser i Rogers partiurval. Passa på och njut
vid genomspelningen! Det är initierat och instruktivt. Peter
Leko debuterade i Wijk aan Zee när han var tretton, men
det var först nu tolv år senare som han fick en hejdundrande
fullträff. Världsfemman har förvandlats från en gnetare till en
farlig taktiker.

128 Schackhistoriska strövtåg
Med start i det här numret ger sig Calle Erlandsson ut på strövtåg i den svenska
schackhistorien. Med läsarnas hjälp hoppas vi bland annat att kunna lyfta fram mindre
kända dokument och mer eller mindre bortglömda schackpersonligheter. Den här
gången handlar det om tidskriften Schackspelaren, Boken om schack, klubbnålar,
Bollnäs SS och en hjältematch.

135 Nötknäckarsviten
Christer Brundin kommer med en ny rapport från schackklubben i Carlsvik. När
redaktören för klubbtidningen Blasket skulle sätta ihop en julpristävling, skapade han
huvudbry av ett slag som han inte hade anat. Hans idé att hämta julnötterna från den
egna praktiken visade sig vara tämligen misslyckad.

142 Intervju med Hans Tikkanen
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Foto: Calle Erlandsson

På ungdomssidorna bjuder Jonas Eriksson på en intervju med
Hans Tikkanen (bilden) och en presentation av Sonja Kovalevskyskolan. Tikkanen berättar bland annat om besöket i Indien i
samband med Junior-VM och om sina framtidsdrömmar.

Medarbetare i det här numret:
Björn Ahlander, Christer Brundin, Stellan
Brynell, Jonas Eriksson, Calle Erlandsson,
Sune Fagerbrant, Kristian Fredén, Mattias
Hedlin, Sture Hellberg, Ulf Norevall,
Sture Olsson, Cathy Rogers, Ian Rogers,
Johan Sigeman, Christian Unmack, Ola
Winfridsson, Per Åkerman.
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Corusturneringen i Wijk aan Zee

Nionde
gången
gillt för
Peter Leko
Av Ian Rogers

Foto Cathy Rogers

eter Leko har kommit till den
lilla holländska badorten Wijk
aan Zee ända sedan han var en
13-årig IM. Det ungerska underbarnets minnen av Corus Chess
Festival (tidigare Hoogoven-turneringen) har inte alltid varit
goda. År 1994, när han var 14,
tog Leko en av de stormästarinteckningar som gjorde att han
lyckades slå Judit Polgars rekord
som världens yngsta stormästare. Två år senare slutade han på
en föga smickrande tiondeplats
efter att ha spelat 12 remier
på de 13 ronderna – det tog fyra
år innan arrangörerna bjöd in
honom till Wijk aan Zee igen.

P
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Översättning Ola Winfridsson

Vid återkomsten 2000 imponerade Leko storligen och slutade tvåa bakom en överlägsen
Garri Kasparov, men de två nästföljande besöken blev en besvikelse – 50 procent och åttonde
plats år 2001 och endast en futtig
halvpoäng mer 2002. Leko saknades 2003, men förra året var
han med och slogs om förstapriset för första gången. Till sist fick
han dock se sig överflyglad av
Anand med en halvpoäng.
År 2005, vid sitt nionde försök, lyckades Leko – nu 25 år
gammal – äntligen bryta förtrollningen och vinna förstapriset
på 10 000 euro, en halva före

Viswanathan Anand. Det var en
av de mest spännande tävlingarna i Wijk aan Zee-turneringens
67-åriga historia.
Leko antogs vara lite stukad
efter den oavgjorda VM-matchen
mot Vladimir Kramnik i oktober. Det tycks emellertid som
om detta resultat – så nära men
ändå så långt borta – endast har
sporrat ungraren ytterligare. På
presskonferensen efter turneringen var han på ett sprudlande
humör:
“Jag är mycket glad över den
här segern eftersom det var den
enda grand slam[-turnering] som
saknades. Jag har ju redan vunnit
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i Linares och Dortmund. Den
här turneringen är mycket speciell, men jag är inte överraskad
över mitt resultat här. Jag spelade 7–7 i [VM-]matchen och rent
schackligt höll jag jämna steg
[med Kramnik].“
Även om Leko slogs om ledningen med flera spelare i årets
turnering – vid olika tidpunkter
delade Topalov, Adams och till
och med kubanen Bruzon (som
vann B-gruppen förra året) ledningen – var det ändå förhandsfavoriten Anand (han jagade sin
tredje Corus-seger) som ungraren fruktade mest.
“Det finns bara ett sätt att
vinna här i Wijk aan Zee, man
måste slå Vishy“, sa Leko.
Detta lyckades han med i
andra ronden efter något så
ovanligt som en bortsättning från
indierns sida. Leko var den ende
som gick igenom turneringen
obesegrad med fyra vinster och
nio remier. Han var aldrig illa ute
i något parti och hans poängskörd kunde ha blivit än större
om han hade tagit vara på sina
chanser i fler partier, inte minst
mot Veselin Topalov som tagit
en tidig ledning, där Leko spolierade ett mästerverk i vardande.
Lekos resultat i Wijk aan Zee
torde innebära att han går förbi
Topalov och upp på tredje plats
på världsrankingen, efter Kasparov och Anand. Ungraren ansåg
inte att avståndet mellan honom
själv och indiern var av avgörande betydelse.
“Vishy vinner naturligtvis
många turneringar, men en hel
del av dem är snabbschack. Med
den klassiska betänketiden tror
jag inte att han är bättre.“
Anand var givetvis besviken
över sitt resultat trots att en seger
mot Ivan Sokolov i slutronden
hade betytt att han tagit turneringssegern på bättre särskiljning.
Han lyckades dock inte bryta ner
den sladdande holländarens motstånd. Anand, som vid 35 års
ålder var en av turneringens

veteraner, slog Adams i näst sista
ronden och förstörde därmed
engelsmannens segerförhoppningar och satte samtidigt press
på Leko. Det faktum att indiern
misslyckats med att omsätta fördelaktiga ställningar mot van
Wely och Svidler gjorde dock att
Anand inte riktigt nådde önskat
resultat.
Icke desto mindre var Lekos
seger helt välförtjänt, något som
det följande knippet partier visar. Sitt gamla rykte som “utjämnaren“ till trots är Leko faktiskt
en farlig taktiker. Lägg därtill fenomenala öppningsförberedelser
och en ny aggressivare spelstil
som svart och vi har en spelare
som tagit till sig Kasparovs bidrag till det moderna schacket.
Den dag han når sin absoluta
topp har han alla möjligheter att
ta schacket till en högre nivå.
Viswanathan Anand
Peter Leko
Sicilianskt (B 33)
Rond 2
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6
7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Lxf6 gxf6
10.Sd5 f5 11.c3 Lg7 12.exf5 Lxf5
13.Sc2 0-0 14.Sce3 Le6 15.Ld3
f5 16.0-0 Ta7
Ett sofistikerat drag som får sin
förklaring när man ser den lilla
finess som vit har till sitt förfogande efter 16...Se7?: 17.Sxe7+
Dxe7 18.Lxf5! med bondevinst
på grund av att tornet hänger på
a8.
17.a4 Se7 18.Sxe7+ Txe7 19.
axb5 axb5 20.Lxb5
År 2004 prövade Anand 20.Ta6
mot Kasparov, men partiet slutade i en snabb remi efter 20...d5
21.Sc2 Lc8 22.Ta8 Dd7 23.Sb4
e4 24.Le2 Lb7 25.Ta5 d4 26.
cxd4. Observera att ovannämnda taktiska trick – 20.Lxf5 Lxf5
21.Sxf5 Txf5 22.Dd5+ följt av
23.Ta8 – inte fungerar här p.g.a.
20...Txf5!.
20...d5 21.Ta6
Så här långt har Anand, antagli-

gen ovetandes, följt den variant
som rekommenderas för vit i den
nyutkomna boken Experts vs. the
Sicilian – en bok där olika författare rekommenderar motmedel
mot specifika varianter i Sicilianskt. Jacob Aagaard står bakom
kapitlet om Lasker-Pelikan.
21...f4!
Ännu starkare än 21...Kh8 22.
Da4 f4 23.Sc2 Lc8 24.Ta8 Te6
som gav svart ett rätt farligt angrepp i ett föga känt e-postparti,
Teichmann–Marotta, 2003.
22.Sc2
Anledningen till att svart tidigare undvek 21...f4 var 22.Txe6
Txe6 23.Dxd5 Dxd5 24.Sxd5,
vilket Aagaard och andra har
bedömt som bättre för vit eftersom svart inte hinner spela 24...e4
p.g.a. 25.Lc4 Kh8 26.Sxf4. Leko
(och Anand) insåg emellertid att
svart då har det enkla 26...Tc6!
som vinner material. Därför måste Anand retirera med springaren omedelbart, vilket i sin tur
innebär att damen inte alls är lika
aktiv som i (den gamla) huvudvarianten.
22...Lc8!
Anand trodde detta var en ny
idé. Han var antagligen inte medveten om ovannämnda e-postparti.
23.Ta8 Dd6 24.Sb4 Lb7 25.Ta7
d4

Här gick Anand ner på armbågarna en lång stund. Han avfärdade snabbt 26.La6 på grund
av 26...Lxg2!, men 20 minuter
senare – utan att ha lyckats hitta
ett fullt tillfredsställande drag –
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började han titta på 26.La6 igen.
Eftersom han hade glömt sin
tidigare analys drog han med
säker hand ...
26.La6??
Ajajaj! Nödvändigt var 26.Lc6!
och även som svarts angrepp
ser skräckinjagande ut efter
26...Lxc6 27.Txe7 Dxe7 28.Sxc6
De6 29.Sb4 är det antagligen
inte tillräckligt för att vinna mot
exakt försvar. Anand drabbades
nu av ett akut anfall av självförakt när Leko vederlade “förstärkningen“ ...
26...Lxg2! 27.Lc4+
Efter 27.Db3+ (på 27.Txe7 går
ridån naturligtvis omedelbart ner
efter 27...Dg6!) 27...Ld5! förlorar vit material eftersom han inte
har några nyttiga avdragsschackar efter 28.Sxd5 Txa7.
27...Kh8 28.Ta6 Dc5 29.Kxg2 f3+
30.Kh1 Dxc4 31.Tc6 Db5 32.Td6
e4 33.Txd4
Antagligen vits bästa praktiska
chans även om det slutspel som
nu uppkommer är hopplöst i det
långa loppet. Å andra sidan kan
han inte tillåta svarts bönder att
rycka fram ytterligare, det skulle
också leda till en dödlig utgång.
33...Lxd4 34.Dxd4+ De5 35.
102
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Dxe5+ Txe5 36.Sc2 Tb8 37.Se3
Tc5 38.h3 Txb2 39.c4 Tg5 40.
Kh2 Kg8 41.h4 Tg6 42.Kh3 Kf7
43.Sf5 Tc2 44.Se3 Td2 45.c5
Ke6 46.c6 Tg8 47.c7 Tc8 48.Kg3
Txc7 49.Kf4 Td4 50.Ta1 Tf7+
51.Kg3 Td8 52.Ta6+ Ke5 53.
Sg4+ Kd5 54.Sf6+ Txf6 55.Txf6
Ke5 56.Th6 Tg8+ 57.Kh3 e3
58.uppg.
“En kandidat för utmärkelsen
Mitt livs sämsta parti“, sa Anand
efteråt.
Veselin Topalov
Peter Leko
Rond 12

I 30 drag har de båda kombattanterna manövrerat lugnt och
stilla – Topalov har förberett ett

angrepp på damflygeln medan
Leko riktat in sina pjäser mot
kungsflygeln – men det hela ser
ut att ha kommit in i en återvändsgränd. Emellertid visar
Leko, som redan var i tidsnöd,
att Topalov borde ha varit mer
uppmärksam på motståndarens
göranden och låtanden.
30...Sf3!! 31.gxf3 exf3 32.Lf2
Txc4! 33.e4
Annars kommer svart att ha lur
som Tg4 och Tg1+ till sitt förfogande.
33...Tcxe4 34.Txe4 Lxe4 35.Sd2
Ld5 36.h3 Te2! 37.Tc1

37...h5?!
Ett pseudoaggressivt drag som
försvårar svarts uppgift avsevärt.
Efter 37...h6!! som håller fältet
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h5 fritt för svarts springare skulle
vit inte ha klarat sig länge till.
Det kan följa 38.Dd4 Sh5!
(38...Dg5!? 39.axb6 axb6 40.Td1
Kh8!. Sjipovs anmärkningsvärda
förslag. Han hävdar att vit är i en
form av dragtvång, t.ex. 41.Dh4
[41.Kh2 Sh5!] 41...Txd2!!
42.Dxg5 Txd1 43.Dg1 Se4 och
svarts pjäser väller över vit.)
39.Dxd5 Txf2 40.Sxf3 (tvunget
eftersom 40.Tc8+ Kh7 41.Ld3
strandar på 41...Sg3+ 42.Kg1 Tg2
matt) 40...Sf4! (40...Sg3+ 41.
Kg1 Se4+ tillåter vit att fiska i
grumligt vatten med 42.Sg5!!,
dock inte 42.Kh1 Th2+!!)
41.Dd1 Dg3 42.Tc3 Se2! (med
hotet 43...Th2+!) 43.Dxe2 Txe2
44.Lxe2 Dxh3+ och slutspelet
torde vara lätt vinst för svart även
om det kommer att ta sin lilla tid
att ro det hela i land.
38.Dd4 Dg5 39.axb6 axb6 40.Td1
Dg6 41.Kh2
Dragserien är avklarad och nu
tog sig Leko en mycket lång
funderare. Vit har förnyat hotet
mot b-bonden och Leko ansåg
sig därför inte ha något bättre än
41...Dg5 42.Kh1
varefter spelarna enades om
remi.
Senare visade det sig dock att
svart i slutställningen kunde ha
spelat på vinst med 42...Kh7!
med idén att bemöta 43.Dxb6
med 43...Sg4!! 44.hxg4 hxg4
varefter vit är hjälplös mot alla
hot. Vit behöver naturligtvis inte
ta b-bonden, men Sg4!! kommer
i alla fall.
Leko förklarade senare att han
ursprungligen hade planerat att
spela 42...Sg4, men tyckte inte
om 43.hxg4 hxg4 44.Se4! med
idén 44...Lxe4 45.Dd8+. Tyvärr
missade han alltså det förberedande kungsdraget som antagligen hade avgjort partiet (det kan
naturligtvis också hända att
Anands vinst över Adams också
hade något att göra med Lekos
nervdaller – en felräkning skulle
innebära att indiern kom ikapp).

Peter Leko
Lazaru Bruzon
Spanskt (C 99)
Rond 11
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6
8.c3 0-0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5
11.d4 Dc7 12.Sbd2 cxd4 13.cxd4
Ld7 14.Sf1 Tac8 15.Te2
Ett konstlat drag som Leko har
använt tidigare. Länge ansågs
15.Se3 Sc6 16.d5 Sb4 17.Lb1 a5
18.a3 Sa6 19.b4! vara mycket
starkt för vit eftersom b-bonden
är tabu och springaren på a6 står
offside. Nyligen spelade partier
tyder dock på att svart kan kämpa för utjämning genom att låta
bli att byta av på b4.
15...Sc6 16.a3 exd4 17.Sxd4
Tfe8
Ett olyckligt val av Bruzon. Han
väljer en variant som allmänt har
ansetts vara fullt tillfredsställande för svart, men nu kanske
kommer att överges till förmån
för 17...Sxd4 18.Dxd4 Le6 som
syftar till att besvara 19.Lf4 med
19...Sh5 20.Lh2 Lf6!? och svart
har motspel.
18.Sg3 d5 19.Sxc6 Lxc6 20.e5
Se4

21.Lf4!
Lekos förstärkning. Efter 21.Sxe4
dxe4 22.Lxe4 Ted8 23.Db3 Lxe4
24.Txe4 Dc2 har svart inga problem. Bruzon tänkte nu i över en
timme och beslöt sig slutligen för
att testa ungrarens nyhet genom
att försöka sno åt sig e-bonden.
21...g5?
Bruzons beslut färgades antagligen delvis av bristen på goda

alternativ. Efter 21...Sxg3 22.
Lxg3 Dd7 23.f4 ansåg Leko att
svart inte har något direkt att
sätta emot vits annalkande kungsangrepp. Leko hade även analyserat ställningen efter 21...g6
22.Sxe4 dxe4 23.Lb3! hemma
på kammaren och bedömde den
som mycket lovande för vit.
22.Sf5! gxf4?!
22...Dd7 23.Sxe7+ Dxe7 ser ut
att vara ett mindre ont alternativ, även om svart efter 24.Lh2
antagligen kommer att känna av
det gapande hålet i kungsflygelns
bondestruktur.
23.Txe4! Kh8
På 23...Lf8 24.Txf4 Dxe5 hade
Leko tänkt spela 25.Dg4+ Kh8
26.Sd4 med fördel, men hade
det här utspelat sig på brädet
hade han kanske sett att 25.Th4!!
är nära nog forcerad vinst. Efter
t.ex. 25...Dxb2 26.Ta2!! Df6
(26...Dxa2 27.Dg4+ Kh8 28.
Txh7+ Kxh7 29.Dh5+ Kg8 30.
Se7+! leder till matt och 26...Dc3
27.Dh5 h6 28.Tg4+ Kh8 29.
Sxh6 är också hopplöst) 27.Dg4+
Lg7 28.Th6! De5 (28...Te1+ 29.
Kh2 De5+ 30.f4 förändrar ingenting) 29.Txh7!! Kxh7 30.Se7+
vinner vit damen eller sätter matt.
24.Te1! Ld7
Efter Lekos enkla reträtt kan
Bruzon inte göra mycket mer än
beskåda ruinerna av sin ställning.
24...Lf8 förlorar efter antingen
25.Dd3 eller 25.Dd4 och på
24...Tg8 25.Dh5 håller han näsan över vattenytan obetydligt
längre.
25.e6! uppg.
Svarts ställning rasar samman
efter 25...fxe6 26.Dd4+ e5 27.
Txe5.
Peter Leko
Nigel Short
Spanskt (C 95)
Rond 9
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6
8.c3 0-0 9.h3 Sb8 10.d4 Sbd7
11.Sbd2 Lb7 12.Lc2 Te8 13.Sf1
Lf8 14.Sg3 g6 15.b3 Lg7 16.d5
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De7
Det moderna draget. Svart vill
spela c6 och äldre drag som
16...Sb6 och Spasskys idé
16...Lf8 inger inget förtroende.
17.c4 c6 18.Le3 Tec8
Svarts system är något av en
favorituppställning för de indiska toppspelarna Sasikiran och
Harikrishna. Det kan hända att
Short, som med ojämna mellanrum tränar Harikrishna, lånat
idén av 2004 års juniorvärldsmästare.
19.Tc1 a5 20.Dd2 bxc4!?
Det är inte lätt för svart att hitta
ett lämpligt ögonblick att spela
Sc5. Det omedelbara 20...Sc5
tillåter 21.Lxc5! dxc5 22.dxc6
Lxc6 23.cxb5 Lxb5 24.a4 Lc6
25.Ld3 med en överlägsen bondestruktur för vit.
21.bxc4 cxd5 22.cxd5 Sc5

23.Ld3!
Ett anmärkningsvärt icke-stereotypt val som tillåter svart att ta
löparparet utan att behöva kompromettera sig strukturellt.
23...h5?!
Efter det här tar Leko kontrollen
med en serie kraftfulla drag.
23...Sfd7 24.Lb5 är inte heller
trevligt för svart, men Short borde ha försökt med det eller
23...Sxd3 24.Dxd3, även om abonden och de svaga fälten på
damflygeln då kommer att bli
mycket svårförsvarade.
24.Lxc5 dxc5 25.Dg5! Tc7
Svarts e-bonde är sårbar, trots att
han har Sxd5 när den vita springaren lämnar f3. Short hade helst
spelat 25...Kf8, men efter 26.
104
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Sxe5! Sxd5 27.Dxe7+ Sxe7 28.
Sd7+ Kg8 29.Sb6 vinner vit
kvalitet.
26.Sf1! Tac8 27.S1d2
Plötsligt är 28.Sc4 ett dödligt hot.
27...Se8 28.Dxe7 Txe7 29.Sc4
La6
Svarts enda hopp eftersom
29...a4 30.Sb6 förlorar a-bonden
och 29...Ta8 30.Sb6 c-bonden.
30.Sfxe5 Lxe5 31.Sxe5 c4 32.
Lxc4 Txe5 33.Lxa6 Txc1 34.Txc1
Txe4 35.f3 Te5

Om vit nu hade varit tvungen att
spela 36.Td1 skulle svart kunna
upprätta en blockad på d6 med
hyggliga remichanser. Leko har
emellertid fått korn på en betydligt starkare idé ...
36.Tc5! h4
Svart när en dröm om ett mattnät – det gäller “bara“ för springaren att hinna fram till g3 via d6
och f5. I vilket fall som helst
skulle svaret ha blivit det samma
om svart hade bestämt sig för att
rädda a-bonden.
37.d6! uppg.
Efter 37...Te1+ (37...Txc5 38.d7
är ännu värre) 38.Kf2 Td1 39.Tc8
vinner vit en pjäs. “Jag blev
fullkomligt utspelad. Leko var
bättre förberedd, hans förståelse
överlägsen och hans kombinationsspel bättre än mitt“, sa Short
efter partiet.
Ivan Sokolov
Peter Leko
Damgambit (D 47)
Rond 1
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3
e6 5.Sf3 Sbd7 6.Ld3 dxc4 7.Lxc4

b5 8.Ld3 Ld6
Zvjagintsev-systemet vars syfte
är att se till att svart alltid kan
besvara e4 med e5.
9.0-0 0-0 10.h3!? b4!
På 10...a6 hade Sokolov planerat
11.e4 e5 12.dxe5 Sxe5 13.Sxe5
Lxe5 14.Le3 med ett visst tryck.
11.Sa4 c5 12.dxc5 Lxc5!
Det här draget hade Sokolov
underskattat och han fruktade
redan att svart utjämnat.
13.Dc2 Le7 14.e4 Da5 15.a3?!
Vit inser inte vilken nagel i ögat
svarts tryck kommer att bli i den
förenklade ställning som nu uppkommer. 15.b3 La6 16.De2!
håller svarts dam borta från b7fältet och bibehåller jämvikten.
15...La6 16.Lxa6 Dxa6 17.axb4
Tfc8 18.Db1 Db7 19.e5 Sd5
20.Sc5 Sxc5 21.bxc5 Txc5
22.Ld2 Tb8 23.Ta2 Tc7 24.Tc1
h6 25.Txc7 Dxc7 26.Ta4 Lb4
27.Lxb4 Sxb4 28.Ta3 Sd5 29.Da1
Dc2 30.b3?!
Härefter blir svarts tryck överväldigande. Genom 30.Se1! De2
(30...Dxb2 31.Txa7 är okej för
vit) 31.Sd3 hade vit kunnat täcka
alla sina svaga punkter – b2, e5
och f4.
30...Sf4! 31.Txa7
Om 31.Se1 så är 31...Df5 obehagligt för vit. Drag som Tb5
hänger i luften och springaren
sitter dessutom fast på första
raden.
31...Txb3 32.Da4

I princip tvunget med tanke på
att 32.Ta8+ Kh7 33.Da4 faller
på Sxh3+!.
32...Sxh3+?
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Peter Leko och Vladimir Kramnik i efteranalys. Det blev oavgjort i VM-matchen i Brissago och
remi i Wijk aan Zee, men i Corusturneringen var det Leko som segrade i slutändan.

Leko var frestad att spekulera i
32...Dc1+! 33.Kh2 Tb1, men
kunde inte se någon klar fortsättning på angreppet efter 34.Ta8+
(34.De8+ Kh7 35.Dxf7 Dh1+
36.Kg3 Se2+ 37.Kh4 Dxg2 och
svart vinner) 34...Kh7 35.De4+
g6 36.Se1 (efter 36.Sd2 Dh1+
37.Kg3 Sh5+ 38.Kf3 Tg1 39.Dg4
Tc1! 40.Dd4 Dd1+ får svart
ett giftigt angrepp) eftersom
36...Sxh3 lämnar över fördelen
till vit: 37.Kxh3 Dxe1 38.Df4!.
Men svart kan spela mycket
starkare i 36:e draget, nämligen
36...Sxg2!! (det var detta Leko
hade missat) 37.Ta7 (37.Sxg2
förlorar forcerat efter 37...Dg1+
38.Kg3 Tb3+ 39.f3 Tb2 40.f4
Tb3+ 41.Kh4 Df2+) 37...Kg7
38.Kxg2 Dxe1 39.Dxe1 Txe1
och svart har utmärkta vinstchanser i detta tornslutspel med fyra
bönder mot tre eftersom såväl

40.Ta5 som 40.f4 bemöts med
40...g5!.
33.Kh2 Sxf2 34.De8+ Kh7 35.
Dxf7 Dg6
Nödvändigt, men slutspelet som
uppkommer är lätt remi för svart.
36.Dxg6+ Kxg6 37.Te7 Tb6 38.
Sd4 Sg4+ 39.Kh3 Sxe5 40.Txe6+
Txe6 41.Sxe6 Kf6 42.Sd4 h5
43.Kh4 g6 44.Se2 Kg7 45.Kg5
Sf7+ 46.Kh4 Kh6 47.g4 g5+ 48.
Kh3 h4 49.Sd4 Sd6 50.Sf3 Se4
51.Sxh4 remi
En bortslarvad möjlighet för
Leko.
Peter Leko
Vladimir Kramnik
Damindiskt (E 15)
Rond 5
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 b6 4.g3
La6 5.Da4 Lb7 6.Lg2 c5 7.dxc5
Lxc5 8.0-0 0-0 9.Sc3 Le7 10.Lf4
a6 11.Tfd1 d6 12.Db4!?

En märklig ny idé som genom
hotet 13.c5! syftar till att locka
svarts springare till c6 istället
för d7 (det normala mönstret i
den här varianten). Den gamla
huvudvarianten börjar med
12.Dc2 – Leko spelade den utan
framgång mot Kramnik i förra
årets VM-match i Brissago.
12...Sc6 13.Da3 d5 14.Da4 Dc8
Leko hade hoppats på det skenbart aktiva 14...b5?! 15.cxb5
axb5 16.Dxb5 La6 17.Db3 och
svart har inte tillräcklig kompensation för bonden.
15.cxd5 b5! 16.Dc2
Kramnik undersökte länge damoffret 16.dxc6 bxa4 17.Se5!?,
men kom slutligen fram till att
svart står okej efter 17...Lxc6
18.Sxc6 Db7. Leko hade så klart
tittat på dessa varianter under
sina förberedelser och avfärdade
det hela med “det är bara remi“.
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16...Sb4 17.Dd2 Sbxd5 18.Sxd5
Sxd5 19.Tac1 De8 20.Sd4 Td8
Efter partiet undrade Kramnik
om han skulle ha förhindrat vits
nästa drag med 20...h6, men han
var rädd för att 21.Sf5!? skulle
visa sig obehagligt. Under efteranalysen visade dock Leko svart
står okej efter 21...exf5 22.Lxd5
Td8 23.Lxb7! Txd2 24.Txd2 Lb4
25.Tdc2 De6 26.a3 Le7.
21.Lg5 h6
Kramnik erkände att han ursprungligen hade tänkt sig 21...f6
22.Sxe6! Lb4!? bara för att upptäcka att 23.Sxd8! Lxd2 24.Sxb7
utfaller till vits fördel.
22.Lxe7 Dxe7 23.Da5
Vid det här laget hade Kramnik
mindre än 20 minuter kvar och
Leko var väldigt optimistisk beträffande sina chanser. Genom
sitt exakta svar neutraliserar
emellertid Kramnik vits tryck.
23...Tc8!

24.Sb3
Leko hade tänkt spela 24.Lxd5
Lxd5 25.Txc8 Txc8 26.Dxa6,
men upptäckte svarts kraftfulla
svar 26...Dc5! då 27.Sb3 Dc2
28.Tc1? är ospelbart på grund av
28...Dxc1+! 29.Sxc1 Txc1 matt.
Kramnik fruktade 24.a3 i första
hand, men i efteranalysen gick
det inte att påvisa någon fördel.
“Det är inte helt lika“, sa Kramnik till Leko, “men hur ska du
förstärka din ställning?“
24...Sf6 25.Lxb7 Txc1 26.Txc1
Dxb7 27.Dd2
27.Sc5 Dd5! leder ingenvart för
vit.
27...Tc8 28.Txc8+ remi
106
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Peter Leko
Michael Adams
Spanskt (C 87)
Rond 7
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 d6 7.c3 Lg4
8.d3 Sd7 9.Le3 h6 10.h3 Lh5 11.
Sbd2 Lg5 12.De2 Lxe3 13.Dxe3
0-0
I ett parti i den här varianten
förra året mellan samma spelare
sköt Adams in 13...b5 innan han
rockerade och höll remi utan
besvär. Normalt skulle textdraget endast innebära en dragomkastning, men Leko bestämde
sig för att avstå från den vanliga
d4-framstöten och istället förlägga spelet till damflygeln.
14.b4!? Te8 15.a3 Sb6 16.Lxc6
bxc6 17.Sb3 d5
Leko blev mycket glad när han
fick se det här draget som släpper
kontrollen över c5. Om vit lyckas spela d4 och byta av på e5
kommer detta emellertid att leda
till en identisk bondestruktur och
Adams bestämmer sig därför för
att forcera saken.
18.Sc5 Sd7 19.Sxd7 Dxd7 20.
Sd2! De6 21.Teb1! Tad8 22.Sb3
dxe4 23.Sc5
Efter partiet ansåg Leko att han
antagligen borde ha väntat med
textdraget eftersom Sa5 skulle
vara effektivt om svart hoppar in
med damen på c4 för tidigt. Svart
har dock tillräckligt många väntedrag (f6, Lf7) för att till slut
tvinga springaren till c5.
23...Dd5 24.dxe4 Dc4 25.f3
I sina ursprungliga beräkningar
hade Leko planerat 25.b5 för att
på så sätt försöka fånga damen.
På det är dock 25...a5! ett fullgott svar.
25...Td6 26.Te1 f6 27.Tac1 Tb8
28.De2 Lf7 29.Kf2
Svart hinner precis “rädda“ abonden: 29.Sxa6 Ta8 30.Sc5
(30.Sxc7? Ta7) 30...Txa3 och
svart har löst alla problem.
29...Dxe2+ 30.Txe2 Lc4 31.Tb2
Kf7 32.h4 h5 33.Ke3
Leko ville egentligen spela
33.Ke1 för att förhindra att svart

tränger ner till första raden, men
var rädd för svarts motspel efter
33...g5!, t.ex. 34.g3 gxh4 35.gxh4
Tg8 36.Kf2 och vit är inte ens i
närheten av att kunna opponera
med tornen på d-linjen.
33...Tbd8 34.Tcc2?!
Det händer inte ofta att Leko blir
otålig, men innan han tillåter svart
att aktivera sig hade det förberedande 34.a4 kommit väl till pass
här.
34...Td1!
Svart håller tungan rätt i mun.
Ett enda oförsiktigt drag är allt
som behövs för att vit ska ta
kontrollen, t.ex. 34...Ke7? 35.
Td2! med idén Sb7. Med tornen
avbytta ansåg Leko att slutspelet
med springare mot löpare skulle
vara ganska lättvunnet för vit.
35.Td2 T8xd2 36.Txd2 Te1+
37.Kf2 Tc1 38.Td7+ Kg8 39.Txc7
Txc3 40.Txc6?!
Först här ansåg Adams att remin
var säkrad. Han hade väntat sig
40.a4 Tc2+ 41.Kg1 Tc1+ 42.Kh2
och eftersom svarts damflygelbönder nu är helt utelämnade åt
den lede fi måste han gå till motangrepp på kungsflygeln. Dock
ser 42...Tb1! (42...Tc2 43.Txc6
Lf1 44.Kg1! Lxg2 45.Txa6 Lxf3
46.a5 är mycket riskabelt för
svart) 43.Txc6 Txb4 44.a5 Tb2
45.Sxa6 Lf1 46.Kg1 Lxg2 47.Sc5
Lxf3 48.a6 Ta2 49.Tc7 Kh7 50.a7
Kh6 tillfredsställande ut.
40...Txa3 41.Tc8+ remi

Övriga fältet
Förutom Leko visade de andra
deltagarna sin bästa form endast
glimtvis. Topalov inledde turneringen strålande – det tog honom
blott 20 drag att krossa Kramnik
i andra ronden – men Adams såg
till att denna tidiga utbrytning
fick ett abrupt slut i fjärde
ronden. Bulgaren drog på sig
ytterligare en nolla mot Polgar
senare i turneringen, i ett läge när
han fortfarande hade chans på
förstapriset.
Av de som delade fjärdepriset
såg Adams som vanligt solid ut,
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men han skapade rätt få egna
möjligheter. Hans chanser fick
sig dessutom en ordentlig knäck
i nionde ronden när han efter att
ha spelat ett fint angreppsparti
mot Ponomariov av misstag tillät
remi genom dragupprepning.
Gristjuk däremot skapade mängder av chanser, både för sig själv
och motståndarna! Trots det
spelade han precis som Adams
tio remier. Polgars comeback inleddes med buller och bång i ett
fantastiskt vinstparti mot Svidler, men i de åtta följande ronder
var det rejält bakhalt – två förluster och en rad skakiga ställningar.
Hon tog sig dock samman till slut
och fick till en bra avslutning.
Kramniks resultat var en besvikelse, men mer om det längre
fram. Trots att rankingtalet fick
sig en törn behöll han sitt goda
humör.
Ponomariov spelade turneringens parti mot Kramnik, men
annars fick man intrycket att han
faktiskt blev utklassad av de riktiga toppspelarna. Bruzon blev
turneringens stora överraskning.
Han var ofta utspelad, men hans
skarpa taktiska blick höll honom
vid liv i flera partier. van Wely
visade att han är kapabel att hålla
remi mot de bästa, men hans
enda vinst kom först i sista
ronden mot Short.
Av slutkvartetten startade
Svidler och Morozevitj dåligt,
men Svidler återhämtade sig
hyggligt. Short kroknade efter en
fin start och Sokolov hade kort
och gott en fruktansvärd turnering.
Vladimir Kramnik
Veselin Topalov
Sicilianskt (B 80)
Rond 2
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le3
Kramniks favoritmotgift mot
Topalov. Han har slagit bulgaren
två gånger i den här varianten,
det mest minnesvärda partiet det
från Linares 2004. I dessa partier

Veselin Topalov visar ett av sina partier i pressrummet.

valde Topalov en ren Najdorfplan med 6...e5 – här återvänder
han till en Scheveningenuppställning.
6...e6 7.f3 b5 8.g4 h6 9.Dd2
b4!? 10.Sa4 Sbd7 11.0-0-0

Med övergång till en välbekant
variant eftersom 11.Sc6 Dc7

12.Sxb4 d5! är till svarts fördel.
11...Se5!?
Ett nytt drag från Topalovs sida.
Tidigare har svart prövat både
11...Da5 och 11...d5, men fått
kämpa för utjämning.
12.Dxb4
Vit tar upp den kastade handsken. “Jag vet inte vad det är med
mig”, sa Kramnik, ”för under partiets första två timmar höll jag på
att somna. Tyvärr spelade han en
mycket skarp variant där ett eller
två felsteg kan ha dödlig utgång.“
Det ska dock sägas att 12.b3
Ld7 13.Sb2 d5 ser väldigt bekvämt ut för svart så Kramnik
hade nog inte mycket val.
12...Ld7 13.Sb3?!
Det är förståeligt att Kramnik
inte kände för att sticka huvudet
TfS nr 2/2005
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Peter Heine Nielsen mot Magnus Carlsen i B-gruppen. Slutställning: 1. Sergej Karjakin 9½ (av
13); 2. Jan Smeets 8½; 3. Sjachrijaz Mamedjarov 8½; 4. Peter Heine Nielsen 8; 5. Ivan
Cheparinov 7½; 6. Alexander Onischuk 7½; 7. Magnus Carlsen 7; 8. Daniel Stellwagen 6½; 9.
Antoaneta Stefanova 6; 10. Alexandra Kosteniuk 5½; 11. Sipke Ernst 5; 12. Friso Nijboer 4½;
13. Predrag Nikolic 4; 14. Alejandro Ramirez 3 poäng.
i lejonets gap med 13.Sc3 d5
14.Db7, men det tycks som om
komplikationerna är i vits favör.
Topalov sa inget om det här på
den efterföljande presskonferensen; om det finns några brister
med 11...Se5 tänker naturligtvis
inte han peka ut dem!
13...Tb8 14.Da3?
“Jag gjorde den ena blundern
efter den andra“, erkände en förbryllad Kramnik. Hans ursprungliga avsikt var 14.Sb6 (efter 14.
Lb6 Dc8! står vits pjäser trassligt) 14...Sc6 15.Da4 Txb6 16.
Lxb6 Dxb6 17.Dxa6, men såg
plötsligt 17...De3+ och slog det
hela ur hågen. Han borde emellertid ha fortsatt analysera för
18.Kb1 Dxf3 19.Lb5 är långt
ifrån klart. Efter textdraget ham108

26901.pmd

nar damen helt avsides.
14...Sxf3 15.h3?!
Topalov ansåg att detta var det
avgörande felet. Vid första anblicken ser 15.Le2! Sxg4!? 16.La7
Tb7 17.Lxf3 Txa7 18.Lxg4 Dg5+
ut att vinna för svart, men efter
19.Kb1 Dxg4 20.Db4 har vits
dam lyckats kravla sig ur sin håla
och svart behöver ytterligare
några drag för att konsolidera sin
ställning.
15...Sxe4 16.Le2
Kramnik hade ursprungligen
tänkt spela 16.Lg2 bara för att
inse att svart har det enkla och
förkrossande 16...Se5!.
16...Se5 17.The1
“Vid det här laget var jag klarvaken och beredd att kämpa till
sista blodsdroppen, men tyvärr

var det alldeles för sent – ställningen är redan fullkomligt hopplös“, sa Kramnik efter partiet.
17...Dc7 18.Ld4 Sc6 19.Lc3 d5
20.Sbc5

20...Da7! 21.uppg.
Vit måste antingen prisge
springaren eller spela 21.b4 Sxc3
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22.Dxc3 Sxb4 varefter svarts
angrepp slår igenom.
Ruslan Ponomariov
Vladimir Kramnik
Sicilianskt (B 33)
Rond 7
1.e4
“I partiet mot Leko uppnådde jag
ingenting [efter 1.c4]”, sa Ponomariov, ”och jag bestämde mig
därför för att spela mer aggressivt.“
1...c5 2.Sf3 Sc6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5.Sc3 e5 6.Sdb5 d6
7.Lg5 a6 8.Sa3 b5 9.Sd5 Le7
10.Lxf6 Lxf6 11.c3 Lg5 12.Sc2
0-0 13.a4 bxa4 14.Txa4 a5 15.
Lc4 Tb8 16.Ta2
Judit Polgar spelade det vanligare 16.b3 mot Kramnik i rond 3,
men fick inte ut någonting av
öppningen.
16...Kh8 17.Sce3 g6

18.h4!?
Detta bondeoffer såg dagens ljus
1987, men hade få anhängare
tills Cifuentes publicerade en
analys av draget 2002.
18...Lxh4!
Svart antar utmaningen. 18.
...Lxe3 19.Sxe3 ger vit en liten
fördel – 20.h5 hänger i luften.
19.g3 Lf6
Cifuentes koncentrerade sig på
19...Lg5 20.f4 exf4 21.gxf4 Lh4+
22.Kf1, vilket ser ganska farligt
ut för svart efter 23.b3 och
24.Tah2.
20.b3
Den grekiske stormästaren Vassilios Kotronias hittade senare en
häpnadsväckande möjlighet för

vit att rycka åt sig initiativet här:
20.Sxf6!? Dxf6 21.b3 med idén
22.Td2. Det kan följa 21...De7
(21...Td8 förlorar en bonde efter
22.Dd5!) 22.Td2 Td8 23.Ld5
Ld7 24.Sf5! och svart är under
hårt tryck.
20...Lg7 21.f4 exf4
Annars kväver 22.f5 svarts lätta
pjäser.
22.gxf4 Te8!
22...Kg8 23.Tah2 h5 24.Txh5!.
23.Df3
En kritisk ställning enligt Ponomariov. Efter partiet ansåg han
23.Tah2 h6 (Kramnik hade här
tänkt sig 23...Txe4 med planen
24.Txh7+ Kg8 25.Dc2 Txe3+
26.Sxe3 Df6, men efter 27.Sd5!
– som Kramnik inte hade övervägt – har vit en stor fördel)
24.Df3 vara den mest exakta
dragföljden.
23...Kg8 24.Tah2 h5

När Ponomariov förberedde den
här varianten trodde han att textdraget var omöjligt på grund av
tornoffret i partifortsättningen.
Han hade förväntat sig 24...h6
varpå vit kan stampa ett starkt
angrepp ur marken med 25.Dg2
Kf8 26.0-0!? med idén f4–f5.
Kramniks tankar gick i en helt
annan riktning. Han frågade sig
själv om vits angrepp verkligen
var så farligt och började istället
analysera motangreppet efter
24...a4!?. Till slut avfärdade han
denna plan eftersom han hittade
följande fantastiska variant:
25.Txh7 axb3 26.f5! b2 27.f6!
b1D+ 28.Kf2 Tb2+ 29.Kg3 och
vit vinner förklarade Kramnik och

fortsatte 29...Dxh1 30.Txg7+
Kf8 31.Dxh1 med matt. Kramniks fantasifulla angreppsvariant
har dock ett antal små hål, bl.a.
29...Dg1+! 30.Txg1 Kxh7 och
svart bör kunna hålla ihop försvaret. Icke desto mindre tyder
beslutet att undvika 25...a4 på
grund av en sådan variant dels på
en underbar fantasi, dels på en
viss avsaknad av praktiskt sinnelag.
25.Txh5!
“Jag kunde ha spelat 25.Dg2“,
förklarade Ponomariov, “men så
tänkte jag ’Varför inte matta
honom?’ Tyvärr var det inte fullt
så enkelt ...“
25...gxh5 26.Dxh5 Te6!

Ponomariov hade hoppats på förlustvarianter i stil med 26...Se7?
27.Dh7+ Kf8 28.Sf6!, medan
Kramnik mest hade sysselsatt sig
med galna varianter som 26...Se5
27.fxe5 Txe5 28.Dh7+ Kf8
29.Dh8+ Lxh8 30.Txh8+ Kg7
31.Txd8 Txe4 även om riposten
32.La6! fick honom att komma
till sans igen.
Efter textdraget hade Kramnik bara 20 minuter kvar till
tidskontrollen vid drag 40, att
jämföra med Ponomariov som
endast hade använt 20! Nu tog
dock Ponomariov sig en rejäl
lutare och drog först efter 40
minuters betänkande.
27.Dh7+
Vit kan framtvinga remi här med
27.Tg1 Kf8 (Kramnik, som visade en massa varianter för en förvirrad Ponomariov, påpekade att
27...Se7 är alldeles för farligt med
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tanke på 28.Dg5 Df8 29.Sxe7+
Txe7 30.f5! Txe4 31.f6) 28.
Txg7! Kxg7 29.Sf5+ Kg8 30.
Sh6+ (på 30.Sc7 hade Kramnik
planerat 30...Df6!) 30...Kg7
(30...Txh6 förlorar efter 31.
Dxh6) 31.Sf5+, en variant som
Ponomariov trots sin långa
funderare inte trodde var möjlig
förrän Kramnik visade den efter
partiet.
“Men det var bra att jag inte såg
detta“, sa Ponomariov. “I något
läge oroade jag mig för min
ställning, men det är jag som
angriper.“
27...Kf8 28.Tg1 Tg6 29.Txg6 fxg6

30.f5!
Vit skulle bra gärna se att hans
springare på d5 avlägsnades från
brädet, men svart har parader på
samtliga sex möjliga springardrag.
30.Sb4!? Se7! 31.Sc6 strandar
till exempel på 31...Db6! medan
30.Sc7!? besvaras med 30...Se7
(Ponomariov oroade sig också för
det omedelbara 30...d5) 31.f5
d5! och vits angrepp har kommit
in i en återvändsgränd efter
32.Sexd5 gxf5.
30...Dg5! 31.Sf4!
På 31.f6 kan svart försvara sig
med 31...Dh6! 32.fxg7+ Dxg7.
31...Se7 32.Sxg6+ Ke8!
När han spelade 27.Dh7+ hade
Ponomariov glömt bort denna
resurs. “Så nu är jag torn under
och inte direkt överlycklig“,
erkände ukrainaren, “men en tröst
i bedrövelsen är att ställningen
fortfarande är komplicerad.“
33.Sd5! Dg1+
33...Sxd5 tillåter 34.Dg8+, även
110
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om vit trots det kanske inte har
mer än remi efter 34...Kd7
35.Dxg7+ Kd8.
34.Kd2 Dg5+ 35.Ke1 Lf6
Ett modigt vinstförsök, inte minst
med tanke på att Kramnik nu
bara hade fyra minuter kvar.
36.Sgxe7 Lxe7
36...Dh4+ bemöts bäst med
37.Kd1! Lxe7 (37...Dxh7?
38.Sxf6+ Kxe7 39.Sxh7 och fbonden går i mål) 38.Dg6+ Kd8
(inte 38...Kf8? 39.Se3! och vit
vinner) 39.Dg8+ Kd7 40.De6+
med evig schack.
37.Dh8+ Kd7 38.f6 Dg3+ 39.Ke2
Med remianbud, men Kramnik,
nu med endast en och en halv
minut kvar för de två sista dragen
innan tidskontrollen, ansåg inte
att det fanns några risker förknippade med att spela vidare.
Båda trodde att Ponomariov
skulle förlora efter 39.Kd2 Df2+
40.Kd3 Ld8, men det visar sig att
vit kan undkomma med evig
schack efter det förbluffande
41.Lb5+!! Txb5 42.Dh3+! Ke8
43.Dh8+.
39...Dg2+ 40.Ke3 Dg3+ 41.Ke2
Dg4+ 42.Kf2 Ld8

43.Lf1
Ponomariov spelade detta
mycket snabbt och kunde knappt
tro sina ögon när Kramnik påpekade att 43.Le2!? kunde ha blivit
ganska farligt för svart. Efter lite
analyserande kom de fram till att
43...Dxe4! (43...Dg5? 44.Lb5+!!
Txb5 45.Dg7+ Dxg7 46.fxg7 är
en typisk fälla som svart måste
undvika, men 43...De6 är eventuellt spelbart) 44.Lf3 Dc2+

45.Kg3 Dg6+ 46.Kh2 eventuellt
är riskabelt för svart, utan att
se att 46...Dc2+! (46...Df7?
47.Dg7! Ke8 48.Sc7+!! Lxc7
49.Lc6+ Ld7 50.Lxd7+ Dxd7
51.Dg8 matt! illustrerar de faror
som lurar för svart) 47.Lg2 (“Fantastiskt!“, utbrast Ponomariov
som såg schackarna ta slut och
vits angrepp ta form ...) 47...Df2!
– som förhindrar f7 och förbereder remischackspendeln på h4
och e1 – håller ställningen utan
problem.
Det förtjänar också att påpekas att vit inte vinner med kombinationen 43.Lb5+? Txb5 44.
Dg7+ Kc6 45.Dxg4 Lxg4 46.f7
eftersom svart kan stoppa bonden efter 46...Lh4+ 47.Kg2 Tb8
och det är istället svart som
vinner.
43...Kc6 44.Dxd8 Dh4+ 45.Kg1
Dg3+ remi
“Ställningen var med andra ord
lika från början till slut“, sa
Kramnik med ett leende efter
den långvariga efteranalysen.
Judit Polgar
Peter Svidler
Spanskt (C 89)
Rond 1
Följande parti var Polgars första
riktiga turneringsparti på över
ett år. Hon födde sitt första barn
i augusti. Men om Svidler hade
trott att Polgar skulle vara lite
ringrostig och ha tappat lite av
sin typiska skärpa i spelet blev
han gruvligt besviken.
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
0-0 8.c3 d5
Marshallangreppet ingår normalt
inte i Svidlers repertoar, även
om han har lång erfarenhet av
varianten med de vita pjäserna.
Vidare torde han ha analyserat
den grundligt när han fungerade
som Vladimir Kramniks sekundant under VM-matchen mot
Peter Leko i höstas.
9.exd5 Sxd5 10.Sxe5 Sxe5 11.
Txe5 c6 12.g3!? Ld6 13.Te1 Dd7
14.d3
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På senare år har d3-systemen
blivit allt populärare bland toppspelarna, Svidler inräknad. 14.d4
Dh3 15.Te4!? g5 leder genom
dragomkastning till det nu berömda Kramnik–Leko-parti (se
TfS nr 8/2004, sidan 471) där
skulden till Kramniks förlust
lades på dåliga förberedelser.
14...Dh3 15.Te4 Sf6 16.Th4 Df5
17.Sd2 Te8!?
Givetvis kan svart inte spela
17...Dxd3?? på grund av 18.Td4,
men huvudvarianten 17...g5!?
tvingar vit att offra kvalitet efter
18.Th6 Sg4 19.Se4!. Svidler har
tidigare använt sig av detta offer
för att besegra Michael Adams
och tror uppenbarligen på vits
chanser och prövar därför ett
mindre känt alternativ.
18.Se4!
Spelat efter långt betänkande,
men egentligen vits enda konsekventa drag.
18...Sxe4
I stampartiet till den här varianten, Davila–Neumann (Bled-OS,
2002), förlorade svart snabbt
efter 18...Lc7?! 19.Lf4!.

19.Txe4!
Svidler underskattade antagligen
det här draget i sina förberedelser inför partiet. Efter 19.dxe4
Dg6!
(naturligtvis
inte
19...Txe4?? 20.Lc2) har svart
ordentlig kompensation för bonden genom det faktum att vits
torn står offside.
19...Txe4 20.dxe4 Dxe4 21.Lc2
De7?!
Närliggande, men 21...De6
22.Lf4 Lf8 är betydligt säkrare.

Timmanaffären
Vid invigningsceremonin vädjade arrangörskommitténs ordförande Dolf Vos till journalisterna att börja rapportera om de
spelare som var närvarande i stället för om de som inte skulle
vara med. Majoriteten av de utländska åhörarna antog att Vos
syftade på Garri Kasparov som än en gång saknades eftersom
Fide hade planerat in en VM-match (senare inställd) samtidigt
som den holländska storturneringen. De närvarande holländarna förstod dock att Vos i själva verket pratade om “Timmanaffären“, något som hade tagit upp spalt- och eterutrymme i ett
par månaders tid.
Efter sitt dåliga resultat i 2004 års upplaga tillkännagav
Timman att han inte ville spela igen, men kunde tänka sig att
ikläda sig rollen som “hedersstormästare“ 2005. Efter att ha
pratat med arrangörerna senare igen samma år fick Timman
uppfattningen att han skulle vara reserv om Kasparov tackade
nej. När så Kasparov tackade nej inledde Timman en mediekampanj där han hotade att stämma arrangörerna när han fick
veta att Polgar hade blivit inbjuden istället. Till slut nåddes en
uppgörelse där Timman fick sina sedvanliga 7 000 euro i
startpengar mot att han gick med på att fungera som kommentator i två dagar samt i fortsättningen undvek att kritisera
arrangörerna. Detta hindrade dock inte den före detta VMkandidaten från att några veckor innan turneringen åter gå ut i
intervjuer i press och tv och säga att han fortfarande var “mycket
arg“ för att han inte blivit inbjuden.
Arrangörerna lär knappast ha uppskattat Timmans agerande,
men det tycks inte ha inverkat negativt på turneringen; antalet
åskådare under årets turnering översteg förra årets siffra med
det dubbla!
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22.Lg5! f6
Vid det här laget började Svidler
inse att svarts väg till utjämning
inte skulle bli någon dans på
rosor. Textdraget leder till stora
problem och han borde kanske
ha dragit 22...Dc7 istället. Efter
23.Dd3 g6 24.Td1 har svart att
välja mellan att slita för remin
med bonde under i ett olikfärgat
löparslutspel (24...Lf5) eller en
längre tids passivitet efter
24...Lf8.
23.Le3 Le6 24.Df3! Dd7?!
Kanske hade Svidler planerat
24...Ld5, men upptäckt att 25.
Lb3! Lxb3 26.Dxc6! ger vit en
ren bonde. Det solida alternativet stavas dock 24...Tc8. Med
textdraget hoppades Svidler
antagligen på att vit inte skulle
våga spela 25.Td1 på grund av
25...Lg4, men Polgar har räknat
exakt.
25.Td1! Td8
25...Lg4? strandar på 26.Txd6!.
26.Le4!

26...Lxa2?!
Spelat efter långt betänkande.
Svidler insåg att han var i allvarligt beråd och kunde inte hitta
något tillfredsställande alterna-

Nordiska
mästerskapet
Alfred Krzymowski vann sin
åldersgrupp i junior–NM i
Oslo. Sverige blev näst bästa
nation efter Norge. Mer om
denna tävling på Ungdomssidorna i nästa nummer.
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tiv. 26...Tc8 27.Lc5 Lg4 vore
åtminstone i linje med svarts
24:e drag, men vit kan då vinna
bonde genom att slå på h7,
antingen direkt eller efter
38.Txd6. Svidler är ännu inte
beredd att ge sig in i det olikfärgade löparslutspelet med
bonde under, men textdraget
visar sig vara mycket värre.
27.Lb6!
Nu avgör spiken längs d-linjen i
alla varianter.
27...Lb3 28.Td4! c5 29.Lxc5 De6
30.c4 uppg.
Vit vinner pjäs efter 30...Lxc4
31.Txc4! o.s.v.

49.Dxd6 Txd6 50.Tc7+ Kh6 51.
Txb7 Kg5 52.f3 d4! eller 47.gxh4
Dd7 48.Tc5 Dg4+ 49.Kf1 Td7
50.Lb3.
47.Tc5 cxd5 48.Dxd6 remi
Veselin Topalov
Judit Polgar
Rond 10

Ivan Sokolov
Viswanathan Anand
Rond 13

Anands chanser att vinna turneringen hängde på om han kunde
besegra Ivan Sokolov i sista ronden. Det visade sig inte bli helt
lätt, den bosniske holländaren
lyfte sitt spel flera klasser och när
vi kommer in i handlingen har
han trots ett bondeunderläge
snurrat upp Anand ordentligt.
I diagramställningen ansåg han
att det var dags att inkassera – i
precis fel ögonblick!
46.Txb5?!
Genom retirera med löparen till
f3 hade partiet gått vidare i samma banor som de senaste femton
dragen.
46...Td7?
Svart missar sin enda möjlighet
att spela på vinst. Efter 46...h4!!
hade vit stått inför ett mycket
svårt val: 47.g4 Td7 48.Tc5 cxd5

I en ställning som torde vara något
bekvämare för vit bestämmer
sig Topalov för att undvika det
närliggande 21.Kg2 och istället
provokativt skära av reträttvägen för löparen på f4.
21.e3!? De7 22.Lg4 g5 23.Df5
Det var detta drag som Topalov
hade förlitat sig på för att hindra
svart från att dra fördel av det
provokativa draget i diagramställningen ovan. Polgar har dock en
överraskning på lut.
23...gxf4!
Topalov hade endast förväntat
sig 23...Ted8? 24.Txc6! och vit
får minst tre friska bönder för
pjäsen.
24.gxf4?
Chockad av händelseutvecklingen missar Topalov att 24.Dxd7!
De4! inte är direkt avgörande.
Vit har nämligen den briljanta
riposten 25.Tg1!! Dxc2 26.Lf5!
Dd1+ (efter 26...Tc7 27.gxf4+
Kh8 28.Dxe8 Dd1+ 29.Kg2
Tg7+ 30.Kh3 Dxg1 31.Dxf8+
Tg8 32.Dxf6+ Dg7 33.Dxg7+
Kxg7 34.b4! har vit inget att frukta) 27.Kg2 Dh5 28.Le6+ Kh8
29.Lf7! och vit vinner tillbaka
tornet. En oväntad resurs, det
medges, men trots allt något
Topalov kan förväntas hitta, men
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bulgaren lät förargelsen över att
ha missat 24...De4 fördunkla
tankebanorna.
24...Kh8! 25.Tg1 Tc7
och Polgar omsatte merpjäsen i
en fullpoängare 28 drag senare.
Ruslan Ponomariov
Michael Adams
Rond 9

Adams kungsangrepp ser inte
alltför skräckinjagande ut och
om Ponomariov bara lugnt spelat 25.Te1 hade det antagligen
aldrig blivit något av det. Ukrainaren blir dock oförsiktig.
25.Sxg3?! fxg3 26.Sf1
Adams försitter inte chansen:
26...Lxf3!! 27.gxf3 Txf3 28.Sd2
Tf2!
Och plötsligt insåg Ponomariov
att han sitter med skägget i brevlådan. Efter tornbyte angriper
visserligen svart endast med dam
och torn, men vits pjäser är inte
tillräckligt väl koordinerade för
att kunna bistå det vita majestätet.
29.Txf2 gxf2+ 30.Kg2 Dg5+!
31.Kxf2 Tf8+ 32.Sf3 Df4! 33.De2
33.Le2 förlorar efter Dh2+
34.Ke1 Txf3! och vits enda hopp
ligger därför i att framtvinga dambyte.
33...Dh2+ 34.Ke1 Dg3+ 35.Df2
Txf3 36.Dxg3 Txg3 37.Lf1 h5
38.Kd2 Tf3?
Inledningen på en olycklig
dragupprepning med det behjärtansvärda ändamålet att nå tidskontrollen innan det avgörande
beslutet fattas. Det kan hända att
Adams var rädd att ett nyttigt

drag som 38...g5 skulle ge vit
tillfälle till motspel genom
39.Txa5!? bxa5 40.b6 Tf3 41.b7
Tf8 42.Lg2, men i så fall hinner
svarts kung rusa över till damflygeln varpå hans fribönder avgör.
I vilket fall som helst borde
Adams även i tidsnöd ha sett att
38...Txh3! 39.Txa5?! (39.Lxh3
Sc4+ ger svart två merbönder)
39...Th2+ stoppar b-bonden och
ger svart tid att spela g5 och
Kg7–f6–e7 med lätt vinst.
39.Ke2 Tg3 40.Kd2 Tf3? 41.Ke2
Tg3 remi
Vi har nått tidskontrollen, men
Adams känner sig nödgad att ta
ut dragupprepningen eftersom
41...Tf5 42.Lg2 inte är ett särskilt lovande vinstförsök – svarts
pjäser är fastnaglade i försvarsposition och vit kan försöka med
Ta1–f1.

30...Kg6 31.Te6+ Kf7 32.Tc6 är
ännu värre för svart. Efter textdraget begränsas det materiella
underläget till en bonde, men
Adams teknik räcker mer än väl
för att köra hem partiet.
31.Txf5+ Lf6 32.h3 a5 33.Tb2
Ta6 34.Tb5 Ke6 35.Tf3 g4
36.hxg4 hxg4 37.Tf4 Tg7 38.Tb2
Tg5 39.Kg2 Tc6 40.Tb7 Tg6
41.Ta7 Ld8 42.Tf8 Lc7 43.Te8+
Kd7 44.Te7+ Kc8 45.Ta8+ Kb7
46.Txa5 Tgf6 47.Ta7+ Kc8
48.Tg7 Tfe6 49.Tg8+ uppg.
Loek van Wely
Nigel Short
Rond 13

Michael Adams
Alexander Morozevitj
Rond 2

Partiet har varit på väg mot remihamnen ett tag, men Morozevitj
bestämmer sig för att med den
något bättre löparen kan han
sondera terrängen ...
27...h5 28.Tb3!
Ett till synes oskyldigt väntedrag,
men i själva verket gillrar Adams
en fälla för Morozevitj.
28...g5??
Den logiska uppföljningen av
svarts senaste drag, men ack så
ödesdigert. Ett normalt drag,
vilket som helst, hade bibehållit
jämvikten.
29.Sxg5+! fxg5 30.Tf3 Ld8

Vits positionella fördel är ställd
utom allt tvivel, men att det skulle
ta slut inom fem drag kommer
minst sagt som en överraskning.
26.b3! axb3?!
26...Sb6 27.bxa4 Sxa4 28.Tb3
leder till svängar som liknar partifortsättningen. 26...Sd6 var
svarts bästa chans.
27.Txb3! Txb3 28.axb3 Sa5?!
På 28...Sb6 följer 29.Ta2 Ta8
30.Txa8 Sxa8 31.Sh5 med bondevinst, men svart hade kunnat
hålla sig flytande med 28...Sa3
29.Ta2 Lb4.
29.Sh5 Te6 30.Ta2!
Plötsligt har svart inget försvar
mot invasionen längs a-linjen.
30...b6
30...Sxb3 förlorar efter 31.Ta8
h6 32.Sxh6+ Kh7 33.Txf8! Kxh6
34.Th8+ Kg6 35.f5+.
31.Ta4! uppg.
Det finns inget försvar mot 32.b4
och 33.Ta8.
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Nigel Short
Alexander Morozevitj
Rond 4

Short har undvikit samtliga tricks
från Morozevitjs sida innan
tidskontrollen och avgör nu elegant.
42.Txg8+! Lxg8
42...Kxg8 43.Dg5+.
43.Te5!! uppg.
Viswanathan Anand
Ruslan Ponomariov
Sicilianskt (B 90)
Rond 6
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.f3 Db6
7.Sb3 e6 8.Lf4!?
Ett udda val. Huvudvarianterna
är 8.g4 och 8.De2 med idén Le3.
“6...Db6 kom som en överraskning för mig och jag bestämde
mig därför för att spela ett logiskt
drag“, sa Anand.
8...Sbd7 9.g4 Le7 10.De2 h6 11.
h4 Dc7 12.0-0-0 b5 13.a3 Tb8
14.Dg2 Sc5
Anand var långt ifrån övertygad
om att detta är svarts bästa plan.
Han hade väntat sig 14...b4 eller
14...Se5 följt av Sc4.
15.g5 Sh5 16.Le3 Sa4
Anand uttryckte tvivel om textdraget som han anser bromsar
upp svarts angrepp på damflygeln, men taxerade å andra sidan
inte heller svarts chanser särskilt
högt efter 16...Sxb3+ 17.cxb3
b4 18.axb4 Txb4 19.Lc4 följt av
20.Kb1 och 21.Tc1 “varefter jag
står bättre på båda flyglarna“,
påpekade han.
17.Td3! g6 18.Kb1
114
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Anand var inte nöjd med 18.gxh6
Sc5 och väljer därför att avvakta
Ponomariovs intentioner.
18...Lb7 19.Le2 e5 20.Df2 Lc6?
Svarts första riktiga misstag
enligt Anand som ansåg att ställningen efter 20...Sc5! är oklar.
21.gxh6! Sb6 22.f4!
Först tänkte Anand spela 22.Sd5,
men han ansåg att 22...Lxd5
23.exd5 Sa4! skulle ge svart
möjlighet att senare generera
motspel genom Lf6 och/eller Sf4.
22...Sf6?!
En spak reträtt som låter vit ta
full kontroll över hela brädet.
Den enda konsekventa fortsättningen är 22...exf4 23.Lxf4 Sxf4
24.Dxf4 Sc4 även om Anand
hade planerat en iögonfallande
ripost: 25.Sd5 Lxd5 26.exd5 Se5
(efter 26...Lf8 27.h5 Lxh6 28.
Df6 står svart väldigt knöligt)
27.Sd4!! Sxd3 28.Lxd3 med en
överväldigande kompensation för
kvaliteten. “Svarts kung är inte
ens säker på kungsflygeln“ som
Anand uttryckte det. Svart behöver givetvis inte anta offret,
men det är vit som har alla chanser.
23.fxe5 dxe5 24.Tf1
“Nu kollapsar svarts ställning
ganska snabbt. Han är bonde
under och hoten börjar stå som
spön i backen“, påpekade Anand.
24...0-0

25.Sc5! Lb7
Eftersom 25...Da7 faller på 26.
Td6!! finns det inget sätt för svart
att försvara bonden på a6 utan
att blottställa springaren på b6.
26.Se6! fxe6 27.Lxb6 Dc6 28.

Dg1! Kh7 29.Tdf3
Och plötsligt finns det inget bra
försvar mot hotet 30.h5!. “Jag
hade inte förväntat mig att min
ställning skulle bli så bra så
snabbt“, medgav Anand.
29...De8 30.Lc5 Lxc5 31.Dxc5
Sd7 32.De3 De7 33.Dg5 Dxg5
34.Tf7+! Txf7 35.Txf7+ Kh8
36.hxg5 Lc6 37.b4 Sf8 38.Tf6
Kg8 39.Lg4 Ld7 40.Kb2 Te8
41.Sd1 Te7 42.Sf2 Le8 43.Tf3
Tf7 44.Txf7 Kxf7 45.Kc3 Sh7
46.Sh3 Lc6

47.Kd3
Återstoden av partiet är en
långsam, men säker resa mot
det oundvikliga. Anand omgrupperar springaren till f3 och
förbereder sedan den avgörande
framstöten c4.
47...Ke7 48.Ke3 Kd6 49.Le2 Ke7
50.Ld3 Kd6 51.Kf3 Ke7 52.Kg4
Sf8 53.Sg1 Sh7 54.Sf3 Kd6
55.Kg3 Le8 56.Kf2 Lc6 57.Ke3
Ld7 58.c4 bxc4 59.Lxc4 Lc8 60.
a4 Lb7 61.a5 Lc8 62.Ld3 uppg.
Det finns ingen anledning att
vänta på att Anand ska knalla
tillbaka till g4 med kungen och
sedan plocka a-bonden genom
Sd2–b3–c5.
Peter Svidler
Loek van Wely
Sicilianskt (B 30)
Rond 7
1.e4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 e5 4.Lc4
Le7 5.d3 d6 6.Sd2 Lg5 7.h4!?
Den gamla planen 7.Sf1 med idén
Se3–d5 ger endast en minimal
fördel för vit.
7...Lxd2+ 8.Lxd2 Sf6 9.0-0 Lg4
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10.De1!?
Ett försök till förstärkning från
Svidlers sida. I Svidler–Leko,
Dortmund 2004, spelade han
10.f3 Le6 11.f4 Lxc4 12.dxc4
h5! 13.fxe5 dxe5 14.Lg5 Dxd1
15.Taxd1 Sg4!, men fick kämpa
för remin.
10...Le6?!
van Wely inser inte skillnaden
och försöker kopiera Lekos exempel. 10...0-0 med övergång
till en annan huvudvariant efter
11.f4 exf4 var det säkra alternativet, medan 10...Sd4 är det
verkliga testet av vits nyhet.
11.f4 Lxc4 12.dxc4 h5 13.fxe5
dxe5 14.Lg5 Se7?
“Nästan vad som helst är bättre
än det här“, sa Svidler efteråt. I
sina analyser inför partiet hade
ryssen koncentrerat sig på
14...Dd4+ 15.Kh1 Dxc4 (van
Wely undvek denna variant
eftersom han tänkt spela 15...Sg4
här, men upptäckt att 16.Sb5!
vinner för vit) 16.Lxf6 gxf6
17.Txf6 0-0-0 18.Df1! och svart
måste gå över i ett slutspel där fbonden visserligen är dödsdömd,
men där han ändå har hyggliga
remichanser.
15.Td1 Db6 16.Dg3! Sg6
Enda sättet att gardera e-bonden
på. 16...De6 förlorar också (efter
17.Sb5).
17.Lxf6 gxf6 18.Sd5 Dxb2 19.
Sxf6+ Kf8 20.Sxh5! uppg.
“Jag antar att min krämpa måste
vara smittsam“, skämtade Svidler och hänvisade till sin egen
faiblesse för att sätta bort sig i de
tidiga ronderna.

Vladimir Kramnik fick Peter Svidler i fällan.

Vladimir Kramnik
Peter Svidler
Sicilianskt (B 41)
Rond 6
1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 a6 5.c4 Sf6 6.Sc3 Lb4
7.Ld3 Sc6 8.a3!?
En sällan spelad variant som introducerades av den jugoslaviske
stormästaren Alexander Matanovic i Beverwijk 1960 (grannstaden till Wijk aan Zee där de
första Hoogoven-turneringarna
hölls).
8...Lxc3+ 9.bxc3 d6
En logisk uppställning. I Rogers–
Janssen, Lille 1975, föredrog svart
9...Da5!? 10.Dd2 Dc7 11.f4 d6
12.0-0 0-0 13.Kh1 Sa5 med en
tillfredsställande ställning. Svidler var emellertid övertygad om
att Kramnik skulle ha bemött
9...Da5 med 10.0–0!? med fullödig kompensation för bonden
enligt hans mening.
10.0-0 Se5
10...Dc7 är ett annat förnuftigt
alternativ.
11.f4 Sxd3 12.Dxd3 e5 13.fxe5!
dxe5 14.Lg5! h6!
“Jag kunde inte riktigt se hur vit
skulle fortsätta efter 14...exd4

15.e5 Da5 16.cxd4”, sa Svidler,
”men det är helt tydligt att vit
har goda angreppschanser för
pjäsen så mitt val var i första
hand praktiskt betingat.“
15.Lh4 exd4 16.e5 dxc3
Svart tar åter det säkra före det
osäkra. Om han försöker hålla i
pjäsen med 16...g5 ger 17.Txf6
gxh4 18.cxd4 vit lysande kompensation för den.
17.Dxd8+ Kxd8 18.exf6 g5
19.Lg3 Le6?!
Efter 19...Te8! skulle svart inte
ha haft något att frukta. Faktum
är att Kramnik ansåg att svart
rentav kan stå lite bättre.
20.Tac1 Lxc4?

Rakt ner i Kramniks fälla. “Det
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var korkat. Om jag bara hade
tittat på det enda alternativet till
21.Tfd1+ hade jag aldrig slagit
bonden“, kommenterade Svidler
senare. Efter 20...Kd7! 21.Txc3
Kc6 torde svart inte ha något att
frukta.
21.Tfe1!!
Svidler hade endast tittat på
21.Tfd1+ Ke8 22.Txc3 b5 och
svart står okej.
21...Kd7
Nu vinner vit material forcerat,
men 21...Le6 22.Txc3 Tc8 tillåter 23.Td1+ Ke8 24.Tcd3! följt
av 25.Lc7! med snar matt. Efter
21...Te8? 22.Tcd1+ blir det
också matt.
22.Te7+ Kc6 23.Tc7+ Kd5 24.
Td1+ Ke6 25.Txc4 Tac8 26.Lc7
Kxf6 27.Txc3 The8 28.Tf3+ uppg.

Kramniks
världsmästarbekymmer
Under sina fem år som världsmästare har man ständigt ifrågasatt huruvida Vladimir Kramnik
är en värdig världsmästare. Till
viss del har Kramnik själv bäddat
för kritiken genom sin konservativa spelstil och mindre övertygande turneringsresultat. Det
ska emellertid sägas att Tigran
Petrosian, världsmästare 1963–
69, uppvisade betydligt sämre
turneringsresultat än Kramnik –
och en mindre attraktiv spelstil.
Trots det ifrågasattes aldrig hans
innehav av världsmästartiteln på
det sätt som man idag ifrågasätter Kramniks rätt att kalla sig
världsmästare. Vidare tenderar
denna ofta rena personkritik att
emanera från kretsen kring Garri
Kasparov, det vill säga den man
som förlorade titeln till Kramnik
och också hetast törstar efter
revansch.
Kramniks beslut att på ett sent
stadium dra sig ur det ryska
mästerskapet i december förra
året – han hävdade att han var
utmattad efter VM-matchen i
oktober – fördömdes allmänt och
under Wijk aan Zee hade en journalist fräckheten att fråga om
116
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huruvida han hade funderat på
att dra sig ur den här turneringen
också. Den 29-årige ryssen tog
inte illa upp utan försökte förklara sin situation: “Jag är inte i
toppform nu, men jag kan spela.
Om jag kan spela då spelar jag.
Moskva [ryska mästerskapet] var
en annan sak.“
Kramnik medgav att matchen
mot Peter Leko hade krävt en
betydligt större tribut än väntat.
“Efter matchen tränade jag över
huvud taget inte [schack]. Tre
månader utan schack är i längsta
laget, men efter matchen kunde
jag inte spela [alls]. Det hade
varit för mycket schack det sista
halvåret. Jag förberedde mig inte
[ens] specifikt för den här turneringen, men jag visste naturligtvis att förberedelserna inför
VM-matchen skulle komma till
användning.“ Han ansåg dock inte
att hans dåliga start – i andra
ronden krossade Topalov honom
i blott tjugo drag – nödvändigtvis
hade något att göra med hans
speluppehåll. “Det har blivit en
tradition för mig att börja dåligt
här – det har hänt de tre senaste
gångerna. Som tur är är turneringen ganska lång så man hinner
återhämta sig. Kanske detta är
den psykologiska förklaringen till
att jag startar så dåligt; jag vet att
jag hinner ta skadan igen.“
Vladimir Kramnik
Ivan Sokolov
Spanskt (C 99)
Rond 4
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6
8.c3 0-0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5
11.d4 cxd4 12.cxd4 Lb7 13.d5!?
Tc8!?
En av Sokolovs specialare.
Mindre ambitiösa spelare omgrupperar löparen genom
13...Lc8–d7, nöjda med att vit
har lockats att blockera centrum.
Kramnik har inte lika mycket till
övers för svarts chanser i den här
typen av ställningar: “13.d5 är
mer principfast än 13.Sbd2 –

enligt min mening torde vit alltid
stå något bättre.“
14.Sbd2 Dc7 15.Ld3
På 15.Lb1 kan svart försöka med
en aggressivare plan, nämligen
15...Sh5!? eftersom 16.Sxe5?!
faller på 16...Dxc1!.
15...Sd7 16.Sf1 Sc5
Svart skulle föredra att spränga
med 16...f5 omedelbart, men
efter 17.Sg3 (eller 17.Se3) 17...f4
18.Sf5! tycks inte kvalitetsoffret
på f5 vara tillräckligt. Efter
18...Ld8 19.b3! har svart dessutom två rejält malplacerade
lätta pjäser på a5 och b7. “Den
teoretiska diskussionen om den
här varianten var rätt omfattande – för 30 år sedan!“ skojade
Kramnik på presskonferensen
efter partiet.
17.b3! f5!
Kanske enda draget enligt Kramnik. Om vit hinner flytta löparen
på d3 blir b4 ett obehagligt hot,
men svart kan inte gärna spela
17...Sxd3 18.Dxd3 och återigen
trampar springaren på a5 och
löparen på b7 varandra på tårna.
18.exf5
“Jag kunde ha försökt med 18.Sg3
som kanske är bättre, men definitivt inte enklare än textdraget“, sa Kramnik. “Efter 18...fxe4
19.Lxe4 Sxe4 20.Sxe4 kan svart
till och med pröva med den löjeväckande manövern La8 följt av
Sb7–d8–f7 varefter jag inte är
säker på att jag har tillräckligt.“
18...Lf6?!
För 16 år sedan spelade Tsesjkovskij 18...Lxd5?! i Wijk aan
Zee, men hamnade i en ställning
kliniskt befriad från motspelsmöjligheter efter Sax’ 19.Le2! Lxf3
20.Lxf3 Sc6 21.Se3 och vits
positionsfördel – framför allt kontrollen över d5-fältet – visade sig
tillräcklig för seger. Märkligt nog
nämnde Kramnik inte 18...e4!?
19.Lxe4 Lf6 20.Tb1 Sxe4
21.Txe4 Dc2! där svart vinner
tillbaka minst en bonde och om
det råkar bli a-bonden kan
springaren rentav komma tillbaka in i matchen.
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Den stora schackfesten i Wijk aan Zee. Stormästargrupperna sitter längst bort i hallen.
19.Le4 Df7
Detta var Sokolovs idé och
betydligt starkare än 19...Sxe4
20.Txe4 Df7 21.Se3 och d-bonden är säkrad.
20.Sg3 Sxe4 21.Sxe4 Dxd5
22.Ld2
“Jag hade först tänkt spela 22.La3
Dxd1 23.Taxd1 Lxe4 24.Txe4
Sb7 25.Te2, vilket jag bedömde
som lite bättre för vit“, förklarade Kramnik, “men svart kan
spela 25...a5!? 26.Td5 b4 27.Lb2
och även om jag fortfarande tycker om min ställning är det inte
tillräckligt. Textdraget var det
säkra valet, men ...“
22...Sc6 23.Lg5! Sb4?!
På 23...Dxd1 24.Taxd1 Lxg5
25.Sfxg5 Txf5 hade han planerat
26.Se6! (inte 26.g4 Txg5!!
27.Sxg5 Sd4 och svart har inga
problem) 26...d5 27.Sd6 Tf6
28.Sxc8 Txe6 29.Sb6 “och nu
tror jag att springaren kommer
ut, t.ex. efter 29...Sd4 30.Txd4!
eller 29...Se7 30.Sd7“, förklara-

de Kramnik. “Det ska dock sägas
att jag lade mycket tid på
23...Sd4! 24.Lxf6 gxf6 25.Sxd4
exd4 innan jag hittade det exakta
26.Dd2! och nu exempelvis
26...Tce8 27.f3! Te5 28.Tad1
Txf5 29.Dxd4 och de svaga
bönderna ger svart huvudvärk.
Efter 23...Sb4 är det hela rätt
forcerat.“
24.Lxf6 gxf6 25.Sxd6 Dxd1 26.
Texd1! Lxf3 27.gxf3 Tc3

“Det bästa. Efter 27...Tc7 28.Kf1
Sc2 29.Tac1 sitter svart fast på

en ganska obehaglig spik“, sa
Kramnik.
28.a4!
“Ivan var rädd för 28.Kg2 men
jag ville inte släppa in springaren
på f4: efter 28...Sd3 29.Se4 Sf4+
30.Kg3 Tc7 har han vissa hot“,
påpekade Kramnik. “Jag ville
spela 28.Se4 Txf3 29.Tac1 (jag
kunde inte se någon matt efter
29.Td6 Txf5 30.Tc1 Tf4 31.Sg3
och det är inte alls klart) – med
hotet a3 – 29...Sxa2 30.Tc7 Txh3
31.Tdd7 Sb4. Då såg jag att svart
efter 29.Tac1 helt enkelt kan
spela 29...Tf4! och om 30.Sg3 så
30...Td4!. Till slut insåg jag att
det fanns en annan idé – 28.a4!.“
28...Txb3
“Efter 28...bxa4 29.Txa4 Txb3
30.Se4 har svart enligt min
mening allvarliga problem – hans

Internetschack på
www.chesschallenge.se
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pjäser samverkar inte“, påpekade Kramnik, “men jag oroade mig
naturligtvis i första hand för
28...Txf3, ett drag som kan
påverka omdömet om hela
varianten. Efter 29.axb5 axb5
30.Kg2 Txb3 31.Kh2! uppstår
samma ställning som i partiet,
men utan min f-bonde. Jag tror
att svart då måste spela 31...Kg7,
men efter 32.Tg1+ Kh6 33.Tg4
har svart fortfarande vissa problem. Det här måste kontrolleras
med en dator, huruvida vit står
på vinst eller ej.“
Det tycks som om vit står på
vinst, med eller utan f-bonde.
Det kan följa 33...Sc6 34.Tag1
Kh5 35.Tg7 h6 36.Se4 Sd4
37.T1g4! (i partifortsättningen
vinner 37.Sg3+, men här tillåter
det 37...Txg3! 38.T7xg3 Sxf5 och
svart står okej) 37...Sxf5 38.Tg8!
Tf7 (38...Txg8 39.Sxf6 matt)
39.Sg3+! Sxg3 40.fxg3 och svart
blir matt.
29.axb5 axb5 30.Kh2!
Sokolov hade helt missat den här
idén. Vit hotar matt i fyra genom
31.Tg1+. Svarts kung måste nu
ge sig ut på sin Golgatavandring
över brädet.
30...Kg7 31.Tg1+!
31.Ta7+ Kh6 32.Sf7+ Txf7 33.
Txf7 Txf3 var inte tillräckligt
klart för Kramnik som ansåg att
även om ställningen objektivt
sett är vunnen skulle denna
fortsättning ge svart oförtjänta
räddningschanser.
31...Kh6

tornet sitta fast på b3, men nu
vinner vit det tempo han behöver för att slutföra mattangreppet.
33.Tag1 Kh5 34.Tg7 h6
På 34...Kh6 35.Sf7+ Txf7 36.
Txf7 Sd4 hade Kramnik inget
omedelbart avgörande, men var
nöjd med 37.Tg4 Sxf3+ 38.Kg2
Se1+ 39.Kf1 och en långsam
säker seger.
35.Se4 Txf3 36.T1g4! uppg.

32.Tg4! Sc6
Utan något springardrag skulle

Turneringens räddning. Gristjuk
möter världsmästaren och är två
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Till Kramniks besvikelse gav
Sokolov upp här. Han hade
hoppats få utföra 36...Sd4
37.Sg3+ Txg3 38.fxg3 Sxf5
39.Th4+!! Sxh4 40.g4 matt på
brädet. Kramniks intuition ledde
honom rätt i det här partiet: “Jag
trivdes med ställningen genom
hela partiet, men idag är det inte
tillräckligt – numera handlar
schack i princip bara om att
räkna.“
Vladimir Kramnik
Alexander Gristjuk
Rond 11

bönder under, hans torn är bundet och som lök på laxen måste
kungen vika undan. Ändå lyckas
svart hålla remi!
44...Ke6 45.Ke4 Kf7 46.Kd3?
46.Kf5 var kanske den enda vinstvägen. Kramnik fruktade antagligen pattmotiven som svart har
till sitt förfogande i det tornslutspel med dubbel g-bonde som
uppkommer. Vit kan dock undvika fallgroparna och vinna efter
46...Kg7 47.g6 Kh6 48.g4 Kg7
49.Kg5 Kg8 (49...e4+ 50.Kf4 är
lätt vinst för vit liksom 49...Ta6
50.a5 Txg6+ 51.Kf5 Ta6 52.
Kxe5) 50.Kh6 e4 51.Ta1 e3 52.
Te1 (52.Ta2 Te5 torde leda till
samma slutspel, men 52.Tb1!
Ta8 53.a5! är kanske ännu snabbare) 52...Txa4 53.Txe3 Ta8
54.Te6 Tf8! 55.Td6! (55.g7?
Tf6+! är svarts första pattfälla)
55...Te8 56.g7! (56.Tf6 Te1!
57.g7 Th1+ 58.Kg6 Th6+! – pattfälla nr 2) 56...Tc8 57.Tf6 och
svart kan inte förhindra 58.Tf8+
med ett vunnet bondeslutspel.
46...Kg6 47.Kc4 Kxg5 48.Kb4
Ta6 49.a5 e4 50.Kc4 Td6! 51.a6
Kramnik trodde antagligen att
det dam- och tornslutspel som
uppkommer är helt slut, men
som genom ett mirakel lyckas
Gristjuk rädda remi. Han kunde
ha försökt gå över i en
bättre version av samma slutspel
genom 51.Kc5!?, men efter
51...Td3! (51...Ta6? 52.Kd4 Kf5
är inte helt enkelt, men vit vinner efter 53.Ta2 Td6+ 54.Ke3
Td3+ 55.Kf2 Tf3+ 56.Kg2 Kg4!
57.a6 Txg3+ 58.Kf2 Tf3+ 59.Ke2
Tf8 60.Ke3! och p.g.a. 60...Kf5
61.Tf2+ plockar vit e-bonden och
hinner före till damflygeln)
52.Ta1 spelar svart 52...Kg4!
53.a6 Kxg3 med remi och inte
52...e3 53.a6 e2 54.a7 Td1
55.a8D e1D. Skillnaden mot
partifortsättningen visar sig snart
efter 56.Dg8+! Kf5 57.Df7+ Kg4
(57...Kg5 58.Df4+ är ännu värre) 58.Ta4+ Kh3 59.Dh5+ Kg2
60.Ta2+ Td2 61.Dd5+!! och
svart förlorar tornet.
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51...e3 52.a7 e2 53.a8D e1D

Vilken är bäst?

54.Ta5+
Nu leder 54.Dg8+ ingenvart på
grund av 54...Tg6 55.Dd8+ Tf6.
54...Kg4 55.Dg8+ Kf3!
Kramnik måste förbryllad ha kliat
sig i huvudet – svarts kung hittar
hela tiden nya gömställen.
55...Kh3 56.Th5+ Kg2 57.Da8+!
är direkt livshotande för svart
eftersom han snart är tvungen att
slå g-bonden och därmed förlora
sin sköld.
56.Df7+ Kg2 57.Ta2+ Kg1 58.
Da7+ Kf1 59.Df7+ Kg1 60.Da7+
Kf1 61.Ta1 Td1 62.Df7+ Kg1 63.
Da7+ Kf1 64.Txd1 Dxd1 65.Dd4

Linaresturneringen har alltid betraktat sig själv som schackets
Wimbledon och det var därför lite förvånande att höra Mark
Crowther (internetschackguru och grundare av The Week in
Chess) förklara att Wijk aan Zee nu är världens bästa turnering.
Peter Lekos kommentar vid avslutningsceremonin om att
atmosfären i Wijk aan Zee gjorde att korta remier var sällsynta
ska nog ses som lite förtäckt kritik av den årliga remifesten i
Linares.
Att bedöma de relativa för- och nackdelarna med Wijk aan
Zee och Linares kan kanske tyckas ungefär lika objektivt som att
välja mellan Britney Spears och Christina Aguilera – de är båda
tilltalande och har sina anhängare – men vi har gjort ett försök:
● Linares har högre medelranking eftersom de endast har

sju deltagare. Wijk aan Zee har ett bredare startfält, men
icke desto mindre åtta av världens nio högst rankade den
här gången.
● Kasparov missar sällan Linares, men har inte varit med i

Wijk aan Zee sedan 2001 när han vann turneringen för
tredje året i följd.
● Formatet med dubbelronder i Linares ger en mer “seriös“

turnering, men uppmuntrar samtidigt spelarna att spela
på remi som svart och bara försöka vinna med vit. I Wijk
aan Zee ser man betydligt fler partier där båda parter
spelar på vinst.
● Vädret i Spanien i mars slår lätt den blåsiga och kalla

holländska badorten i januari. Varje gång.
● Wijk aan Zee har flera grupper. I B-turneringen i årets

Detta damslutspel är det bästa
Kramnik kunde åstadkomma,
men det är inte tillräckligt eftersom han inte kan hindra svarts
kung från att hålla sig bakom gbonden.
65...Da4+ 66.Kd3 Db3+ 67.Dc3
Dd5+ remi
68.Ke3 Kg2! är lätt remi eftersom 69.Kf4 (69.g4 Dg5+ vinner
bonden) 69...Df7+ leder till evig
schack.

Corus deltog fyra stormästare som ligger på världens topp
50 och de fick kämpa mot några av väldens bästa juniorer
(och inte helt oväntat vann en junior, 15-årige Sergej
Karjakin).
● Wijk aan Zee kan inte mäta sig med Linares i fråga om

prispengar. I år prövar de spanska arrangörerna ett nytt
sätt att stimulera spelarna till kamp: startpengarna är
borta och man har höjt förstapriset till hela 100 000 euro.
● Atmosfären i Wijk aan Zee, inte minst på helgerna när

tusentals schackälskare flockas för att följa spelet och
lyssna på kommentatorerna i det jättelika tältet, slår
Linares där spellokalen sällan är mer än halvfull.
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Schack
on the rock
Det finns en varningstext
på Caleta Hotel: “Mata
inte aporna! Böter 500
pund. Stäng fönstren
när du lämnar rummet.
Aporna är vilda och kan
bitas.“ Aporna i Gibraltar
betraktas som en turistattraktion, men det finns
bättre anledningar att
besöka den stora klippan.
Som till exempel
Gibtelecom Chess
Festival. Ian Rogers var
där och kan berätta.

Av Ian Rogers

Foto Cathy Rogers

D

et finns inte många platser i
Europa där man kan titta ut
genom hotellfönstret och se tio
apor leka på taket till grannbyggnaden. Det finns inte heller särskilt många brittiska territorier
där man bara hör spanska talas
när man tar bussen in till cent120
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Översättning Ola Winfridsson

rum. Och inte finns det många
turneringar där man kan se en
partikommentator stå och prata
inför tomma stolar i timtal.
Det är sådana märkligheter och
kontraster som slår en när man
deltar i en schackturnering i
Gibraltar, det lilla hörn av

England som ligger vid Europas
sydvästspets. Tävlingen heter
Gibtelecom Chess Festival och
är en av de mest spännande
öppna turneringarna i den
europeiska turneringskalendern.
Huvudturneringen Gibtelecom
Masters uppvisar definitivt alla
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kännetecken för en stark open –
ett startfält med ett stort antal
starka stormästare, i år med
superstjärnan Alexei Shirov i
spetsen. Shirov deltog för övrigt
i vad han hoppades skulle bli
hans sista turnering under spansk
flagg. Vid avslutningsceremonin
förklarade han att hans beslut
påverkats av det faktum att hans
fosterland Lettland numera är
medlem i EU. Därför tyckte han
nog att det var lite roligt att läsa
intervjun i Gibraltar Chronicle
där det stod att han sagt att
han snart skulle representera
Litauen ...
Aporna (makaker) på Gibraltar var en bonus. Dessa apor är
Europas enda vilda art och håller
sig normalt vid kalkstensgrottorna högt uppe på Gibraltarklippan, men den ovanligt kalla
väderleken gjorde att aporna drog
sig ner mot staden på jakt efter
skydd.
Tvisten mellan Madrid och
London om överhögheten över
Gibraltar – ett område så litet att
flygplatsens start- och landningsbana även fungerar som landsväg
– är ännu inte bilagd. På senare
tid har dock den spanska regeringen vidtagit åtgärder för att
minska spänningarna vid gränsen, vilket har fått till följd att
antalet spanska gästarbetare
ibland tycks överstiga antalet
engelsktalande gibraltarianer.
Trots det var antalet spanska deltagare i festivalen fortfarande lågt,
även om det var fem gånger så
många som den handfull tappra
som deltog 2004.
Som väntat dominerade de
topprankade spelarna i resultatlistan med hela fem stormästare
på delad förstaplats i ett startfält
som omfattade 120 deltagare.
Trots det kan man inte säga att de
två förhandsfavoriterna, Shirov
och Aleksej Drejev (bägge rankade över 2700), kunde styra och
ställa som de ville. Shirov fick en
skakig start och tvingades släppa
ifrån sig två remier som vit på de

första tre ronderna efter överambitiöst spel. Shirov kom dock
tillbaka efter den sega starten
och delade förstaplatsen. Drejev
däremot föll ur tätstriden efter
en förlust i näst sista ronden mot
Danny Gormally.
Danny Gormally var turneringens stora överraskning. Han delade sjätteplatsen, en halva efter
tätgruppen och en hel poäng över
stormästarnormen. Mot Drejev
behövde han en remi för att ta sin
tredje och sista inteckning i
stormästartiteln och passade då
på att spela sitt bästa parti i turneringen. Detta i en av Drejevs
favoritvarianter.
Gormally var även inblandad i
det parti som belönades med priset (500 pund) för turneringens
bästa parti. Han föll offer för en
genialisk, om än inte hundraprocentigt sund kombination mot
Emil Sutovsky. Den israeliske
stormästaren stod även för turneringens näst bästa parti, en
spektakulär vinst mot Alexander
Arestjenko, och – som om detta
inte vore nog – tävlingens bästa
svindel när han trollade fram en
matt ur tomma intet i ett slutspel
mot landsmannen Boris Avrukh.
Vid avslutningsceremonin trakterade dessutom Sutovsky de
närvarande med ett utmärkt
sångnummer, ackompanjerad på
piano av IM Sasja Belezkij från
Ukraina. Sutovsky och Shirov fick
sällskap högst uppe på prispallen
av Zahar Efimenko, en av de
tidiga ledarna, samt två f.d. juniorvärldsmästare, Kiril Georgiev
och Lev Aronian.
Det är dock inte bara turneringen i sig som gör schackfestivalen
i Gibraltar till något alldeles
extra. Grädden på moset utgörs
av de kringaktiviteter som
arrangörerna anordnar.
Närheten till Afrika innebär
inte bara ett stort antal deltagare
från Marocko och Mellanöstern
utan också att arrangörerna tillåter alla spelare som önskar åka på

en dagstur till Marocko att ta en
bye, d.v.s. en frirond där man får
en halvpoäng. Den här gången
var det tio spelare som tog tillfället i akt att följa med båten över
Gibraltar sund och pröva sina
prutningsfärdigheter och kamelryttartalanger.
Den populäraste nyordningen
var mästarlektionerna; varje kväll
höll en stormästare (olika varje
gång) en analyskväll där man
tittade på partier som spelats av
svagare spelare (dessa analyskvällar blev inte mindre populära av
att Caleta Hotel bjöd alla närvarande på gratis dricka).
En annan nyhet var lagblixtturneringen där tvåmannalag
(maximal sammanlagd ranking
4600) turades om att utföra drag
(d.v.s. som i bordtennisdubbel).
Det låter rörigt, men den här
tävlingen lockade över 50 deltagare och gav upphov till en rad
glada skratt, få meningsskiljaktigheter och slutade inte förrän
halv två på natten.
Den kanske viktigaste faktorn
för schackets utveckling i Gibraltar var att man under turneringen använde sig av domarna som
schacktränare. I början av varje
rond när det inte hände så
mycket skickade man ut några av
domarna till skolor i staden där
de undervisade eleverna i schack.
Detta projekt var så framgångsrikt att nästan 100 barn deltog i
den juniortävling som hölls efter
huvudtävlingen (det bör nämnas
att Gibraltar endast har cirka
30 000 invånare).
Och hur var det egentligen med
det där tomma kommentatorsrummet? Nåväl, stormästaren
Stuart Conquest var väl inte alltför bedrövad över att han inte
hade så många åhörare på plats,
han hade nämligen en publik
på webben som gick att räkna i
tiotusental. Sändningen av partierna på toppborden kompletterades med en webbkamera på
Conquest i aktion (ytterligare en
nyhet!). Med tanke på hur många
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som följde spelet via turneringens webbsida – över två miljoner
träffar och 50 000 individuella
besökare – kan man dra slutsatsen att initiativet var mycket
uppskattat.
Alexei Shirov
John Shaw
Philidor (C 41)
Rond 1
1.e4 d6 2.d4 Sf6 3.Sc3 e5 4.Sf3
Sbd7 5.g4!?
Enligt Shirov är hans spanske lagkamrat Francisco “Paco“ Vallejo
upphovsman till denna förbluffande idé. Det var svårt att tro att
detta bondeoffer skulle vara sunt
när Shirov använde det första
gången mot Azmajparasjvili och
trots att det har tagits upp av
andra är det lika svårt att tro det
nu.
För de läsare som inte är riktigt
à jour med teorin i Philidor
börjar huvudvarianten 5.Lc4 Le7
(inte 5...h6 p.g.a. 6.dxe5 dxe5
7.Lxf7+ Kxf7 8.Sxe5+ med fina
angreppschanser för vit).
5...Sxg4 6.Tg1 Sgf6 7.Lc4 h6!?
8.Le3 c6 9.dxe5
Mot Azmajparasjvili drog Shirov
9.Dd3 direkt.
9...dxe5 10.Dd3 Sh5!?

Textdraget förbereder 11...Df6
och Shirov ser sig därför nödgad
att omedelbart skrida till handling. Varför inte ta till kombinationen från kommentaren till
femte draget ovan, den passar väl
alldeles utmärkt?
11.Lxf7+!? Kxf7 12.Sxe5+
Det hela ser bra ut för vit, inte
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minst med tanke på att 12...Kg8
13.0-0-0! är ännu bättre för vit
än det vanliga 13.Sg6. Det finns
dock en liten hake ...
12...Sxe5!!
Shirov hade överhuvudtaget inte
övervägt detta offer, ett drag som
är möjligt genom försvagningen
5.g4.
13.Dxd8 Sf3+ 14.Kd1! Sxg1 15.
Kc1!
Vit har ordentligt med tur som
lyckas föra kungen ur de svarta
löparnas skottlinje och hålla kvar
damen på åttonde raden.
15...Sh3
Spelat efter långt betänkande.
Svart skulle helst vilja stoppa de
vita böndernas frammarsch, men
efter 15...Sf3? 16.Dd1!! inkasserar vit en pjäs.
16.f4! Lc5 17.Dc7+ Le7 18.Lc5
Te8 19.f5 Kf8 20.Lxe7+ Txe7
21.Dd8+ Kf7 22.b3 Sf6
Det måste ha varit oerhört
frustrerande för Shaw att svart
inte hinner utveckla sina pjäser
ordentligt. Det naturliga 22...b6
med idén 23...Lb7 strandar på
23.Sb5!! och svart är förlorad.
23.Kb2 Sg5 24.Tg1 Td7
Ställd inför ytterligare två obehagliga trick – 24...Sfxe4 25.h4!
och 24...Sgxe4 25.Txg7+! – bestämmer Shaw sig för att forcera
remi. Shirov har inte mycket val,
han kan inte släppa spiken på
åttonde raden utan att svarts
materiella fördel gör sig gällande.
25.Dh8 Te7 26.Dd8 Td7 27.Dh8
Te7 remi
I vissa avseenden en turlig remi
för Shirov efter att han missat
12...Sxe5, även om senare analyser visade att vit alltid tycks ha
ett tillräckligt tryck för att hålla
ställningen.
John Shaw
Krishnan Sasikiran
Sicilianskt (B 27)
Rond 4
1.e4 c5 2.Sf3 b6 3.d4 cxd4 4.
Sxd4 Lb7 5.Sc3 a6 6.Lg5 Dc7
7.Sd5!? Lxd5 8.exd5 e5?

Om svart ändå är fast besluten
att spela en så provokativ variant
borde han åtminstone ha sett till
att norpa en bonde för besväret:
8...De5+ 9.Le3 Dxd5 10.Le2
Db7 och även om vit har kompensation med råge finns det
inget avgörande.
9.dxe6 fxe6
Svart skulle balansera på avgrundens brant även efter 9...dxe6 10.
Df3 Ta7 11.0-0-0, t.ex. 11...Le7
12.Lxe7 Sxe7 13.Lb5+! med
avgörande angrepp.
10.Df3 Ta7 11.0-0-0 g6?!
Ännu ett bondedrag och den här
gången borde det ha fått fatala
konsekvenser. 11...Ld6 med idén
12...Le5 och 13...Sf6 var tvunget.
12.De3! Kf7
12...Dc5 garderar också mot offret på e6, men faller på 13.Lf4!
Sc6 (13...Tb7 14.Le5 och vit
vinner) 14.Sxc6 Dxe3+ 15.Lxe3
dxc6 16.Lxb6 med ett lätt vunnet slutspel för vit.
13.Lc4! Le7
På 13...Dxc4 följer 14.Df4+ och
damen eller springaren och tornet ryker.
14.Lb3 Lxg5 15.Dxg5 Sf6 16.
The1 Te8 17.Td3! Dc5
På 17...Kg7 vinner 18.Sf5+! vackert och omedelbart. Med pjäser
som står och beskådar spektaklet
på b8 och a7 är det inte så
konstigt att svart inte har något
försvar mot vits hot.
18.Te5 d5 19.Tf3
För all del starkt, men efter
19.Sxe6! Txe6 20.Tdxd5! Sxd5
21.Lxd5 kan svart kasta in handduken direkt.
19...Sbd7 20.c3 Tc7 21.Dh4
Än en gång missar vit möjligheten att avgöra med 21.Sxe6! Txe6
22.Lxd5.
21...h6 22.Kb1
Vit försöker bibehålla trycket och
försmår 22.Lxd5 exd5 23.Txe8
Kxe8 24.Se6 som “bara“ leder till
ett vunnet damslutspel.
22...Dd6 23.Te1 Kg7 24.Lc2 Tc4
25.Th3 Sg8
Efter 25...h5 avgör vit med
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Pia Cramling förlorade mot andrerankade Aleksej Drejev i näst sista ronden.
26.Dg5 Sf8 27.Txe6!.

28...Sxe7 29.Dxh6+ och glömt
bort att det även gick att ta med
damen.
29.Dg3 Tg4 30.uppg.
Danny Gormally
Emil Sutovsky
Rond 5

26.Lxg6! Te7
Eftersom 26...Kxg6 27.Dh5+ är
hopplöst måste svart ge bonde
utan någon som helst kompensation.
27.Sf5+??
Otroligt. Efter 27.Ld3 hade svart
inte överlevt många drag till.
27...exf5 28.Txe7+ Dxe7
Antagligen hade vit endast sett

Sutovsky har med bonde över
försökt undvika Gormallys remiförsök men nu, med mindre än

en kvart kvar på klockan och två
egna bönder hotade, verkar det
som om han måste gå med på
remi. Israelen har emellertid
förberett en förbluffande kombination, han beskrev den själv
som den vackraste han någonsin
spelat.
29...d5! 30.Lxb4 dxe4!!??
Inspirerat. Det går naturligtvis
att flytta tornet också.
31.c4?
Sutovskys huvudvariant löd
31.Lxf8 Sh5 32.Dd6 exf3
33.Dd8 De8!! med avgörande
angrepp, t.ex. 34.Dd2 (34.Dxe8
fxg2+ 35.Kg1 Ld4 matt)
34...fxg2+ 35.Kg1 Dxf8 36.Txb2
Dc5+ 37.Df2 Sf4!! med smak av
partifortsättningen.
31...Df5! 32.Lxf8 Sh5 33.Dg4
33.Db8 faller på 33...Sg3+!!
34.Dxg3 (det blir matt efter
34.hxg3 Dh5+) 34...exf3 och
TfS nr 2/2005
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angreppet slår igenom.
33...exf3 34.Dxf5 fxg2+ 35.Kg1

Gibtelecom Masters, Gibraltar 2005

35...Ld4+ 36.Df2 Sf4!! 37.uppg.
En fantastisk avslutning på en
kombination som med rätta renderade Sutovsky 500 pund för
bästa parti.
Olyckligtvis saknar datorerna
estetiskt sinnelag och kort efter
partiet kom en domare (som
varit och tillbett kiseloraklet)
fram till Sutovsky och frågade
vad han skulle ha spelat på
31.Lxf8 Sh5 32.Dd6 exf3 33.
Le7! (istället för 33.Dd8).

Sutovskys första förslag –
33...fxg2+ 34.Kg1 h6 – besvarades med 35.Dd8+ och 36.Dxa8,
vilket föranledde den israeliske
stormästaren att dra sig tillbaka
till sin kammare i akt och mening
att rädda sitt mästerverk. Dagen
därpå återkom han med 34...g5!
med idén 35.Dd8+ Kg7 36.Dxa8
Sf4!! och avgörande angrepp för
svart. Tyvärr var domarens dator
inte imponerad av det heller och
föreslog istället det omänskliga
36.c3!!, vilket tycks rädda vit.
I skrivande stund har Sutovsky
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Lev Aronian
Zahar Efimenko
Kiril Georgiev
Alexei Shirov
Emil Sutovsky
Alexander Arestjenko
Daniel Gormally
Vasilios Kotronias
Hikaru Nakamura
Gabriel Sargissian

20. Pia Cramling

ännu inte kunnat bevisa offrets
korrekthet, men jag hoppas verkligen att han lyckas – idén är
alldeles för genialisk för att vara
osund.
Alexei Shirov
Sergey Erenburg
Caro-Kann (B 12)
Rond 5
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Lf5 4.Le3
Shirov har själv råkat illa ut som
svart i denna nya tappning av
Framskjutningsvarianten och det
har utan tvekan inspirerat
honom till att själv börja spela
draget. Några veckor tidigare
vann han övertygande mot Leif
Erlend Johannessen i Drammen
och draget torde därför inte ha
kommit som någon överraskning
för Erenburg.
4...e6 5.Sd2 Sd7 6.Le2!? Db6
7.Sb3 f6 8.Sf3
Det enda konsekventa. Vit brukar normalt palla upp e-bonden
med f4 i det här systemet, men
här fungerar det inte: 8.f4 fxe5
9.fxe5 Sxe5! och svart har plockat en frisk bonde.
8...Se7 9.0-0 Lg6 10.c4 a5
Kanske väl ambitiöst. 10...Sf5 var
mer konservativt.
11.Sc5! Sxc5 12.dxc5 Dxb2?!
Erenburg tyckte antagligen inte
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om 12...Dc7 13.Ld4, men det
skulle åtminstone ge honom
möjlighet att blockera ställningen med 13...f5 och sedan försöka
reda ut den svarta trasselsudden.
13.Sd4!
Spelat efter långt betänkande.
Det närliggande 13.Ld4!? ser bra
ut, men efter 13...Dc2 kan svart
eventuellt överleva det efterföljande slutspelet.
13...Sf5?!
Detta strandar på Shirovs häpnadsväckande 18:e drag. Så här i
backspegeln kan man kanske
tycka att svart borde ha prövat
13...Kf7, även om 14.Lg4! f5
15.Le2 med hotet 16.Tb1 ger
honom många problem att lösa.
14.exf6 gxf6 15.Sxe6 Sxe3 16.
fxe3 De5 17.cxd5 cxd5

18.Db3!!
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Det bästa av en hel rad tilltalande alternativ (en frestande möjlighet är 18.Txf6!?). Erenburg
hoppades antagligen på 18.Dxd5
Dxd5 19.Sc7+ Kf7 20.Sxd5 Lxc5
21.Txf6+ Kg7 med utmärkta remichanser för svart i slutspelet.
18...Le7
18...Dxe6 strandar på 19.Dxb7
Td8 20.Lb5+ Td7 21.Txf6!.
19.Lg4! Kf7
19...f5 är inte bättre på grund
av 20.Dxb7 Kf7 21.Sc7 och vit
inkasserar ytterligare en bonde.
20.Tad1 a4
Desperation, men vit har ett
klart övertag även efter 20...Le4
21.Sf4.
21.Dxb7 Le4 22.Sf4 Thg8 23.Dd7
Txg4
Svart söker sin räddning i mittspelet eftersom 23...Tad8 24.
De6+ Kg7 25.Dxe5 fxe5 26.Se6+
Kh8 27.Lf3! är lätt för vit.
24.Dxg4 Lxc5 25.Sxd5! f5 26.Dh3
Kg8 27.Kh1
Erenburg kunde med gott samvete ha gett upp här, men han
hoppas in i det sista på att hans
löparpar ska åstadkomma ett
mirakel.
27...Tf8 28.Sf4 De7 29.Td2 Lc6
30.Tc2 Le4 31.Tc4 a3 32.Dg3+
Kh8 33.Txc5 Tg8 34.De1 Lxg2+
35.Sxg2 Dxc5 36.Da1+ Tg7
37.Tc1 Df8 38.Tc7 uppg.
Danny Gormally
Gary Quillan
Rond 6

Svart har precis försvagat sin ställning med 15...b6 och nu följer
bestraffningen hård och skonings-

Danny Gormally var turneringens stora överraskning.

lös.
16.Sxd5!! exd5 17.Dxd5 Ta7
18.e6 0-0?!
18...fxe6 är enda chansen. Efter
19.Dxe6+ Kd8 (efter 19...Le7
20.Ld4! blir svart helt uppsnurrad) 20.Lxc5 bxc5 21.Tad1 Df6
22.Dd5 finns det visserligen
inget omedelbart avgörande, men
det är svårt att tro att svarts kung
ska kunna överleva någon längre
stund i centrum.
19.exf7+! Kh8
På 19...Txf7 avgör 20.Lb3 med
dubbelhotet 21.Dxf7+ och 21.
Lxc5.
20.Lxc5 bxc5 21.Te8! uppg.

Boris Avrukh
Emil Sutovsky
Rond 7

Avrukh har spelat boaormsTfS nr 2/2005
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schack ända sedan öppningen,
även om det i diagramställningen inte är lätt att komma vidare.
Partiet varar bara tre drag till,
men det blir inte remi ...
40...Lb6+ 41.Ke4?!
41.Ke2 är mer sansat.
41...f5+ 42.Kf3??
Avrukh undvek utan tvivel 42.
Ke5 p.g.a. 42...Lc7! och vit har
inget bättre än 43.Lb7 Txd7+
44.Ke6 Tf7 och remin börjar ta
form vid horisonten. Om vit vill
spela på vinst är textdraget därför “tvunget“.
42...Td2!
Först här tittade Avrukh närmare på den soppa han kokat åt
sig själv och insåg vad han gjort.
Han kan endast fördröja Tf2
matt med 43.g4 h4, men inte
förhindra den.
43.uppg.
Ian Rogers
Danny Gormally
Rond 7

Svart har löst sina öppningsproblem och gillrar nu några fällor för vit.
26...Ta8! 27.Txa8 Txa8 28.Ld5??
28.Ke2? tillåter 28...Sxd2!, men
vit borde ha tagit skeden och
remin i vacker hand med 28.Ld3
Sc5 (om svart vill kan han hålla
grytan kokande med 28...Sd6!?)
29.Lc4.
28...Ta1+ 29.Ke2 Sc3+! 30.Kd3

Bokrea på SSKK!
www.schack.se/SSKK/
booksale.html
126

26901.pmd

30.dxc3 Ta2+ 31.Kf3 Txh2
32.cxb4 Txh4 33.b5 g5 är också
hopplöst för vit.
30...Sxd5 31.Tf2 Ta8
och vit gav upp 15 drag senare.
Danny Gormally
Alexej Drejev
Damgambit (D 43)
Rond 8
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Sc3
e6 5.Lg5 h6 6.Lh4
Drejev är en av experterna på
den här varianten och hade redan slagit Richard Pert tidigare i
turneringen (Pert spelade det
mindre ambitiösa 6.Lxf6 Dxf6).
6...dxc4 7.e4 g5 8.Lg3 b5 9.Le2
Lb7 10.h4 g4 11.Se5 h5 12.0-0
Sbd7 13.Dc2 Sxe5 14.Lxe5 Lh6!?
En ny idé som syftar till att avskräcka vit från att försöka bryta
upp svarts bondestruktur på
kungsflygeln med f3.
15.b3 cxb3 16.axb3 0-0 17.Ld3
Te8
Spelat efter en rejäl lutare.
Drejev var inte nöjd med det
omedelbara 17...Sd7 med tanke
på 18.Ld6 Te8 (18...Dxh4!?)
19.e5!? Dxh4 20.Se4 och vit har
kontroll över hela brädet.
18.Se2 Sd7 19.Lg3 e5 20.f3!?
Le3+ 21.Kh2 exd4
Drejev undvek 21...gxf3 22.Txf3
exd4 p.g.a. 23.Tf5, men 23...c5!
ger svart bra spel.
22.fxg4 Se5 23.g5! Sxd3 24.Dxd3
c5 25.Sf4 Lxe4?!
Det mest närliggande, men
25...c4! 26.bxc4 Lxe4 ger en
betydligt bättre version av partifortsättningen, t.ex. 27.Db3 bxc4
28.Dxc4 Tc8 följt av 29...Tc2.
Med mindre än tio minuter kvar
på klockan fruktar dock Drejev
Sxh5 i ett obehagligt läge och
söker därför förenklingar.
26.Dxb5 Lxf4 27.Txf4 Dd5
Antagligen ett förbiseende även
om 27...Dc8 28.Dc4! också är
besvärligt för svart.
28.Txa7! Lf5?!
Ytterligare en bonde går till de
sälla jaktmarkerna. Efter 28.
...Tab8 29.Da6 Lf5! torde svart

kunna hålla fortet även om det är
vit som sitter med alla trumf på
hand.

29.b4! Tac8 30.Df1! Lg6 31.Tf6!
Tc6
Det hotade 32.Txg6+ fxg6 33.
Df6.
32.Db5! Tec8?
Svart pallar inte längre för trycket. 32...Tce6 33.bxc5 Tc8 ger
hyggliga remichanser.
33.Db7!
Med dubbelhotet 34.Txg6+ och
34.b5.
33...De4 34.Txf7 uppg.
Alexander Arestjenko
Emil Sutovsky
Sicilianskt (B 50)
Rond 9
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.c3 Sf6 4.Ld3
Sc6 5.Lc2 Lg4 6.d3 e6
De flesta spelare föredrar en
spansk uppställning med 6...e5
eller att gå över i andra sicilianska varianter genom 6...g6. Sutovsky har dock tänkt sig en annan, betydligt aggressivare uppställning.
7.0-0 d5 8.Sbd2 Dc7 9.h3
Den första av fyra mindre inexaktheter som ger svart den tid
han behöver för att bygga upp ett
våldsamt angrepp mot detta mål.
Det omedelbara 9.a3 är ett
enkelt sätt att avskräcka svart
från lång rockad.
9...Lh5 10.Te1 0-0-0! 11.De2 Le7
12.a3?! g5! 13.e5 g4! 14.exf6
Vit söker komplikationer i hopp
om att kunna räkna ut Sutovsky.
14.hxg4 Sxg4 15.d4 parerar de
omedelbara hoten, men efter
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Emil Sutovsky brast ut i sång vid prisutdelningsceremonin.

15...Tdg8 lär vit snart få ångra att
han öppnade g-linjen.
14...gxf3 15.De3 Lxf6! 16.Dh6?
Med tanke på att det här draget
inte vinner pjäs – svart kan helt
enkelt spela 16...Lg6 – måste
Arestjenkos avsikt ha varit att
provocera Sutovsky till det följande pjäsoffret, annars hade han
nog spelat det sansade 16.Sxf3
och ägnat sig åt att försvara en
något sämre ställning.
16...Thg8! 17.Dxh5 Txg2+ 18.Kf1

18...Ld4!!
Ett lysande drag som Arestjenko

hade förbisett. Sutovsky påpekade efteråt att svart även kan spela
18...Txf2+! 19.Kxf2 Dh2+ 20.
Kxf3 (20.Ke3 faller på 20...Sd4!!)
20...Tg8! och angreppet slår
igenom.
19.cxd4 Dh2 20.Dxf3 Tg1+
21.Ke2 Sxd4+ 22.Kd1 Txe1+
23.uppg.
Alexei Shirov
Kevin Spraggett
Rond 9

En mycket tveeggad ställning
har uppstått där Shirov i princip

är tvungen att offra sina centrumbönder och hoppas på det
bästa ...
28.e6 fxe6 29.fxe6 Txe6 30.Sf4
Te8?
Svart har inte förstått tanken
bakom Shirovs plan. Om Spraggett istället hade spelat 30...Lc5!
hade vit ställts inför det besvärliga valet mellan 31.Txc5 följt av
massavbyten med trolig remi
och 31.Ld4!? Tc6! 32.Lxc5 Txc5
33.Tf1 med högst nebulösa angreppsmöjligheter.
31.Sxe4 dxe4 32.Lc4+ Kh8
Och plötsligt insåg Spraggett,
som endast hade räknat på
33.Sg6+ hxg6 34.Dh3+ Dh5, att
Shirov istället skulle spela
34.Dh6 matt och gav därför upp
utan att invänta bilans fall.
■ Emil Sutovsky hade anledning
att leta upp en ackompanjatör
även efter Aeroflot Open i Moskva. Där erövrade han förstapriset
och därigenom en plats i superturneringen i Dortmund.
TfS nr 2/2005
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Schackhistoriska strövtåg
Redaktör: Calle Erlandsson, Nyckelkroken 14
226 47 Lund. E-post: callena@telia.com

Tillfrågad av TfS-redaktören kändes det svårt att tacka nej till att
handha en avdelning där läsarna aktivt bidrar till att belysa det
svenska schacket ur olika perspektiv. Det är min förhoppning att vi
tillsammans kan gräva fram och publicera mer eller mindre känd
dokumentation om det svenska schacklivet förr och nu. Det finns
oändliga möjligheter, till exempel genom litteratur, tidskrifter, klubbar, förbund, fotografier och annat bildmaterial, svenska schackarrangemang samt schacket skildrat i skönlitteratur, film, teater och
konst. Varje avhandlat bidrag kommer att numreras, vilket kan
underlätta hänvisning då nyare rön eller korrigeringar framkommer.
TfS-läsarna inbjudes att ställa frågor eller helt enkelt tipsa om vad
som bör publiceras. Skicka bidrag till Calle Erlandsson, Nyckelkroken 14, 226 47 Lund eller callena@telia.com

1. Schackspelaren
Svenska schacktidskrifter av nationell karaktär är inte så vanliga.
Tidskrift för Schack är en av
världens mest långlivade och är
nu inne på sin 111:e årgång,
även om de sju första utgavs på
danska. Tidskriften Schackspelaren hann dock bara med drygt tre
årgångar. Gunnar Andersson,
Box 217, Ljusne, var redaktör för
denna månatligen utkommande
tidskrift som startade i november 1932. Schackspelaren utgavs
i A5-format och omfattade 1620 sidor, omslaget och annonser
inräknat. Prenumerationspriset
för helår var 3,75 kronor och
lösnumren kostade 35 öre. I medarbetarstaben ingick Emil Johansson och Eskil Bergholm, Vallvik.
Expeditionen hade adress Box
58, Vallvik och kunde också nås
per rikstelefon Vallvik 1.
Varje utgåva hade ett omslagsdiagram med ett problem
eller en studie, ett tiotal kommenterade partier, partislut,
problemavdelning, schacknyheter, diverse artiklar och en hel del
annonser från företag i Hälsingland. Temporära inslag var J.
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Hammarstedts Korsordsschack
och följetongen Kanske ett schackgeni som skulle locka 1934 års
läsare till en helårsprenumeration. Eskil Bergholm redigerade
spalten Skämt och allvar i kungariket Schack. Här fanns inslag av
mer eller mindre kluriga gåtor.
Från juninumret 1935 – alltså
långt före rökförbudet i svenskt
schack – saxar vi pristävlingen
nedan. TfS-läsarna sjuttio år
senare har säkert inga större
problem att lösa uppgiften som
inbringade en pokal till E. Eriksson i Öskeviks by.
Ett originellt pris. En schackvän, som var tobakshandlare,
ville uppmuntra hemstadens
schacklag, som skulle spela
en pokalmatch mot grannstaden. Laget bestod av 10
spelare. Den något originelle
schackvännen hade uppställt
följande bestämmelser: För
varje vunnet parti erhåller
hemmalaget lika många cigarettaskar som hela antalet
spelare, dividerat med hela
antalet schackdamer. För
varje remisparti lika många
cigaretter som alla torn, plus

alla löpare dividerat med hela
antalet spelare. För varje
förlustparti räknas bort 5 st.
cigarretter. Nu frågas: Hur
blev resultatet och hur många
askar cigarretter à 10 per ask
fick tobakshandlaren ge bort,
om man vet, att förlustpartierna voro lika med de i elden
varande tornen dividerat med
båda lagens spelare?

Ett dubbelnummer i augusti-september 1935 refererade Sverges
strålande andraplats vid SchackOS i Warschau (notera dåtida
stavning). I kringsnacket ägnades fru Aljechin och hennes
katt stor uppmärksamhet. Inför
mötet Sverige-Frankrike försvann
katten och svenskarna misstänktes ett tag för kidnappning. Från
och med oktobernumret tog
problemspalten över som förstanyhet och i decembernumret
1935 tillkännagavs att Schackspelaren blir problemskrift. Vi
läser:
Vår värderade medarbetare
herr E. Bergholm, som på sett
så förtjänstfullt sätt skött
partiavdelningen, har sett sig
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nödsakad att träda tillbaka
från och med nyåret. Då vi av
den anledningen ställdes inför de båda alternativen, att
skaffa en ersättare för herr
Bergholm eller att nedlägga
tidskriften, kommo vi på
den onekligen djärva idén att
fortsätta utgivningen av
“Schackspelaren“ som ren
problemtidskift. (...) Två av
vårt lands främsta kapaciteter på området har redan lovat medarbeta i skriften, och
vidare underhandla vi med
ett par framstående problemkännare i Danmark, Norge
och Finland om deras medarbetarskap.
Den djärva idén blev dock aldrig
förverkligad. Nr 12/1935 blev
den sista utgåvan av Schackspelaren, som därmed hann publicera
298 partier, 286 problem och 46
studier.

2. Boken om schack
Sven Larsson, Stockholm vill veta
vilken svensk schackbok som är
störst till omfånget. Boken om
schack trycktes 1948 av FörlagsAB Ringström & Ringström i
Uppsala och redigerades av
Sveriges Schackförbunds sekreterare Eric Carlén. Den digra
volymen omfattar hela 768 sidor
i formatet 21x28 cm och är bunden i halvfranskt band. De 240
första sidorna (som även finns
separat i häftad upplaga) upptog
artiklar av Erik Olson, Folke
Rogard, Gustaf Collijn, Gideon
Ståhlberg, Folke Ekström, Erik
Lundin, Sigurd Clausén, Erik
Larsson, Fritiof Lindgren, Ivan
Sunström, Alfred Harksen och
Harald Malmgren. För den
schackhistoriskt intresserade
finns två artiklar av mycket stort
värde: Äldre svenska schackmästare (sid. 163-187) av Börje
Norén samt Den äldre svenska
schacklitteraturen (sid. 188-224)

av Hjalmar Mandal. Vi ska återkomma till dessa två omfångsrika artiklar senare. Låt oss bara
konstatera att ganska få av dagens schackspelare är kapabla att
namnge den första svenska
schackboken från 1771 (C. W.
von Königstedt: Kort Afhandling
om Schack-Spel) eller den schackmästare, född år 1826 i skånska
Knislinge, som år 1862 i London
besegrade flera spelare i världseliten, bland andra den tio år
yngre Wilhelm Steinitz i ett fritt
parti (Hans Anton Westeson Lindehn).
Kring 1950 utgavs flera större
svenska bokverk i vilka ett stort
antal personer figurerade på bild
tillsammans med en kortfattad
text. Försäljningsidén var uppenbar – man ville locka alla de personer som omnämndes i boken
att köpa densamma till en ganska
hög kostnad. Boken om schack
var inget undantag och köparen
kunde till och med få sitt namn i
guldtryck på bokryggen. Drygt
500 sidor späckades med information om cirka 4 100 av Sveriges SF:s på den tiden cirka 6 000
registrerade spelare, presenterade på några få rader med yrke,
klubbtillhörighet, ett par schackliga meriter och ibland födelseår.
Mer än hälften av spelarna visades på porträtt i passfotostorlek.
Även Sveriges Schackförbunds
styrelse, 21 distriktsförbund,
Spårvägs-männens Schackförbund och 276 schackklubbar
dokumenterades. Exempel på ett
spelarporträtt (sid. 748):
TAPPER, Åke, metallarbetare. Tillhör Upsala allm. ss.
sedan 1931. Tidigare styrelseled. Spelar i kl. 1. Deltagit
i flera av Sveriges korresp.schackförb. Turn. Gjorde
sensation härom året i en i
Tidskrift för schack införd
studie ur Nimzowitschs
“Mein System“ påvisa en
vederläggning, som undgått
den internationella schack-

världens uppmärksamhet
under ett 20-tal år. F. 1914.
I decembernumret av TfS 1941
(sid. 239) skriver Åke Tapper
följande inlägg:
Herr Redaktör! När jag häromdagen gick igenom Spielmanns översikt av Nimzowitsch’s “Mein System“ i
aprilnumret av T. f. S. stannade jag vid ett diagram. På
sidan 75 står under rubriken
“Den fängslade pjäsen“ följande ställning vars korrekthet jag tillåter mig betvivla:

Under detta står att svart förlorar på grund av dragtvång
efter Txe5 Txe5. 2. g2-g3,
enär befrielsedraget 2. –, f4
strandar på 3. g4. Men om
svart i stället uppskjuter detta drag till efter 2. –, Kg6. 3.
Lxe5 Kh5 ! så uppkommer ju
en remiställning då vit inte
kan förhindra att hans enda
bonde blir bortbytt. Vilket
egentligen är synd på en så
TfS nr 2/2005
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vacker kombination. Allt givetvis under förutsättningen
att inget tryckfel vidlåter den
förträffliga tidskriften.
Med schackhälsning
Åke Tapper (Upsala)
(Eftersom Nimzowitschs
“Mein System“ utkom år
1926, har den här påpekade
felaktigheten således undgått
världens blickar i femton år.
Spielmann håller det nämligen inte för otroligt, att hr
Tapper är ensam upptäckare.
Red.)
I den påföljande TfS-utgåvan, nr
1-2/1942 (sid. 40), föreslår B.-E.
Dahlin, Umeå, en reparation av
studien genom att vit får en extra
bonde på h2. Om lösningen, som
Dahlin anser, därigenom kanske
blir ännu mera raffinerad kan väl
diskuteras.
Nio spelare i Boken om schack
hade namnet Gunnar Andersson. En av dessa hittar vi på sid.
340 och det visar sig vara tidskriften Schackspelarens redaktör, som vid årsskiftet 1941/42
lämnade Ljusne och flyttade in
på Katarina Bangata 15 i Stockholm:
ANDERSSON,
Gunnar,
verkstadsarb. Red. av problemspalt i Tidskrift f.
Schack. Tillhör Stockholms
problem-sk samt Sk Kamraterna. Spelar i kl. 1. Komponerat över 300 problem
och vunnit många dyl. tävl.
Debuterade i Allers Fam.
Journal 1928. F. 1907.
I TfS nr 2/1936 (sid. 29) skriver
redaktören Erik Lundin:
Jag har nöjet att gratulera mig
själv! Jag har löst problemet.
Det fanns bara en lösning.
Ingen bilösning. Över ett år
tog det mig att lösa det; under
tiden fick jag påstötningar
från många håll att skynda på
med lösningen ...
130
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Problemlösningen Lundin talade om var alltså att övertala Gunnar Andersson att lägga ner
Schackspelaren och bli problemredaktör i TfS. Han debuterade i
februarinumret 1936 och avslutade redaktörskapet i december
1947. Bror Larsson och Gunnar
Andersson körde tandem år 1947
och året därpå tog Larsson över
ensam. I nr 5-6/1947 (sid. 151152) får vi genom signaturen
B.L. i serien Bemärkta nordiska
problemister ytterligare information om Andersson som föddes
den 19 maj 1907. Här anges att
debuten skedde 1927 i Allers
Familjejournal (jfr ovan) och att
18 förstapris erövrats i problemtävlingar. Nio av hans bästa tvådragare visas.
Om Eskil Bergholm står inget
att finna i Boken om schack och av
allt att döma är den omnämnde
Emil Johansson i Mälardalens SF
inte samma person som Schackspelarens medarbetare. Om
någon läsare kan bidra med
ytterligare information om
Schackspelaren och dess redaktion är jag tacksam för information.

3. Klubbnålar
En generation tillbaka var det
självklart att bära schackklubbens emblem på kavajslaget.
Numera spelar väl bara kommunsponsrade Skara SS och ytterligare några få svenskar i kavaj och
man ser sällan några schacknålar
på fältet, utom vid SM då det
dyker upp en och annan nålbärare. För övrigt fick ju alla
deltagare i schack-SM en deltagarnål förr i tiden. Vi hoppas så
småningom kunna publicera en
komplett lista över dessa. Vi
kommer i denna spalt att då och
då visa oidentifierade schacknålar och hoppas på läsekretsens
hjälp. Denna gång önskar vi
information om nedanstående
klubbnålar.

Jan C. Appelqvist, Stockholm,
samlar schacknålar och han
bidrog med en illustrerad artikel
i Meddelandeblad nr 2 för
Schackets Kulturhistoriska Sällskap som kan läsas på:
http://hem.passagen.se/sthig/
meddelandeblad/mb2/
artiklar.htm
Från och med nr 8 utges SKS:s
tidskrift Schackkultur i pappersformat. Senast utgivna nummer
är nr 10 (december 2004). Vi
kan rekommendera ett medlemskap i SKS som betingar 200 kr
per år – inbetalas till SKS:s postgiro 35 64 81-2.

4. Bollnäs
Schacksällskap
Ibland är det svårt att åldersbestämma en schackförening.
Verksamheten kan ligga nere ett
antal år och hur räknar man då?
I förra numret angavs att Bollnäs
SS bildades 1932, men att det
spelades organiserat schack i
Bollnäs redan 1917. Den senare
uppgiften får kompletteras. I TfS
septembernummer 1906 (sid.
277) finns följande notis:
Bollnäs Schacksällskap bildades nyligen och består
af 15 medlemmar. Till styrelse har valts; lokomotivförare
E. E. Holm, ordförande,
redaktionssekreterare Ivan
Lindblom, vice ordförande,
montör Rob. Christiansson,
kassör och bokhållare Gustaf
Wigsten, sekreterare. Sällskapets lokal, i f. d. Grundströms
gård, är ständigt tillgänglig
för sällskapets ledamöter, li-
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kaså för resande medlemmar
af andra schacksällskap! Vi
önska det nya sällskapet all
möjlig framgång.

5. Stockholms Södra
SS – Gnarps SK 1971
Bo Nyberg, Uppsala, har skickat
oss en rättelse och kompletterande uppgifter om hjältematchen mellan Stockholms Södra
SS och Gnarps SK, som vi berättade om i förra numret:
Berthold Nyberg hade ingenting att göra med den klassiska Gnarpviktorian mot Stockholms Södra den 24 oktober
1971. Det var jag som satt vid
sjätte bordet. Vid de sista

Boknytt
■ SSKK: A E Axelson

Memorial (SSKK 2005)
Den som väntar på något gott
väntar aldrig för länge heter det
ju, men riktigt alltid gäller nog
inte detta gamla talesätt. Bland
annat borde den bok om korrschackturneringen “A E Axelson
Memorial“, som gavs ut av SSKK
alldeles före årsskiftet, ha nått
sina läsare långt tidigare. Det
skulle såväl läsare som utgivare
ha varit förtjänta av, ty när
den nu äntligen föreligger visar
den sig vara en föredömlig dokumentation av ett förstklassigt
evenemang och ett stycke unik
korrschackhistoria.
A E Axelson (1920-82) var på
många sätt en märkesman inom
svenskt och internationellt
schackliv. Under flera decennier
var han en stöttepelare och en
drivande kraft inom Linköpings
Allmänna Schacksällskap och
Östergötlands distriktsförbund,
men det är för sina storartade

borden spelade vi med Sven
Jarvall (tror jag) och Björn
Gennert. Matchen utkämpades på Stockholms Schackförbunds lokaler på Hornsgatan 82 B.
I början på 1970–talet var
jag på plats 10–12 i Södras
laguppställning och alltid
spelsugen. Det blev femton
A–lagsmatcher på sex säsonger innan jag flyttade till Uppsala. Det blev dessutom en
del resor som reserv. Det
fanns då en regel om att man
måste vara tio resenärer för
att resa på SJ:s gruppbiljett.
Erik Stenberg som lagledare
och jag som reserv var ofta de
båda extra entusiasterna. Det
blev många trevliga resor med
Södras färgstarka lag.

insatser inom svenskt och internationellt korrschack han vunnit
störst ryktbarhet. Sålunda var han
ensam ansvarig turneringsledare
för det internationella korrschackförbundet ICCF:s alla VMfinaler och -semifinaler under
perioden 1956-65. Inom inhemskt korrschack var hans insats inte mindre imponerande:
han var styrelsemedlem i SSKK
från 1954 till sin död 1982, och
var under denna tid omväxlande
(och delvis parallellt) verksam
som sekreterare, kassör, turneringsledare och bulletinredaktör!
För SSKK var det självklart att
denne gigant skulle hedras med
en minnesturnering utöver det
vanliga. Drivande bakom projektet, såväl vad avser själva idén
som dess praktiska utförande (något som visade sig vara allt annat
än problemfritt) var SSKK:s dåvarande sekreterare och tidskriftsredaktör Carl-Eric Erlandsson, tillika under ett antal år
svensk delegat vid ICCF:s kongresser. Honom tillkommer i första hand äran av att “A E Axelson
Memorial (1984-93)“ kom att

bli ett fullkomligt unikt evenemang - världens dittills i särklass
starkaste korrschackturnering.
Det femton man starka startfältet kom nämligen inte bara att
innehålla idel högt meriterade
stormästare, utan på startlinjen
återfanns inte mindre än fem av
korrschackets världsmästare – tre
exvärldsmästare, en regerande
och en blivande. Detta var inget
annat än en bragd av Carl-Eric
Erlandsson i en tid när antalet
aktiva korrschackstormästare i
världen var cirka trettio. Hälften
av dem i samma turnering (och
de flesta i den andra hälften skulle gladeligen ha tackat ja om de
fått en inbjudan). Bragden blir
inte mindre av det faktum att
några paragrafryttare inom ICCF
försökte lägga formella krokben
för turneringen, eftersom man
på den tiden ansåg att inbjudningar obetingat måste gå via
respektive landsförbund och inte
till spelarna direkt som Erlandsson praktiserat.
Turneringen spelades före epostens och pc–programmens
intåg och tog således sina modiga
nio år i anspråk, men att dokumentationen sedan tog ytterligare elva år att slutföra är bara att
beklaga, ty när turneringsboken
nu väl föreligger utgör den såväl
tekniskt som innehållsmässigt en
värdig slutpunkt på hyllningen
av AEA. Den innehåller, förutom presentationer av huvudpersonen och de femton stormästarna, turneringens samtliga
partier, varav åtskilliga med
kommentarer och analyser av
deltagarna själva. Boken har ett
tilltalande yttre, är på ett undantag när befriad från tryckfel, och
finns att köpa för ett överraskande lågt pris hos SSKK. Den utgör
inte bara ett värdigt äreminne
över ett imponerande livsverk
utan också en oskattbar pusselbit
i korrschackets historia.
Sture Olsson
Recensionen är tidigare publicerad i UNT.
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Regelproblem
och etik i schack
– en domares vedermödor
Av Ulf Norevall

id vårt SM–arrangemang
1985 fick jag förtroendet att
vara domare i Mästarklassens
grupper. Uppgiften intresserade
mig och jag klarade av den utan
märkbara klagomål, så jag ville
pröva på den mera i fortsättningen också. Via domaruppdrag vid
en damturnering i Skellefteå i
samband med världscupen där
1989, några Riltonturneringar
och ett par SM meriterade jag
mig för titeln IA, International
Arbiter eller Fide–domare, och
som sådan har jag haft förmånen
att få följa åtskilliga SM, elitseriematcher och några stormästarturneringar på nära håll.
Kulmen nåddes vid schackolympiaden i Jerevan, Armenien,
1996.

V

Behövs domare i schack?
Vad gör man egentligen som
domare i schack? På högsta nivå,
när det gäller titlar och penningpriser, är det naturligtvis nödvändigt med någon som kan slita
tvister som kan uppstå och
komma med avgöranden. Men i
ordinärt klubbspel brukar man
klara sig bra ändå med normal
hänsyn och respekt för reglerna,
även om det kan hetta till ibland.
Domare och döma – det låter
dramatiskt. Men i mitt tycke är
detta inte huvudsaken. Jag ser
uppgiften mera som en service
för spelarna. Någon för matchlistor och turneringstabeller,
någon kan ge lugnande svar till
132
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spelarna som i stridens hetta
behöver få bekräftat vilken
betänketid som gäller eller när
man inte behöver föra protokoll.
Regler för remianbud och remikrav kan vålla bekymmer. I tidsnödssituationer kan domaren
hålla reda på dragantal och när
kläppen faller och kan hjälpa
till med komplettering av ofullständiga protokoll. Jag tror att
domaren med sin blotta närvaro
bidrar till lugn i turneringssalen
och förebygger tvister.
Naturligtvis har denna inställning inte alltid räckt till, utan
många gånger har jag också fått
avgöra tvister. Några sådana fall
ska relateras här.

Kan man börja om ett
parti?
1993 i mars var jag ensam domare vid sammandraget i division I
norra i Sundsvall. Enligt bestämmelserna då skulle laguppställningar lämnas in senast tio
minuter före rondstart, så jag
hade i samband med rondens
början att fylla i fem matchlistor
med tio åttamannalag. Efter en
halvtimme uppstod problem i
matchen mellan Vällingby SS och
arrangerande SK Rockaden,
Sundsvall. Hemmalagets åttondebordsspelare anlände sent och
satte sig vid bord 7, där spelet
påbörjades och hann till ungefär
drag 10, när Rockadens sjundebordsspelare, också han försenad,
kom och fann sin plats upptagen!

Rockadens lagledare var sysselsatt med arrangörsbestyr och
inte på plats hos sitt lag, och
matchlistorna befann sig under
utskrift vid domarbordet hos mig
en bra bit bort. Vad göra?
Vällingby menade att det påbörjade partiet måste få fortsätta
och att den faktiska placeringen
skulle gälla som laguppställning.
Det skulle innebära att Rockaden inte kunde använda sin sjundebordsspelare – vid bord 8 vore
han för lågt placerad, vilket inte
var tillåtet – utan tvingas sätta in
reserv vid bord 8 eller lämna w.o.
Mitt beslut blev att den inlämnade laguppställningen skulle gälla
och att det påbörjade partiet
mellan Vällingbys sjundebordsspelare och Rockadens åttondebordsspelare alltså inte hörde till
matchen. Partierna vid bord 7
och bord 8 fick starta om, och
hela den förlorade tiden – 34
minuter – fick belasta Rockadenspelarna. Dessa vann inte desto
mindre sina partier. Vällingby
protesterade och fick rätt av
Allsvenska kommittén, men
efter längre inlagor både av mig
och av Rockaden Sundsvall
ändrades domslutet igen av
Centralstyrelsen. Detta fick konsekvenser för UASS – Rockaden
klarade sig kvar i division I, och
UASS II föll ur. Som efterspel
följde också en polemik i TfS
under rubriken ”Spelaren som
satt för högt”.

Neutral domare?
I Elitserien uttas neutrala domare, och i division I–sammandragen numera två domare. Men i
övrigt i division I och lägre serier
är det arrangörens uppgift att
utse och tillkännage domare, så
denne hämtas normalt ur den
egna klubben och spelar rentav
ofta i laget. Själv brukar jag få
döma UASS förstalags hemmamatcher men avstår då alltid från
att spela i något lag. Det är förstås en delikat uppgift att döma
den egna klubben, och min

TfS nr 2/2005

36

05-03-09, 07.46

Foto: Lars Grahn

objektivitet har ifrågasatts några
gånger.
Ett fall inträffade i ett allsvenskt
sammandrag på hemmaplan. Det
var en fredagskväll klockan 24,
en jobbig tidpunkt för mig som
är en typisk morgonmänniska. I
ett partis sista skälvande minuter
krävde UASS:aren remi enligt
reglernas § 10.2. Denna paragraf
ger i tidsbegränsad avslutning,
när en spelare har mindre än två
minuter kvar till alla återstående
drag i partiet, spelaren rätt att
kräva remi, om motståndaren
bara spelar på tid eller om det
inte är möjligt för honom att
vinna på normalt sätt. Domaren
kan då bifalla kravet eller uppskjuta sitt beslut (och numera
också avslå det). På brädet hade
då hemmaspelaren slagit motståndarens sista bonde och hade
två lätta pjäser mot tre lätta. Jag
dömde direkt remi, vilket inte
var så välbetänkt.
Egentligen dömde jag efter
regelns bokstav, eftersom det som
gällde var domarens övertygelse
om att det inte var möjligt att
vinna på normalt sätt. Men det
borde jag inte ha varit övertygad
om. Min schackliga kompetens
räckte inte till i det fallet, och jag
borde ha uppskjutit avgörandet
tills tiden löpt ut. Nu var ställningen ändå remi vid korrekt spel,
men det är en annan sak. Sen dess
är jag mest benägen att i sådana
fall låta spelet fortsätta. Är jag
dessutom domare mellan kl. 18
och 24, vilar jag också helst på
eftermiddagen innan!
§ 10.2 ger domaren avgörandet, och hans beslut kan inte
överklagas. Många spelare vill i
sådana fall argumentera med analyser, men de ska inte ha någon
inverkan, eftersom domarens
övertygelse och ingenting annat
enligt regeln ska avgöra. Med modernare schackur och tilläggstid
för varje utfört drag bortfaller
problemet med den svåra § 10.2.
För övrigt har jag sällan fått ta
ställning till krav enligt § 10.2.

Ulf Norevall i tjänst under fjolårets SM i Göteborg.
Kanske känner spelarna inte till
möjligheten, kanske vill de lösa
problemet själva i spelet. Ofta är
ju båda starkare schackspelare än
domaren och vill inte hänskjuta
ett avgörande till honom.

Fallet med den fallna
a–bonden
I ett matchparti med UASS
inblandat konstaterade jag tidsförlust för svart. När spelarna
kompletterade sina protokoll,
påpekade svart att vit på brädet
hade en bonde på a3 men aldrig
hade utfört draget a2–a3. Vit
hade i tidsnöden råkat skuffa till
sin a–bonde, som föll i golvet,
och sedan av misstag ställt tillbaka den på a3 i stället för på a2.
Nu säger regeln, att om det
under ett parti upptäcks att
pjäser flyttats från sina rutor, ska
partiet fortsätta från den sista
identifierbara ställning, som
föregick felaktigheten. Jag lät
då partiet fortsätta från denna
ställning med bonden på a2. Vit
accepterade inte, spelade inte
vidare, fick en nolla och protesterade, men mitt beslut stod sig i

högre instans.
Problemet är här vad som
menas med ”under ett parti” eller
annorlunda uttryckt: när är ett
parti slut? Det är inte alldeles
klart. Är det slut först när protokollen är påskrivna eller vid en
tidigare tidpunkt, t.ex. när spelarna skakar hand eller när man
konstaterar tidsöverskridning?
Efter partiets slut kan man inte
korrigera felaktigheter. Var partiet slut i det aktuella fallet? Ännu
i dag är jag osäker om min bedömning var riktig eller inte.

Protokollära problem
Under ronderna brukar jag då
och då se på spelarnas protokoll
för att kontrollera att de är i takt
och har lika många drag noterade. Spelarna ska ju enligt regeln
föra protokoll drag för drag, och
jag ska som domare se till att
reglerna följs.
Ett efteråt mycket omdiskuterat fall inträffade i SM–gruppen i
Haninge 1997 i partiet Robert
Åström–Evgenij Agrest. Som
domare konstaterade jag efter ett
par timmar, att Agrest låg två
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drag före i sitt protokoll. Jag fann
att orsaken var att han lämnat
rutorna för dragen 19 och 20
längs ner i vänsterspalten tomma
och noterat drag 19 i rutan för
drag 21. Han hade alltså noterat
alla drag i sitt protokoll och inte
brutit mot någon regel, så jag
ingrep inte. Sedan kom vit i tidsnöd och slutade föra protokoll,
vilket man får underlåta att göra
med mindre än fem minuter kvar
på klockan.
När vit utfört sitt 39:e drag och
Agrest skrivit det i rutan för drag
41 i sitt protokoll och själv var
vid draget, sträckte han plötsligt
över sin protokollbok till Åström
för att denne skulle kunna komplettera sitt protokoll. Åström
skyggade tillbaka och tog inte
emot protokollboken, som Agrest
då behöll, fortfarande med sin
klocka gående och utan att utföra det drag, som skulle vara hans
39:e. Svarts kläpp föll så, och jag
konstaterade tidsvinst för vit.
Efteråt kritiserades Åström av
många för osportsligt uppträdande, och någon tyckte t.o.m. att
han borde diskvalificeras. Jag
håller inte alls med. Protokollen
ska kompletteras först när minst
en kläpp har fallit, och varje spelare har själv skyldighet att hålla
reda på antalet spelade drag. Om
Åström upplyst Agrest om att
han inte fullbordat dragserien,
skulle detta innebära otillbörlig
hjälp och ha påverkat turneringsutgången också för andra spelare. Agrest uppträdde liksom
Åström korrekt i den uppkomna
situationen och protesterade inte.
Vid Öppna SM i Härnösand
vållade protokollen problem på
ett liknande sätt. Jag märkte att
flera spelare hoppade från drag
19 till rutan för drag 21 i högerspalten. Det visade sig bero på
att ena bladet av de perforerade
dubbla protokollen saknade
tryckt linje under platsen för drag
20 i vänsterspalten! Den gången
påpekade jag felet för spelarna
och vek sedan protokollen så
134

26901.pmd

att det nedtill linjelösa bladet
alltid blev kopia i de följande
ronderna.

Ett uppgjort parti
I ett junior-SM spelade två klubbkamrater, som båda huserade i
botten av tabellen, så här: 1.c4
h5 2.h4 a5 3.Da4 Ta6 4.Dxa5 Tah6
5.Dxc7 f6 6.Dxd7+ Kf7 7.Dxb7 Dd3
8.Dxb8 Dh7 9.Dxc8 Kg6 10.De6
och “remi“ på grund av patt.
På förhand överenskomna
remier förekommer då och då,
och det brukar till skillnad från
rena läggpartier inte klandras
särskilt hårt. Domaren kan heller
inte veta om samförståndet nåtts
före eller under partiet. Men jag
dömde efter viss tvekan resultatet 0–0 i partiet ovan, eftersom
det var uppenbart överenskommet på förhand, och det ingick
trots allt i en SM–turnering.
Tävlingsjuryn höll fast vid förlust för båda spelarna.
Efteråt kommenterades saken
på lite olika sätt. Man påpekade
förstås att dragföljden var
konstruerad av amerikanen Sam
Loyd. Göteborgsorganet GP talade om skandal (kanske för att
det var två stockholmare som var
inblandade?), medan norska
röster menade att man saknade
humor i Sverige. Tyckandet är
fritt ...

Omdrag eller inte?
Under schack–OS i Jerevan ställdes jag inför ett besvärligt
problem. I matchen Grekland–
Tunisien märkte jag en viss oro
efter en dryg timmas spel. En
grekisk spelare var upprörd över
att hans klocka gick fast han inte
var vid draget. Någon åskådare
och en annan spelare i det grekiska laget menade att tunisiern
dragit Sb8–d7, slagit om klockan
och sedan ångrat sig och ställt
springaren tillbaka på b8. Svart
nekade till att ha gjort så.
Hur skulle jag agera? Det verkade mycket troligt men inte
hundraprocentigt säkert att svart

tagit tillbaka sitt drag. Hur
mycket kan man som domare lita
på och grunda ett domslut på
oberoende vittnens utsago? Att
tvinga svart till Sbd7 skulle
säkert vålla problem och protest.
I närheten hade jag en senior
arbiter, men han ägnade sig
huvudsakligen åt att förbereda
kommittéarbete och ville säkert
inte bli störd eller indragen i detta
fall. Överdomaren, stormästare
Averbach, var sympatisk och
givetvis kompetent, men helst
ville jag lösa dilemmat på egen
hand.
Jag tittade på ställningen och
bedömde att vit stod klart bättre.
Så tog jag fasta på att greken, som
tagit en promenad och kommit
tillbaka, bara protesterade mot
att hans klocka gick fast han inte
var vid draget. Jag frågade hur
länge han varit borta från bordet.
Ungefär fem minuter, svarade
han. Så ställde jag tillbaka hans
klocka drygt fem minuter och
lät spelet fortsätta, vilket båda
accepterade. Svart drog sedan
Sb8–c6, och efter ytterligare halvannan timmes spel vann vit partiet, och jag andades ut. Segern
gick åt rätt håll, tunisiern behövde inte tappa ansiktet och ingen
palaver följde.

Att vara domare
Att vara domare i schack är alltså
normalt en trevlig och angenäm
syssla. Man arbetar i en miljö av
starka spelare och kan följa deras
drag och reaktioner på nära håll.
För en lugn och erfaren äldre
tävlingsspelare kan det vara ett
fint sätt att bevara kontakten med
spelet och tävlingsatmosfären,
och även yngre förmågor har här
en kompletterande möjlighet till
schackliga uppgifter, som kan
rekommenderas. Domare är det
än så länge ganska ont om, så
många är välkomna att pröva på.
Denna artikel kommer att ingå
i Upsala ASS jubileumsbok, som
utkommer senare i år.
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9lONRPPHQWLOO6FKDFN60

+lU lU 6YHULJHV 6DQ )UDQVLVFR
/LOOD /RQGRQ HYHQHPDQJVVWDGHQ
HOOHU GHQ YlQOLJD VWDGHQ NDOOD
GHQYDGGXYLOOXSSOHYDOOWGXYLOO
6WRUVWDGVSXOVQ|MHVOLYNXOWXUXS
SOHYHOVHUYDFNHUQDWXUVKRSSLQJ
RFKJHP\WLQRPJnQJDYVWnQGDOOW
NDQGXVRPJlVWL*|WHERUJQMXWD
DY*|WHERUJVSDUNHUWLOOH[HPSHO
7UlGJnUGVI|UHQLQJHQ RFK %RWD
QLVND 7UlGJnUGHQ lU EHU|PGD
OLNVRP HYHQHPDQJHQ Sn GH VWRUD
DUHQRUQD (Q DY (XURSDV YDFN
UDVWH VNlUJnUGDU ÀQQV HQGDVW HQ
NRUWVSnUYDJQVUHVDERUW

1RUGHQVElVWDQ|MHV
SDUN/LVHEHUJORFNDU
PHG
EHUJEDQDQ
%DOGHU RFK GHQ Q\D
VNUlFNLQMDJDQGH DW
WUDNWLRQHQ.DQRQHQ
YlJJ L YlJJ OLJJHU
8QLYHUVHXP
PHG
KDMDU UHJQVNRJ RFK
RUPDU
(WWVWHQNDVWIUnQ6YHQ
VND 0lVVDQ RFK +RWHO
*RWKLD OLJJHU $YHQ\Q
PHG VKRSSLQJ RFK
UHVWDXUDQJHU /lQJVW
XSS Sn $YHQ\Q VWROW
VHUDU *|WDSODWVHQ PHG
+DVVHOEODG FHQWHU RFK
.RQVWPXVHHWV IDQWDV
WLVND
XWVWlOOQLQJDU
)|U GHQ VKRSSLQJJODGH
ÀQQV 1RUGVWDQV VKRS
SLQJFHQWUXP 1RUGHQV
VW|UVWD LQRPKXV VKRS
SLQJFHQWUXP

9lONRPPHQ
WLOO*|WHERUJ

bU GX LQWUHVVHUDG DY XQLND PDWXSSOHY
HOVHUlUGXLUlWWVWDGgYHUKHOD*|WHERUJ
ÀQQV UHVWDXUDQJHU PHG ROLND XWEXG RFK
SULVNODVVHU 'HQ J|WHERUJVND PDWNXO
WXUHQlUSULVEHO|QWRFKYlUOGVEHU|PGOnW
GLJJlUQDVPDND
6RPGXVHU*|WHERUJKDUQnJRWI|UDOOD
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Hellre än att se sin drottning
förgås har konungen själv kastat
sig på svärdet!

Nötknäckarsviten
Av Christer Brundin

S

om alla andra seriöst syftande
schackpublikationer ville
även Blasket i sitt julnummer
underhålla sina läsare med en
samling så kallade Julnötter, i
den mån man nu tycker att
malande huvudvärk är underhållande. Den unge Redaktören
hade i stark tidsnöd inför pressläggningen fått ihop fyra stycken
nötter som han, för att lösarna
inte skulle kunna fuska sig fram
genom att tjuvtitta i gamla
böcker, hämtade ur egen fatabur. Priset till bäste lösare var
Chérons Läro– och Handbok i
Slutspel på 1494 sidor i fyra
mastiga band på tyska med just
det mossiga och charmlösa utseende som ger en antydan om
vilken ökenvandring det skulle
vara att läsa dem. Redaktören
hade med den ursnåle kassören
A:s medgivande köpt de gamla
luntorna för fem kronor i ett antikvariat där de stått och dammat
i femton år. Andra och tredje pris
bestod av en chokladask och en
påse lösgodis, sponsorgåvor från
Tandläkarsällskapet i C.
Den första nöten hade sin
upprinnelse i följande parti som
den unge Redaktören spelat i ett
Skol–DM några år tidigare.
N.N. – Redaktör.
Dubbeldubbelfianchetto
1.c4 c5 2.b3 Sf6 3.Sf3 g6 4.g3
Lg7 5.Lb2 0-0 6.Lg2 Sc6 7.d3 b6
8.0-0 Lb7 9.e4 d6 10.Sa3 e5
11.Sc2 De7 12.Sh4 Sd7 13.Dd2
Lf6 14.Sf3 Lg7 15.Se3 Sd4?!

Ett alldeles för otåligt utfall.
16.Sxd4 cxd4 17.Sd5 Lxd5
Eliminerar vits jättespringare
men prisger de vita fälten.
18.cxd5 f5 19.exf5 Txf5?
Accentuerar vits dominans på
nämnda fält.
20.Tac1!
Givetvis!
20...Sc5 21.b4 Sa4 22.Lh3!
Redaktören kallar i sina anteckningar denne löpare för “den mest
hatade i världshistorien“.
22...Tff8 23.Tc6 Tab8 24.Dc2
Sxb2 25.Dxb2 Tf3 26.Dc2 Df8
27.Lg4 Tf6 28.Tc7 a5 29.b5 Lh6
30.Kg2 Kh8 31.Le6 Lg5 32.Dc6
Le3 33.f3 g5 34.Dd7 Th6 35.Tc6
Td8 6.Dc7 e4 37.fxe4
Den unge mannen minns som
om det hänt idag den lättnad han
kände när han slapp ur tvångströjan och själv tog över taktpinnen:
37...Txh2+! 38.Kxh2 Dxf1 39.
Dxd8+ Kg7 40.Tc7+ Kh6
Enligt Redaktören skulle vitspelaren först här med rynkad panna
ha upptäckt att han inte hade fler
schackar och hans panna rynkades ännu mer när han såg att han
stod på matt genom 41...Lg1+
42.Kh1 Lf2+ 43.Kh2 Dg1+ 44.
Kh3 Dxg3 matt. Till sist garderade han punkten g3 med
41.Dxd6
men svart hade fått blodvittring
och ställde till med en våldsam
klappjakt på den vita kungen.
41...Dg1+ 42.Kh3 Dh1+ 43.Kg4
Dh5+ 44.Kf5 Df3+ 45.Ke5 Dxg3+
46.Kf5 Df3+ 47.Ke5 Df4 matt

Slutfasen i detta parti var ett av
Redaktörens käraste minnen och
man kan förstå att han yvdes över
den glansfulla offerkombinationen. Nöten börjar i ställningen
efter vits 37.fxe4 och den tilltänkta lösningen är 1...Txh2+!
osv. som ovan. Detta är alltså vad
Blaskets intet ont anande läsare
fick skåda:
Nöt 1

Svart drar och vinner
Julnöt nr 2 ledde sitt ursprung
från ett parti i en juniortävling
några år tidigare. Efter vits nittionionde drag hade följande ställning uppkommit:

Redaktörens motståndare hade
dragit 99...Sc5–b3 och samtidigt
förklarat matt i ett drag genom
Tb2 matt. “Nähä!“, sa Redaktören och drog 100.Th2!, avsett
som en sista dödsryckning. Då
nu svartspelaren konsternerad
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blev sittande utan att slå tornet
gick det upp för Redaktören
att han som genom ett mirakel
skulle bli patt efter 100...Txh2.
Hans motståndare tog i detta läge
tillbaks sin mattförklaring, som
“endast varit muntlig“, och spelade 100...Ta1+ och på det tvungna 101.Kc2 fortsatte han med
101...Ta2+ men vitspelaren var
förstås inte dummare än att han
kröp tillbaks i pattläge med
102.Kb1. Svart, som förresten tillhörde en klubb som hette Schack
och Matt, prövade 102...Sd2+
och på 103.Kc1 lade han in
det illsluga 103...Kb3 i hopp
om 104.Txd2 Ta1 matt, men
Redaktören visade sig situationen vuxen med 104.Th3+ varefter svart retad gick med på remi.
För att reta honom ytterligare
hade Redaktören frågat: “Var det
Schack och Patt som din klubb
hette?“
Detta partislut, som Blaskets
försteman ofta nostalgiskt tänkte
tillbaka på, blev utgångspunkten
för hans andra nöt men för att det
hela skulle bli mindre genomskinligt flyttade han om pjäserna
lite och kastade om färgerna.
Hans avsedda lösning till följande diagram var: 1.Sb3 Tg2! 2.Ta1+
Kc2 3.Ta2+ Kb1! 4.Sd2+ Kc1
5.Kb3 och nu inte 5...Txd2??.
Nöt 2

Vit drar
men svart håller remi.
Redaktörens tredje julnöt var
följande ställning, inte något av
136
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hans kärare minnen, men man
får bjuda lite på sig själv så här till
jul, tänkte han i nådig givmildhet:
Nöt 3

Vit drar och gör remi.
Redaktörens motståndare, den
virrige senioren D, hade som vit
med hjälp av kungen bogserat
ner sin merbonde mot förvandlingsfältet varvid dock monarken
själv som synes råkat i trångmål.
D spelade det enda 1.Dd3+ och
på 1...Ke8 fortsatte han med
2.Dg6+ och den häpne svartspelaren slog med 2...Dxg6. Virrpannan spelade nu 3.h7xg6 varvid en vilt och högljutt protesterande Redaktör påpekade att
bonden gick väl åt andra hållet
och ropade på tävlingsledaren.
Men det fanns ingen och D, som
av omgivande förmåtts inse sitt
misstag, bytte ut draget och spelade som en sista hämndschack
3.Lf7+. Den höggradigt irriterade Redaktören slog otåligt löparen med 3...Kxf7 bara för att i
nästa sekund utbrista: “Aj, jag
skulle slagit med da...“. Här tvärtystnade han, skakade hand med
D och lämnade i vredesmod
lokalen utan ett ord och kom
inte tillbaks förrän veckan efter.
Pattställningen var tänkt som
julnötens mäktigt klingande slutackord.
Alla goda ting är tre, tänkte
tidningsmannen, men för att
lösarna inte skulle kunna göra
det för lätt för sig, lade han i

skålen ner en fjärde nöt som
skulle förvandla deras datorer till
stenyxor. Han knåpade själv ihop
en sällsam företeelse med betingelsen “Hjälppatt i ett drag“.
Under diagrammet förtydligade
han detta med:‘“Svart gör ett drag
som hjälper vit att bli patt“ och
som en extra varning till lösarna
tillfogade han på blasketjargong:
“Skiljer agnarna från fåren“.
Sådana språkgrodor var i klubbtidningen ömsom avsiktliga,
ömsom oavsiktliga. Redaktören
kluckade belåtet åt fällan han
gillrat och såg njutningsfullt
framför sig hur lösarna skulle
gapskratta åt den löjligt enkla
uppgiften och ge det otillräckliga
svaret 1...Le4, Ld5, Lc6, Lb7 och
La8. Han skrev ut diagrammet:
Nöt 4

Hjälppatt i 1 drag. Svart
drar. OBS! fem lösningar.
Som lämplig undertitel till sina
julnötter funderade Redaktören
på Nötknäpparsviten men fastnade för det fyndiga Nötknäckarsviten. Han satt och beundrade sitt verk en stund och tog
därefter itu med att trycka ut och
häfta ihop pappren.
Redan efter en kvart hände
något som Redaktören kunde ha
uppfattat som ett dåligt omen.
Hans likaledes schackspelande
lillasyster, som fått sitt ex av
Blasket i förtid och redan förstrött bläddrat igenom det, kom
in och avbröt honom där han satt
med sina dataspel. “Rickard“, sa
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hon, “nu måste hela upplagan
tryckas om. Det heter inte
Nötknäckarsviten, det heter ...“
“Nötknäpparsviten, ja“, fyllde
Redaktören i med tonen och
minen hos den vars änglalika
tålamod är på väg att brista.‘“Det
är ju det som är poängen.“ “Jaså,
ha, ha, ursäkta då“, sa systern och
försvann.
En timme senare distribuerade Redaktören och hans två
underredaktörer per cykel sin
publikation till klubbens tjugofem medlemmar. Hemkommen
igen lade sig publicisten utpumpad av allt slit med tidningen att
vila.
Fem minuter senare väcktes
han av att telefonen ringde och
en hörbart irriterad lösare ville
veta om inte instruktionen till
den första julnöten skulle vara
“Svart drar och förlorar“ i stället
för den angivna, något som
Redaktören, om än konfunderad, bestämt förnekade. Under
den närmaste timmen fortsatte
klagomålen att droppa in. Skulle
inte instruktionen till den andra
nöten rätteligen vara “Vit drar
och vinner“? och den tredje måste
väl vara “Vit drar och förlorar“?
Var det inte tryckfel i den fjärde
nöten, det skulle väl stå “hjälpmatt“ och inte “hjälppatt“ och i
så fall behövdes ju ingen “hjälp“.
Någon frågade efter vits senaste
drag i den fjärde nöten men där
började det brännas och Redaktören kunde inte besvara detta
utan att röja att nöten var en ulv
i fårakläder. Utom sig av ilska
över “gnälliga ungar som hade
för bråttom och bara var ute
efter chokladen“ avfärdade han
alla invändningar som nonsens
och fick till sist tyst på telefonen.
Någonstans inom sig var han
dock djupt oroad och under den
närmaste timmen satt han och
vaktade på apparaten som om
den var en fiende. Vid minsta pip
var han beredd att hoppa till.
Under denna tidsrymd tycks
djungeltrummorna ha gått på stan

och lösarna ha snackat ihop sig
och sammangaddat sig i en
konspiration mot julnötternas
skapare. En lösarstorm var på väg
att blåsa upp.
Klockan 19.27 pep telefonen
på nytt och väktaren hoppade
till. En talesman för lösarna, en
junior som Redaktören hade ett
visst förtroende för, framförde
åsikten att julnötterna var “knäppa och helsjuka“ och den fjärde
dessutom “monstruös“ samt att
nötterna höll på att knäcka lösarna i stället för lösarna knäcka
nötterna och att de nu fruktade
för sitt förstånd. Enligt språkröret vidhöll lösarna sin kritik av
nöt nr 1, 2 och 3 och angående nr
4 var de ense om att vits senaste
drag måste ha varit illegalt och
att ställningen var omöjlig och
ogiltig. Vidare ville talröret framhålla att om Redaktören hade
förfallit till att förolämpa lösarna
genom att tillgripa det billiga och
utslitna gamla krigsskämtet att
bönderna gick åt motsatt håll mot
vad man först trodde så var han
även då ute i ogjort väder. Vit
hade nämligen inte heller i det
läget haft något legalt att göra i
sitt senaste drag och ställningen
skulle aldrig kunna uppkomma
och var ogiltig. Röret ekade till
avslutning fram hotet att Redaktören före nästa dags gryning
måste ge slutgiltiga besked om
vad som gällde, för längre kunde
han inte hålla tillbaka och tygla
de frustrerade lösarna som skummande av vrede ville se Redaktörens huvud på en påle.
Därmed hade lösarstormen
ökat till orkanstyrka och den
Redaktören hade aldrig varit så
illa ute. Vaxblek och kallsvettig
såg han redan framför sig hur i
skenet av facklor ett protesttåg
med vajande fanor och oförskämda plakat kom marscherande på
gatan utanför eller hur en fradgande lynchmobb i blint raseri
kom rusande mot honom för att
slita honom i stycken. Han satte
sig framför datorn för att kolla

upp julnötterna och skärselden
själv skulle ha framstått som en
ljum sommardag mot vad han nu
fick gå igenom.
Trots att Redaktören lät sin
dator gå glödhet kunde maskinen inte hitta någon vinst för
svart i den första julnöten. Tvärtom hittade den på en bråkdels
sekund vinst för vit:
Nöt 1: 1...Txh2+ 2.Kxh2 Dxf1
3.Dxd8+ Kg7 4.Tc7+ Kh6 5.Txh7+!
Vit kontrar med ett eget tornoffer! 5...Kxh7 6.Lf5+ Kg7 7.Dd7+
Kg8 8.De8+ Kg7 9.Dg6+ Kf8
10.Df6+! Svart har undgått matt
men förlorar damen efter en vit
löparschack.
Bländad av glansen i sitt nu
före detta glansparti hade Redaktören helt tappat sitt kritiska
omdöme.
Nöt 2: Vit vinner: 1.Tb2+! En
kalldusch för Redaktören som ju
väntat sig 1.Sb3? Tg2! etc. 1...Kc1
2.Se2+ Kd1 3.Sc3+ Kc1 (3...Ke1
4.Tb1+ och på Kd2 eller Kf2
förlorar svart sitt olyckligt placerade torn genom en springargaffel, t.ex. 4...Kd2 5.Se4+ Kc2
6.Tb2+!) 4.Kb3 Tg2 (det olyckliga tornet kan inte schacka på
b–linjen) 5.Sa2+!. Vit upphäver
pattläget och tar sedan ostraffat
svarts torn.
Redaktören hade i detta fall
slarvat men också haft otur då
han placerade ut tornet. Om det
stått t.ex. på g6 så hade ställningen varit remi.
Nöt 3. Om Redaktören efter 3.
Lf7+ spelat 3...Kf8! så hade vit
blivit matt efter 4.Lxg6 Lf6 matt.
Så förgås världens härlighet!
Nöt 4. Noll lösningar är rätt
svar. Om vits bönder, som normalt är, antas stå på g2 och h2 så
kan varken dessa eller den trängda kungen senast ha flyttat och
ställningen kan inte uppkomma.
Så långt hade Redaktören rätt.
Om bönderna däremot, som han
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med utstuderad list tänkt sig, går
i motsatt riktning och står på b7
och a7 så kan vit inte i sitt senaste
drag ha gjort b6–b7 eftersom
svarts kung då stått i schack. Av
samma skäl kan inte vit ha spelat
b6xa7 och inte heller kan g–bonden ha kommit från f3 eller h3
eftersom de fälten är besatta av
svart. Den olycklige konstruktören hade inte kunnat föreställa
sig att det av en slump skulle bli
samma visa när han vände på
brädet.
Redaktören tvingades inse att
alla hans nötter bara varit tomma
skal. Då han sjöblöt som efter ett
ångbad hade repat sig från alla
chockerna började han fundera
på hur han skulle klara sig ur
klämman.
Det brukar rekommenderas att
man i situationer där rykte och
trovärdighet står på spel inte ska
ljuga, slingra sig eller urskulda sig
men det höll Redaktören inte
med om. Om han rakt av bekände alla fel han hade begått så
skulle ju ett löjets skimmer vila
över honom för all framtid. Självlysande av skam skulle han inte
ens i mörker kunna undgå sina
begabbare. Han skrev därför ut
ett papper betitlat “En Dåres förirrelser“ där han hjärtligt gratulerade lösarna till att ha kommit på
att vederläggningar av julnötterna var precis vad han hela tiden
önskat se men också tyckt sig ha
rätt att vänta sig av Blaskets övermåttan dugliga lösare. Nötterna
hade han, som han skrev, för
länge sen sett i en utländsk
schacktidskrift, som han tyvärr
inte kunde erinra sig namnet på,
och grundlurad hade han i sitt
elände gått bet på allihop. Det
var detta han syftade på i titeln.
Nu kunde han inte nog prisa
lösarna för deras vakenhet och
förstånd och agnarna hade skilts
från fåren och om någon var ett
får som fått sig den falska och
dåligt påklistrade vargpälsen avsliten så var det bara han själv.
Han bad om ursäkt för att han
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under kvällen hållit lösarna på
halster men han förunnade de så
väl att själva få uppdaga hans lilla
lurendrejeri. Vidare kunde han
knappt hålla sig i avvaktan på att
deras vackra vederläggningar
skulle komma under hans händer och till sist önskade han alla
en hjärtinnerligt God Jul och ett
Gott Nytt År i Schackets tjänst.
Detta brev transporterade den
olycksförföljde journalisten mitt
i natten och i bitande kyla cyklandes ut till alla de tjugofem
medlemmarna i klubben och
återkommen hem kunde han utschasad äntligen komma i säng.
Vid deadline visade det sig att
av tjugofem inlämnade svar innehöll alla utom ett mönstergilla
korrigeringar av de defekta
julnötterna. Priserna lottades ut
första spelkvällen efter nyår och
när prisutdelningen var klar höll
den grodmagade senioren B en
chokladask i handen medan en

stortjutande femåring stod och
sparkade på det stora paketet med
gamla ökenluntor. Godispåsen
vanns av Redaktörens syster men
när han räckte den till henne
buade och skrattade alla de yngre
för de trodde det var uppgjort på
något sätt. In i det sista gick allting snett för Blaskets chef och
ansvarige utgivare.
Ur en anonym insändare till
Blasket, som dock bör vara skriven av D, den ende som genom
ett skrivfel inte fått godkänt på
alla nötterna och dessutom kunde tänkas vilja hämnas för att han
fått iklä sig förlorarens roll i den
tredje nöten:
“Förhoppningsvis är tidningen
bättre på att kläcka ägg än på att
knäcka nötter. Annars riskerar
dess traditionella Påskägg att
bli lika genomruttna som dess
Julnötter. Eller ‘Julknäppisar’
vore kanske ett mer passande
namn!“

Läsarbrev
Ornsteins spanska lektion
Axel Ornsteins artikel “Keres
spanska lektioner“ i TfS nr 1/
2005, sidorna 43–44, är underhållande och mycket lärorik. Det
skadar inte att lyfta fram de
gamla mästarnas prestationer och
ta poäng “å deras vägnar“.
Men just den här artikeln väckte mitt intresse därför att den
refererar till två av mina absoluta
favoritböcker, “Utvalda partier“
av Paul Keres och “Korr–SM
1967–1976 – 994 korrespondensschackpartier spelade i Sverigemästargruppen 1967–1976“,
redigerad av A E Axelson och
Carl-Eric Erlandsson. Arne
Bryntses partier med Sicilianskt
angrepp [1.e4 c5 2.Sf3 e6 3.d4
cxd4 4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 Lb4.
red.anm.] är en sann guldgruva.
Jättefina grejer.

Jag letade genast fram Eric
Nordströms parti från korr–SM
1968, som Ornstein refererade
till, och visst fanns det där: parti
76 på sidan 72.
Jörgen Norlin
Eric Nordström
Spanskt (C 99)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6
8.c3 0-0 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5
11.d4 Dc7 12.Sbd2 cxd4 13.cxd4
Lb7 14.Sf1 Tac8 15.Lb1 d5
16.exd5 exd4 17.Lg5 h6 18.Lxh6
gxh6 19.Dd2 Tfd8 20.Dxh6 Txd5
21.Te4 Th5 22.Tg4+ Sxg4
23.Dxh5 Sf6 24.Dg5+ Kf8
25.Dh6+ Ke8 26.Lf5 Dd6
27.Dh8+ Lf8 28.Lxc8 Lxc8
29.Te1+ Kd8 30.Sxd4 Kc7
31.Se3 Sc6 32.Tc1 Dxd4 33.Dxf6
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Dxf6 34.Sd5+ Kb7 35.Sxf6 Le6
36.b3 remi
Så låt oss ta reda på vad som
händer i den här huvudvarianten
i Spanskt. En bra utgångspunkt
är ställningen efter 20...Txd5.

Här spelade Ornstein 21.Sg3!.
“Du kan inte kalla det en nyhet. Det var helt enkelt så att jag
inte kände till teorin så här långt“,
förklarade Axel för mig efteråt.
Vem är jag att säga emot.
Keres föreslog 21.Te4 i sina
kommentarer: 21...Th5 22.Tg4+
Sxg4 23.Dxh5 Sf6 24.Dg5+ Kf8
25.Dh6+ Ke8 26.Lf5 “med avgörande angrepp för vit“. Är det?
26...Dd6? gav Nordström remi
1968, men det var bara för att
hans motståndare missade det
vinnande 30.Sg5! (eller 30.Se5)
30...Kc7 31.Sxf7.
Jag föreslår 26...Sd7!. Ornstein
tror att svart fortfarande får svettas efter 27.Dh8+ Sf8 28.Lxc8
Lxf3! (28...Dxc8? 29.Sxd4 leder
till problem för svart) men i mitt
tycke är varken 29.Lxa6 Dc6
eller 29.Lf5 Df4 30.Sg3 Ld5 övertygande ur vits synvinkel.
Jag föredrar absolut Ornsteins
21.Sg3, som faktiskt avvisades av
Keres på grund av 21...Lf8 22.
Dxf6 Lg7 23.Dh4 d3 och “svart
står bra“. Men den store Keres
måste ha förbisett 24.Lxd3!,
som länkar in spelet i partiet
Ornstein–Ong.
Går det att rädda svart i den
här varianten? 18...gxh6? leder
förstås till att ridån går ner
(Ornstein), och i partiet Kot-

kov–Razinkin, Moskva 1960 följde 18...Sxd5? 19.Lxg7!! Kxg7
20.Dxd4+ Sf6 21.Se3 Tfd8 22.
Sf5+ Kf8 23.Dh4 Sg8 24.Dh8
Lf6 25.Sg5 Lxh8 26.Sh7 matt.
Ett parti från korr-SM 1977
ger en fingervisning om var man
ska söka förstärkningar för svart.
Allan Hagström
Bertil Wikström
Spanskt (C 99)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5.0–0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
0–0 8.c3 d6 9.h3 Sa5 10.Lc2 c5
11.d4 Dc7 12.Sbd2 cxd4 13.cxd4
Lb7 14.Sf1 Tac8 15.Lb1 d5 16.
exd5 exd4 17.Lg5 h6 18.Lxh6
Tfe8 19.Lxg7 Kxg7 20.Dd2 Sxd5
21.Sg3 Th8 22.Sf5+ Kf8 23.Sxe7
Sxe7 24.Sg5 d3 25.Lxd3 Dd6
26.Dxa5 Dxd3 27.Db4 Te8 28.
Tad1 Dc4 29.Da3 b4 30.Dg3 Dc6
31.Tc1 Dxg2+ 32.Dxg2 Lxg2
33.Kxg2 Tg8 34.h4 f6 35.Tc5
fxg5 36.hxg5 Td8 37.Te6 Sd5
38.Te5 Sf4+ 39.Kg3 Sd3 40.Tf5+
Ke7 41.Tc7+ Ke6 42.Tf6+ Kd5
43.f4 Tgf8 44.Tcf7 Txf7 45.Txf7
Sxb2 46.g6 Tg8 47.f5 Sc4 48.Kf4
Se5 49.Tf6 a5 50.Ta6 Sxg6+
51.fxg6 Kc4 52.Kg5 Kb5 53.Ta7
a4 54.g7 b3 55.axb3 axb3 remi
19.Lxg7 är uppenbarligen dåraktigt och jag tror att de flesta
hade velat spela vit efter den
stillsamma reträtten 19.Lg5. Så
18...Tfd8 föreslår sig självt. Eller
17...Tfd8, ett drag som böckerna
ratar på grund av 18.Lf5 Ta8
19.Tc1, men efter det “forcerade“ 19...Dd6 20.Dxd4 h6! tycks
vits fördel gå upp i rök: 21.Lh4
Lxd5 22.Lg3 Db4.
Detta bekräftar påståendet att
när man skärskådar den officiella
teorin i vilken öppningsvariant
som helst, så finner man att öppningsböckerna är fulla med felaktigheter och slarv. Jag har pekat på flera i min artikel “Learn
from the Real Masters“ [Lär av
de verkliga mästarna. red.anm.] i
New In Chess Yearbook 74, som
är under produktion.

15.Bb1 är förresten inte “Gellers nyhet mot Keres i Sovjetmästerskapet 1951“, som Ornstein
hävdar. Jag har funnit några andra föregångare, däribland Fletzer–Euwe (1948) och Bannik–
Konstantinov från semifinalen i
Sovjetmästerskapet i Sverdlovsk
1951. Det här tycks vara stampartiet:
Erich Cohn
Paul Johner
Wien 1908
Spanskt (C 99)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5.0–0 Le7 6.Te1 d6 7.c3
0–0 8.h3 b5 9.Lb3 Sa5 10.Lc2
c5 11.d4 Dc7 12.Sbd2 Lb7 13.Sf1
cxd4 14.cxd4 Tac8 15.Lb1 d5
16.Sxe5 dxe4 17.Lf4 Ld6 18.Se3
Tfe8 19.Sf5 Sc4 20.Sxd6 Sxd6
21.Sg4 Sxg4 22.Dxg4 f5 23.Dg3
Da5 24.Td1 Sf7 25.a3 Ld5 26.La2
Dd8 27.Lb3 Dd7 28.Tac1 Txc1
29.Lxc1 Tc8 30.Lf4 De6 31.Lxd5
Dxd5 32.De3 g6 33.h4 Kg7 34.h5
Tc2 35.h6+ Kf6 36.Le5+ Ke6
37.Tc1 Dc4 38.Txc2 Dxc2 39.Lg7
g5 40.d5+ Kxd5 41.Dd4+ Kc6
42.Df6+ Sd6 43.Lf8 Dc1+ 44.Kh2
Df4+ 45.Kg1 e3 46.fxe3 Dxe3+
47.Kf1 Dd3+ 48.Kg1 g4 49.Kh2
a5 50.g3 De2+ 51.Kg1 De3+
52.Kf1 Df3+ 53.Kg1 Dxg3+
54.Kf1 Df4+ 55.Ke2 De4+ 56.Kf1
Df3+ 57.Kg1 Dg3+ 58.Kf1 Dd3+
59.Ke1 De4+ 60.Kf1 Df4+ 61.Ke1
Kd5 62.Lxd6 Dxd6 63.Dg7 De5+
64.Kd2 g3 65.Db7+ Kc4 66.Dc6+
Kb3 67.Dc2+ Ka2 68.b4+ Db2
69.Dxb2+ Kxb2 70.Ke2 axb4
71.axb4 Kc3 72.Kf3 f4 73.Kxf4
g2 74.uppg.
Jag fann partiet i förlaget Olms
nytryck av Marcos Internationales Schach-Turnier Wien 1908.
Partiet startade den 28 mars och
avslutades den 2 april.
René Olthof
‘s–Hertogenbosch, Holland
René Olthof ingår i redaktionen
för New in Chess Yearbook.
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Också ett
schackunderbarn
Av Siegbert Tarrasch

nder turneringen i Monte
Carlo 1903 bodde jag i Condemine, hamnstaden. Jag hyrde
ett litet vackert rum av en ung
änka. Varje middag och kväll då
jag återvände hem från turneringslokalen begav jag mig till
värdinnans salong för att där ännu
en gång spela igenom mitt parti
eller för att analysera avbrutna
partier. Jag betonar för övrigt
uttryckligen att inget annat motiv förde mig till värdinnans rum,
något som måhända den ärade
läsaren, som blott känner till min
korrekthet beträffande schack
skulle vilja förmoda; det var i
själva verket blott fruktan för
ensamheten, och för övrigt röker
jag hellre ner andras rum än mitt
eget. Medan jag bedrev mina
schackanalyser satt värdinnan
alltid lugnt kvar med sitt barn,
en knappt ettårig pojke, i knät.
Båda kunde sitta och se på mig i
timmar och i synnerhet barnet,
vars uppförande för övrigt vittnade om sorgfällig uppfostran,
mönstrade alltid brädet och
schackpjäserna med ett till och
med intelligent ansiktsuttryck,
som om det förstod spelet.
En dag återkom jag vid middagstid tämligen missnöjd hem.
Mitt parti mot den geniale amerikanen Marshall hade avbrutits
i en ställning som inte verkade
utsiktsrik för mig. Jag hade visserligen en merbonde, men det
var den allmänna meningen att
min motståndare skulle kunna
hålla remi. En remi skulle dock
avsevärt ha minskat mina annars
goda chanser till förstapriset,
eftersom den till synes obetving-

U

140

26901.pmd

lige ungraren Maroczy var mig
tätt i hälarna. Missmodigt ställde
jag åter upp avbrottsställningen
medan min värdinna och hennes
telning som vanligt såg på.
Siegbert Tarrasch

Frank J Marshall
Mitt sista drag var Tc7–c5 för att
täcka min akilleshäl, h–bonden,
mot Td4–h4. Om jag måste gardera h–bonden, hur skulle jag då
vinna partiet?! Ett försök att föra
kungen till f8 och g7 skulle besvaras med Td4–d7. Gott och väl
en timme stirrade jag på brädet
utan att se någon möjlighet att ge
spelet en för mig gynnsam vändning. Jag ville resignerat slå
omkull pjäserna, då plötsligt den
lille, som verkat orolig en stund,
sträckte sina små händer åt det
håll där vits damflygel befann
sig. Han såg på mig med sina
kloka ögon och ropade liksom i
kommandoton flera gånger “a“.
Den omtänksamma modern steg
bestört upp och bar bort barnet;
hon hade tydligen missuppfattat
dess mening. Men jag förstod
ganska väl vad det kloka barnet

hade velat säga mig. Fjällen föll
från mina ögon; ja, jag måste
flytta tornet till a–linjen och
hålla den fientliga bonden angripen. På så sätt förblev hans torn
fängslat och min kung och mina
bönder skulle kunna medverka
effektivt! Genast framstod allt
klart för mig, och jag reste mig
med en känsla liknande den
Pythagoras måste ha haft när
han kom på sin berömda lärosats. Denna känsla var dock förbunden med smäleken att det
var ett barn som hade lett mig till
rätt idé. Segerviss rusade jag till
spellokalen och efter några drag
stod det klart för alla att partiet
var vunnet för mig. Man förvånade sig allmänt över att jag så raskt
fört det till synes svåra slutspelet
till vinst. Jag kunde inte upplysa
herrarna om min inspirationskälla, för det var visserligen tillåtet
för spelarna att analysera avbrutna partier men uttryckligen förbjudet att ta emot råd av andra.
Men nu då jag för länge sedan
inhöstat mitt pris, kan jag väl
tillåta mig att sanningsenligt
meddela schackvärlden min förbluffande upplevelse.
Slutspelets förlopp var följande:
34.Th4 h5 35.f3 Kf8 36.Td4 Tc1+
37.Kf2 Ta1! 38.Kg3 Kg7 39.Kh4
Kg6 40.g4
Detta är inte bra eftersom det
leder till isolerade bönder. Men
vit har bara valet mellan likgiltiga och svaga drag.
40...hxg4 41.Txg4+ Kh6 42.Tc4
e5 43.Kg3 f5 44.Kf2 Kg6 45.Kg3
Ta3 46.Kf2 f4 47.h4
Svart hotade nu att skaffa sig två
förbundna fribönder med f7-f5,
Te3 och e5-e4.
47...Kh5 48.Tc7 Ta2+ 49.Ke1
Kxh4 50.Txf7 Kg3 51.Tf5 Kxf3
52.Txe5 Txa4 53.Tf5 Ta1+ 54.
Kd2 Ta5 55.Kd3 a6 56.uppg.
Artikeln har tidigare varit publicerad
i TfS nr 12/1942 och ursprungligen i
Tarrasch’ bok “Die moderne
Schachpartie“.
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Siegbert Tarrasch
i Monte Carlo 1903

Korrespondenser

översätts till schackspråk. Du
tittade på mig, Sf3, flickan
där borta log, Sf6, någon ramlade där borta, c4. Detta har
inte blivit beskrivet eftersom
olyckligtvis nog ingen bok i
ämnet har skrivits av någon
riktig schackspelare. Låt mig
förklara det igen: idag talade
jag med dig, jag gick till poolen, jag spelade ett parti, jag
gick till baren, jag åt middag.
Och allt detta började transformeras till schackdrag: Sf3,
Sf6, c4, g6. Det är på gränsen
till vansinne men jag har
frågat många spelare och de
har samma erfarenhet. Jag
översätter vardagen till
schackdrag och det händer
även om jag inte skulle vilja
det. Ibland frågar jag mig själv
“är du galen?“. Svaret är definitivt ja.

Av Kristian Fredén

et var ett överraskande och
starkt drag av Poe att låta
mördaren i Morden vid Rue
Morge utgöras av en orangutang.
Att sedan dagens zoologer knappast skulle ställa upp på den föreliggande beskrivningen av djuret
som en rabiat och blodtörstig best
är en annan sak. Det blir en
effektfull kontrastverkan gentemot historiens fixstjärna, den
rationelle och hyperintelligente
tankeläsaren monsieur Dupin.
Med den senares imponerande
mentala arsenal i åtanke skulle
man lätt ha kunnat tro honom
fallen för schackspelande. Liksom förutsåg Poe (och retade sig
på) detta inleder han istället hela
berättelsen med en märkligt utförlig redovisning av schackets
irrelevans i sammanhanget. Hårddraget kan man säga att Poe
reducerar schacket till en fråga
om uppmärksamhetens enklaste
form; som att få syn på en nål i en
höstack. Det blir i princip fråga
om en ren perceptionsmässig
skarpsynthet, inte en intellektuell dito. Det ironiska ligger för-

D

stås i att detta i själva berättelsen
förekommande förnekande lätt
får motsatt effekt, särskilt som
återgivningen av monsieur Dupins förmåga att avläsa en scen
(position), att tänka i flera led
(drag) och pröva olika hypoteser
(varianter) i mycket kan påminna om en schackspelares arbete.
Dupin uppvisar själv ett maniskt
drag som i mycket kan påminna
om den professionelle schackspelarens: “på sista tiden har det
blivit som ett tvång för mig att
pränta in allt jag ser“. Den omgivande verkligheten utsätts
ständigt på en jakt efter mening
och sammanhang. Jag kommer
att tänka på en intervju med
stormästaren Vladislav Tkachiev
från ChessBase Magazine vol
93:
Även när jag inte spelar stannar schacket i mitt medvetande. Jag talar med dig men
samtidigt har jag positionen
mot Kortchnoi i tankarna.
Det är svårt att förklara: Jag
talar med dig och allt vi säger

Även andra elitspelare har gett
exempel på hur verkligheten
transponeras till schack inför
deras ögon. I samband med den
stora turneringen i New York
1924 besökte, som historien berättats av honom själv, den legendariske stormästaren Savielly
Tartakower stadens zoologiska
trädgård för att finna avkoppling
och inspiration. Där blev han
“konsulterad“ av en ung orangutang i vars klättrande han fann
korrespondens till bondens dito
via b4 till b5 i en variant i den
öppning som sedan dess också
kvarhållit benämningen Orangutang. Nu är det förmodligen
ovettigt, eller åtminstone långsökt, att se en ironisk gest
gentemot Poe i Tartakowers
berättelse. Eller som Poe uttrycker saken i nämnda novell: “Sammanträffanden är i de flesta fall
bara stötestenar för dem som inte
känner till sannolikhetskalkylen“.
Å andra sidan kan kopplingen
mellan ett besök till poolen och
draget Sf6 vara svår att se den
med. Den är icke desto mindre
en upplevelse.
TfS nr 2/2005

26901.pmd

49

05-03-09, 07.47

141

Ungdomssidorna
Redaktör: Jonas Eriksson

jonas@penquake.com

Intervju med

Hans Tikkanen
ans Tikkanen har länge varit
en av Sveriges starkaste juniorer. Han har en diger meritlista med många fina resultat, såväl
i seniortävlingar som ungdomsturneringar. Han avslutade 2004
med en fin prestation i Junior–
VM i Indien och en lite sämre
insats i Hallsberg. Här har vi hans
syn på det hela:

H

Du gjorde en mycket fin prestation i Junior–VM i Indien.
Berätta om tävlingen.
– Tack! Efter sommarens fadäs
i Badalona var jag både modfälld
och sugen på revansch i en stark
tävling. Med tre bra partier från
elitseriestarten i bagaget hade jag
vissa förhoppningar om en framskjuten placering (topp 20). Min
fina start med tre poäng av tre
mot bra motstånd verkade väldigt lovande, men efter det gick
resultaten mer som de borde,
dock med lite väl många remier.
Som vanligt de sista två åren spelade jag alldeles för långsamt och
låg under med minst 30 minuter
i nästan alla partier.
Ni spelade med den nya Fide–
betänketiden (90 minuter med
30 sekunders tillägg per drag),
vad tycker du om den?
– När jag först hörde talas om
den var jag inte särskilt entusiastisk, men efter min första tävling
var jag mycket nöjd med den. Nu
spelar jag mycket hellre med
Fide–betänketiden än med den
traditionella, längre betänketiden.
142
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Hur var arrangemangen?
– På det hela taget nöjaktiga.
Logit var bra, men den svenska
delegationen hade lite otur första natten då vi fick problem med
avloppet. Efter ett byte av rum
var vi dock åter glada och nöjda.
Luftkonditioneringen fungerade
väldigt bra (vilket var tur eftersom det är 26–35 grader varmt
året om), både i rummen och i
spellokalen. Den fungerade till
och med så bra att de flesta spelarna frös under första ronden!
Själv satt jag och huttrade i shorts
och t–shirt, men slapp lida särskilt länge eftersom mitt parti
inte varade mer än arton drag.
– Första ronden bjöd även på
en liten förvarnad incident, som
skulle komma att upprepas ett
par gånger. Mitt i partiet slocknade ljuset under en minut eller
så. Huvuddomaren, som hade
varnat för att det kunde hända,
ropade entusiastiskt att klockorna skulle stannas tills ljuset var
på igen. Personligen tyckte jag
att det hade varit väldigt mysigt
att fortsätta spela i det halvdunkla ljus som fanns kvar. Detta lilla
problem blev till små lustiga
avbrott tack vare domarens osvikliga humör.
– I övrigt kan man säga att
spellokalen var ganska liten.
Flera manliga spelare klagade
(mer eller mindre seriöst) på att
de bara satt en och en halv meter
från den kvinnliga turneringen.
De hävdade bestämt att det
påverkade deras spel negativt.
Australiensaren verkade lida mest

och när han kom in och såg att
han skulle sitta bredvid damerna
lämnade han genast spellokalen.
Fem minuter senare var han tillbaka med en keps som han använde för att kunna koncentrera
sig på partiet.
– Dessutom blev det ofta
ganska trångt runt herrarnas
toppbord, trots domarens upprepade försök att få spelarna att
följa partierna utanför via livesändningen. Om spelschemat
förekom mycket spekulationer
och konspirationsteorierna flödade bland de icke-indiska
schackspelarna. Varför, undrades det, var schemat så otroligt
hårt första veckan innan utlänningarna hade hunnit anpassa sig
helt? Och varför låg vilodagen
enbart några dagar från slutet,
istället för i mitten där den borde
ha legat? Frågorna var många och
förklaringarna ibland otillfredsställande, men inga protester
lämnades in och allt flöt till
sist ganska smidigt. Naturligtvis
arrangerades de traditionella
guidade turerna på vilodagen,
men intresset för dem var lågt
eftersom de flesta verkade föredra att ordna sina egna resor.
Vad tycker du i övrigt om Indien
som resmål? Skulle du kunna
tänka dig resa dit igen?
– Indien har länge, tillsammans
med Oceanien, varit ett drömresmål för mig. Att resa dit och
spela schack nästan hela tiden
ger inte riktigt full tillfredsställelse, så förhoppningsvis ska jag
någon gång kunna återvända dit
som sann turist.
Vilket var ditt bästa parti?
– Mitt bästa parti var nog tredje rondens, trots att jag spelade
väldigt okoncentrerat ett litet tag
och nästan spelade bort vinsten.
Eftersom jag inte har analyserat
partiet själv kan jag inte uttala
mig om korrektheten, framför
allt inte om damoffret som jag
dock kände gav mycket goda
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Hans Tikkanen
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praktiska vinstchanser. (Och nej,
det är inte det “omtalade“ damoffret från sista ronden som diskuterats bland annat i Stellan
Brynells spalt på Schackforum).
Har du något speciellt minne
från turneringen?
– Från en så intensiv och minnesspäckad turnering är jag rädd
att jag inte riktigt kan urskilja
enskilda minnen ur helheten utan
att försämra dem ...
Du brukar placera dig högt i
Hallsberg. Varför gick det inte
lika bra i år?
– Med JVM i Indien som enda
ljus i mörkret har jag det senaste
halvåret känt mig väldigt less
på schack. När spelet och/eller
resultatet går bra är det möjligt
att finna ett visst nöje i framgång,
men om det inte går riktigt bra
måste man kunna luta sig tillbaka på en tillfredsställelse (helst
mer) över att spela schack. Nu

när jag inte känner någon sådan
tillfredsställelse blir det lätt att
de bra resultaten uteblir. Det är
också grunden till mitt beslut att
ta en liten schacklig vila, åtminstone under våren, och bara spela
elitseriematcher – för lagets skull.
Så du har inte planerat in några
framtida tävlingar?
– Inga under våren. Får se hur
jag känner till sommaren – som
jag känner nu kan jag inte med
gott samvete ställa upp i SM–
gruppen. När det är roligt att
spela schack är annars starka turneringar som SM–gruppen det
allra roligaste att spela.
Det vore tråkigt om du inte ställde upp. Det är ju en bra chans till
en IM–inteckning. Hur många
har du nu förresten?
– Jag har två inteckningar på
totalt 22 partier. Det krävs minst
24 partier och den sista inteckningen måste jag då ta i en

Klubb: Lunds ASK
Född: 1985
Nat. rating: 2417
Elo: 2375

Bergerturnering. (Kezli Ong klarade det med två inteckningar.)
Hur lång tid brukar du förbereda dig under tävling?
– Det beror på så många
olika faktorer, till exempel hur
mycket material jag har på motståndaren, hur länge sen det var
jag tittade på mina öppningar,
och hur jag känner för schack för
tillfället. Det kan variera från
ingenting till fyra timmar, just
nu oftast kring nollan.
Du har breddat din spelöppningsrepertoar något, hur jobbar du med öppningar?
– Jag söker i databas när jag
förbereder mig under tävling.
Har du någon favoritschackbok?
– Nej, men Kasparovs böcker
verkar än så länge lovande (har
inte kommit så långt än).
Har du någon schacklig föreTfS nr 2/2005
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bild?
– Tiger (Hillarp-Persson,
JE anm.) är det närmaste jag kommer en schacklig förebild, eftersom han spelar schack på det
enda sätt som jag numera finner
något nöje i. Han är dessutom en
otroligt härlig person.
Vad har du för schackliga ambitioner?
– Just nu: spela när det är
roligt. När det är roligt en längre
tid: bli IM. Om det är fortsatt
roligt och jag har tid, vem vet?
Hur mycket tränar du i veckorna
och på vilket sätt?
– Om man inte räknar orankad
blixt på Internet Chess Club (vilket jag anser att man inte ska göra
eftersom jag tror att jag bara spelar sämre “riktig“ schack på grund
av det) så tränar jag normalt sett
noll timmar schack i veckan, på
alla (eller inget) sätt.
Beskriv din spelstil.
– Numera spelar jag gärna
obalanserade ställningar med
chanser åt båda hållen, eftersom
jag tror att en av orsakerna till att
jag är så less på schack är alla
remier. Det gör att jag ofta spelar
för hårt på vinst och istället
förlorar – som i flera partier i
Hallsberg.
Hur ser din schackliga meritlista
ut?
● JVM i Indien (13:e plats, IM–
inteckning 13 ronder)
● Mästarelit 04 (1–2:a)
● Pardubice, Tjeckien 03 (IM–
inteckning 5/9 poäng)
● UVM i Spanien 99 (13:e plats)
● Hallsberg 00/01 (3:a), 01/02
(3:a), 02/03 (2–4:a).
● Skol–SM (6 gruppvinster)
● Skol–NM i Danmark 96 (1:a)
● Kadett–OS för lag i Brasilien
01 (1:a) – symboliskt eftersom vi
ändå var knappa favoriter.
Vad har du för intressen förutom schack?
144
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– Jag har just börjat spela go,
annars läser jag väldigt mycket
när jag har tid och idrottar när jag
har tillfälle.
Varför go?
– Svår fråga, men kanske är
det det otroliga djupet, samtidigt
som det ändå är väldigt enkelt
(tekniskt, inte att hitta de bästa
dragen). Sen gör ju avsaknaden
av remier nog sitt till – man måste spela på vinst. Som ytterligare
en liten förklaring bör nämnas
att jag tror att denna typ av spel
(brädspel som schack och go)
ofta är som roligast på lite lägre
nivå, när det är mycket allmänt
utforskande att göra.
Har du någon favoritbok/favoritfilm?
– Bland böcker får jag lov att
nämna Dan Browns böcker, Dostojevskijs “Brott och straff“ och
genren fantasy i stort.
Vad har du för planer när det
gäller karriären vid sidan av
schacket?
– Just nu gör jag inte särskilt
mycket, men jag ska börja studera i Lund snart. Under våren ska
jag läsa matematik 1–20 poäng
och astronomi och astrofysik 10
poäng. Till hösten kommer jag
antagligen att läsa fysik 1–20
poäng samt möjligen 5–10 poäng
något annat.
– Jag är annars sugen på att
flytta utomlands – troligen England, fast Oceanien vore en dröm
och USA ett möjligt alternativ.
Vad skulle vara ett drömyrke för
dig?
– Ett absolut drömyrke (med
stark betoning på dröm!) vore att
vara vad jag skulle kalla “företagsräddare“ – en egenföretagande VD som blir inkallad att rädda
konkurshotade företag. Ett hårt
jobb som kräver stor skicklighet
och alltid innebär nya utmaningar. Förhoppningsvis kommer jag
kunna finna något jobb som stäm-

mer överens med beskrivningen,
om än inte arbetsuppgiften.

Hans Tikkanen
Elshan Moradiabadi
Kungsindiskt (E 71)
Junior–VM i Indien 2004
1.d4 Sf6 2.c4 g6 3.Sc3 Lg7 4.e4
d6 5.h3
Det här draget ser lite nybörjaraktigt ut, men har ett par sofistikerade poänger. Vit gör sig redo
att bromsa upp svarts kungsflygelexpansion med draget g2–g4
(och samtidigt eventuellt själv
spela på ett kungsangrepp), dessutom kan vit nu spela Le3 utan
att bli störd av Sg4. Sammantaget en modern idé som kan
vara väldigt obehaglig för svart
om vit använder sig av den i rätt
läge.
5...0–0 6.Le3 Sa6
Det här är det mest flexibla
draget. Svart väntar med vilken
bonde som ska attackera vits
massiva centrum. 6...Sbd7 följt
av e5 är annars en naturlig idé,
men efter att vit spelar g4 så
kommer svart att stå väldigt
trångt och i regel ha svårt att
hitta en aktiv plan. Med textdraget kan svart fortfarande välja
mellan e5, c5 eller att spela som
i partiet.
7.Sf3 c6
Det är inget större fel på det här
draget, men jag är skeptisk till
svarts hela spelidé. I partiet hinner vit ta väldigt mycket terräng
och dessutom hamnar svarts
pjäser i mindre aktiva positioner.
Både 7...c5 och 7...e5 är fullt
dugliga drag som har spelats
många gånger. Med 7...c5 kan
svart efter 8.d5 spela på Sc7, a6,
b5, och med 7...e5 så blir det
snart möjligt att använda fältet
c5 för kantspringaren.
8.Le2 Sc7
Svart kunde fortfarande ha spelat 8...e5 med god min. På c7 står
springaren knasigt. Partiet är för
övrigt ett bra exempel på hur lätt
det kan gå fel om man spelar
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efter en något tveksam plan
redan i öppningen.
9.g4
Tematiskt. Vit tar terräng och
kan även tänka sig att fortsätta
med lång rockad och ett kungsangrepp. Det känns redan som
om vit har fått precis den ställning han vill ha.
9...d5
Konsekvent enligt svarts spelplan,
men för den delen inte särskilt
starkt. Å andra sidan måste svart
angripa centrum för annars rockerar vit bara långt och kör över
svart på kungsflygeln.
10.cxd5 cxd5 11.e5 Se4
Att backa med springaren är bara
tragiskt – svart står som en burk
sardiner medan vit öser på på
kungsflygeln.
12.Sxe4 dxe4 13.Sg5
Helt plötsligt har svart en bonde
på e4 som inte står särskilt
stadigt.
13...f5?!
Denna typ av drag är antingen en
signal att man är på angreppshumör och redo för lite gambling,
eller att man står dåligt och är
desperat. I det här fallet tror jag
på det senare. Bondeoffret efter
13...Le6!? 14.Sxe4 Ld5 15.Lf3
f6 16.exf6 Lxf6 ger svart en del
kompensation. Vits kung är kvar
i centrum och svarts pjäser är
aktiva.
14.exf6 exf6 15.Lc4+
En sådan diagonal är inte att leka
med. I alla fall inte för svart.
15...Sd5 16.Db3
Tikkanen är väldigt stark i konkret spel och här trivs han som
fisken i vattnet. Men vem skulle
inte göra det?
16...Kh8
16...fxg5 är bara dragomkastning.
17.Lxd5
17.Sxh7 Sxe3 18.Sxf8 Da5+ 19.
Ke2 Sxc4 20.Sxg6+ Kh7 21.Dxc4
Kxg6 är en grumlig variant som
ser väldigt oklar ut med tanke på
svarts löparpar och de nervösa
kungsplaceringarna. Den varianten finns det alltså ingen anledning för vit att gå in i.

17...fxg5 18.Lxe4 Te8 19.Lg2
19.Ld5 är sannolikt mer exakt,
t.ex. 19...Da5+ 20.Kf1 Td8
21.Le4 Lxd4 22.Td1 Lf6 23.Kg2
och svart är rejält uppbunden
och måste spela mycket bra för
att ha en chans att överleva.

19...Le6?!
Att ta på d4 med löparen hade
gett bättre chanser. Efter
19...Dxd4?!
20.0–0
Dxb2
21.Dxb2 Lxb2 22.Tae1 är det
plötsligt svart som har bonde mer,
men hans ställning är ändå snudd
på räddningslöst förlorad på
grund av vits fantastiska löparpar
och svarts passiva pjäser.
Efter 19...Lxd4 20.0–0 Le6
21.Dxb7 Tb8 22.Da6 Lxb2
23.Tae1 har vit fördel, men med
lite pjäsbyten kan svart hoppas
på remi.
20.d5 Da5+ 21.Kf1 Ld7 22.Lf3
Tac8 23.Kg2 La4 24.Da3
Kanske inte det mest exakta, men
det mest mänskliga. Datorkollegan Fritz hittar förstås: 24.Dxb7!
Tc7 25.Ld2! (Smack!) 25...Txb7
26.Lxa5 Txb2 27.The1 Txe1
28.Lxe1 och vits merbonde borde leda till vinst.
24...Tc2
24...b5 hade gett bättre chanser.
25.Tab1?!
25.Tae1 med finessen 25...Lxb2
26.Ld4+! (Ouch!) 26...Lxd4
(26...Kg8 27.Txe8+ Lxe8 28.
Dxa5) 27.Txe8+ Lxe8 28.Df8
matt leder omedelbart till vinstspel.
25...Db5 26.Thc1?
Släpper in svart i matchen.
26.Thd1 och det är inte lätt att se

hur svart ska få stopp på vits
galopperande d–bonde ...
26...Txc1 27.Txc1
27.Lxc1? Lc2 28.Ta1 Te1 och
det är svart som vinner.
27...Lxb2 28.Dd6
Tikkanen har inte spelat hundra
procent korrekt, men tack vare
svarts svaga kungsställning så
står vit fortfarande klart bättre.
Diagonalen a1–h8 är livsviktig.
28...Le5

29.Dxe5+
Ett intressant beslut som visar
prov på mod och fantasi. Det är
kanske inte det objektivt sett
bästa draget (jag ser dock inget
försvar för svart), men tack vare
vits fantastiska löparpar är det
näst intill omöjligt för svart att
hitta något motspel. Mindre spännande är 29.Dc5 Dxc5 30.Txc5
och vits fribonde ser ut att bli en
vinstfaktor.
29...Txe5 30.Ld4 Kg8 31.Lxe5
De8 32.Lf6 Dd7
Det är svårt att se något bättre
försvar för svart, eftersom han
inte vill tillåta att vit kommer ner
på sjunde raden med tornet.
33.Lxg5 Dd6 34.Lh4
34.Tc8+ Kf7 35.Le3 är en snabbare väg till det ”oundvikliga”.
34...Lb5 35.Lg3 Da3 36.Tb1?!
Det här känns fel. Tornet ska ner
till c8 och sedan till sjunde raden
med tempo.
36...Da4
36...a6 är mer naturligt.
37.Te1
Nu är vit på rätt spår igen.
37...Dxa2 38.d6 Lc6 39.Lxc6
bxc6 40.Te7
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Läget har känts rätt hopplöst för
svart ett tag, men han kämpar
vidare en bra stund till. Här är
det sannolikt ”evig” tidsnöd.
40...Kf8 41.Txh7 Dd5+ 42.Kh2
Ke8 43.Tg7 g5 44.Txa7
Sällan har en dam sett så hjälplös
ut ...
44...c5 45.Te7+ Kd8 46.Te5 Dd4
47.Txg5 c4 48.Tf5 c3 49.Tf8+
Kd7 50.Tf7+ Kc6 51.Tc7+ Kb6
52.d7 Kb5 53.g5 c2 54.Txc2
Dxd7 55.Te2 Kc4 56.Te4+ Kd3
57.Tg4 Ke2 58.g6 Dg7 59.Kg2
Db7+ 60.Kg1 Dg7 61.Te4+ Kd3

62.Te6 Kc4 63.Td6 Kc5 64.Kh2
Dh6 65.h4 Dg7 66.Te6 Kc4 67.h5
Dh6 68.Te5 Kd4 69.Kg2 Kd3
70.Te3+ Kd4 71.Le5+ uppg.
En imponerande prestation och
ett typiskt Tikkanenparti där det
räcker att motståndaren gör ett
misstag för att han skall koppla
greppet och sedan genom
konkret spel avgöra partiet.
Svarts felaktiga plan med Sc7
och d5 fick digra konsekvenser,
och sådana misstag har man
sällan råd med på den här nivån.

Sonja Kovalevsky–skolan

Schack på schemat
Det är en livlig samling ungdomar jag träffar när jag besöker
Sonja Kovalevsky–skolan i Stockholm för att skriva om deras
satsning på schack. Det kliver
omedelbart fram en kille (som
jag senare lär mig heter Nikita)
som nyfiket frågar mig om jag vet
vad Otto von Bismarck (tysk rikskansler som levde mellan 1815
och 1898) gjorde på sin dödsbädd. Det vet jag förstås inte,
men Nikita utbrister: “Han spelade schack!“
Nikita är en utåtriktad ung
man, men på inget sätt ett undantag på SK–skolan. Innan
schacklärarna Lars Karlsson och
Luis Couso anländer hinner jag
få många frågor om vilken tidning jag skriver för, om jag ska ta
kort, och flera av ungdomarna
har redan börjat posera för
kameran. Sedan finns det förstås
– som på alla skolor – några som
är mer avvaktande, men humöret är på topp och de verkar se
fram emot dagens schacklektion.
När Lars anländer lugnar de
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först ner sig något, men när det
första schackproblemet kommer
upp på tavlan är det raskt många
entusiastiska händer i luften. En
hjärtevärmande syn för en
schackspelare.

tare“ som helst, utan av schackentusiasterna och titelspelarna,
FM Luis Couso och GM Lars
Karlsson, med IM Mats Sjöberg
som vikarie. Detta får sägas vara
typiskt för SK–skolans kvalitetstänkande – musikundervisningen bedrivs till exempel av en
berömd konsertpianist. Schacklärarna har dessutom nyligen startat en schackklubb där de hoppas
kunna locka även vuxna spelare,
till exempel studenter på högskolan. Här finns stora visioner
om en schackakademi där de enda
begränsningarna egentligen är
ekonomiska. Bland annat har man
planerat en vänskapsmatch mot
en stor skola i Riga som också har
schack på schemat.
Skolans schackundervisning
startar redan i förskolan och det
har visat sig både kvalitets– och
kvantitetsmässigt med seger i
Schack4an och med sexton(!)
startande klasser i Stockholms
Lag–DM. Dessutom har de andra lärarna en positiv inställning
till schack, vilket underlättar det
schackliga arbetet, menar Lars
Karlsson. En annan fördel, berättar Lars, är att man inte behöver
vara elev på skolan för att
komma och studera schack.

Schack på allvar
Sonja Kovalevsky–skolan i Stockholm är en av få svenska skolor
som tar schack på allvar. Friskolan – som nyligen har flyttat till
nya, fräscha lokaler på Tekniska
Högskolans campus – har främst
matematisk profil, men sätter
även fokus på kultur, historia,
filosofi och schack. I informationsfoldern kan man läsa om
skolans tre grundstenar: logiskt
tänkande, estetiskt skapande och
etisk vilja. Man ser schack som
en naturlig del av kursplanen
eftersom eleverna lär sig att
“koncentrera sig på uppgiften,
analysera problem och hantera
framgång som motgång på ett
bra sätt“.
Schackundervisningen i SK–
skolan leds inte av vilka “träflyt-

Eldsjälar
Skolans rektor, Arina Mossaguine, som också startade skolan,
har själv två barn som spelar
schack, och beskrivs smickrande
av skolsköterskan/konsulten
Maria Ström–Nilsson: “Arina är
Sonja Kovalevsky–skolan, det är
hennes glöd som driver det här“.
Maria och hennes kollega Ann–
Marie Lönnberg berättar om
övertidstimmar och motiga
stunder, men också om glädjen
som kommer av att arbeta med
barn. Under vårt samtal får man
verkligen intrycket av att på
SK–skolan arbetar människor
som brinner för sitt uppdrag. För
visst krävs det eldsjälar för att
driva en friskola, där de ekonomiska förutsättningarna oftast är
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ännu sämre än för de kommunala skolorna. Man kan lite förenklat säga att när de kommunala
skolorna får bidrag, så får friskolorna betala avgifter. Vilket
är oerhört tråkigt med tanke på
att den kommunala modellen
långt ifrån passar alla barn.
Trots att de ekonomiska förutsättningarna inte är de bästa
lyckas man ändå uppehålla ett
kvalitetstänkande som inte finns
på många andra skolor. På SK
finns det möjlighet för elever att
utvecklas i sin egen takt, oavsett
om man har det lättare eller
svårare att lära sig saker än
genomsnittet. Lärarna är högt
kvalificerade och till skillnad från
många andra skolor så bedrivs
exempelvis undervisningen i
engelska av lärare med engelska
som modersmål.
Engelskundervisningen understryker skolans internationella
prägel, med starka band till Ryssland. Den har sitt ursprung i en
rysk förening som år 1996 startade eftermiddagsundervisning i
ryska, litteratur, historia och
matematik för barn, och idag har
cirka hälften av skolans lärare
och elever sina rötter i Ryssland.

Trots kopplingen till Ryssland
och schack på schemat så har SK
förstås mer att erbjuda än bara
ypperlig schackundervisning.
Skolans inriktning på kreativ
matematik innebär att man vill
skapa ett genuint matematikintresse hos eleven, där man också ser till matematikens roligare,
mer kreativa, sidor. Till exempel
arrangerar man temadagar med
matematik, vilket säkerligen har
bidragit till de fina framgångar i
matematiktävlingar som skolan
har haft.
Även om matematiken är en
grundpelare så läggs också stor
vikt på de estetiska ämnena som
musik, dans, bildkonst och kultur, och det bör även nämnas att
filosofistudierna startar redan i
årskurs 2(!), något som är, om
inte unikt, så i alla fall väldigt
ovanligt.

Friskola med framtid
Sonja Kovalevsky–skolan är en
grundskola (till nionde klass) med
start redan i förskolan. Man har
lämnat in en ansökan om att
bli gymnasium och vill gärna
utveckla samarbetet med den
Tekniska Högskolan. Skolan har

cirka 120 elever och små klasser
vilket ger lärarna chansen att
engagera sig mer i varje individ.
Ett par trevliga detaljer är att
barnen äter med lärarna i skolmatsalen (brukar vara avskilt
på de flesta skolor) och att den
mat som blir över inte slängs,
utan går till hemlösa och andra
behövande.
Skolans namn kommer från den
berömda ryska matematikern
Sophia Vasilyevna Korvin–Krukovsky (senare känd som Sonja
Kovalevsky) som blev den första
kvinnliga professorn i Europa när
hon anställdes vid Stockholms
universitet år 1882. Hon vann
pris för sin vetenskapliga forskning och skrev även kritikerrosade skönlitterära böcker. Sonjas
matematikintresse kan mycket
väl ha härstammat från att hennes barndomsrum var tapetserat
med anteckningar om differential– och integralkalkyl från
faderns (artillerigeneralen Vasilij Vasilievitj Korvin–Krukovsky)
studietid, så för föräldrar med
schackintresse så kanske det vore
en idé att tapetsera barnrummet
med de gamla mästarnas glanspartier!
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Foto: Jonas Eriksson

Christian Jokhaji och Erica Grahn, elever på Sonja Kovalevsky-skolan.

Sonja Kovalevsky-skolan

På Sonja Kovalevsky-skolan har eleverna schack på schemat. Stormästaren
Lars Karlsson och FM Luis Couso undervisar i schack i olika årskurser.
Datorer och internetuppkoppling används i undervisningen. Skolans elever
deltar i olika tävlingar och har vunnit Schack4an två gånger.
Internationellt utbyte med bland annat schackskolan i Riga är en annan
del av skolans traditioner.
Dessutom finns det möjlighet att delta i studiecirklar dit även elever från andra
skolor är välkomna. Schackcirklarna (under ledning av Lars Karlsson) är
nivåbaserade och ligger på eftermiddagar.
Skolans nybildade schackklubb, Sonja Kovalevsky-schackklubben, har sina träffar
varje onsdag klockan 16 och välkomnar nya medlemmar.
Skolan som vid årsskiftet flyttat in till Campus KTH-området profilerar sig
med matematik, schack och ryska.

●

Vill du veta mer om skolan? Besök oss på:
Schackklubbens kvällar – onsdagar klockan 16–18
● Skolans hemsida www.sk-skolan.se
Kontakta oss vid frågor och för mer info:
Lars.karlsson@sk-skolan.se
info@sk-skolan.se

Sonja Kovalevsky-skolan, Teknikringen 10, 114 28 Stockholm
Telefon 08-579 704 38
148
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Förbundsaktuellt

ChessChallenge

Utmanarzonen
Genom att klicka på Challengezone till höger hamnar du i utmanarzonen.
Det är här du hittar dina motståndare och bestämmer vilken typ av parti
ni ska spela.

ChessChallenge har varit igång
sedan i slutet av januari. Nästan
tusen personer har redan registrerat sig. Då ska man betänka att
det ännu inte skett någon rejäl
marknadsföring av sajten än.
En spelare har ryckt loss i toppen och leder med drygt 400
ratingpoäng. Det är Nesse2hult,
som i skrivande stund har spelat
drygt 60 partier och vunnit 49 av
dem. I spelformen 5 minuter plus
10 sekunder per drag har han en
imponerande vinstprocent, 89.
Strax bakom Nesse2Hult
kommer Gomochchessfan1 och
Horsewood med ratingtal på
1743 respektive 1559.
I ChessChallenge placerar du
dig i utmanarzonen ifall du vill
spela mot någon motståndare,
och sedan är det bara att vänta.
När du hittat en motståndare
och startar partiet, öppnas ett
nytt fönster med ett schackbräde
och sedan är det bara att köra.
I efterhand kan du gå tillbaka
och studera dina partier genom
att klicka på Spelarkivet och
underrubriken Mina Partier.
Mats Lerneby

Lag-EM i Göteborg
29 juli – 7 augusti 2005

"Mina partier"
När du trycker igång partiet startar det i ett nytt fönster. Partiet sparas
sedan under “Mina partier“ och du kan lätt kolla in de drag som gav dig
segern eller bäddade för förlusten.

Vid Sveriges Schackförbunds styrelsemöte helgen 29–30 januari
beslöts att gå ut med information
till medlemmarna om Lag-EM.
Anledningen är att det har förekommit debattinlägg på nyhetssajter samt oroliga frågor till både
kansli och enskilda centralstyrelseledamöter om hur det ekonoTfS nr 2/2005
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miska läget ser ut. Det är en
naturlig oro eftersom Lag-EM är
Sveriges genom tiderna största
schackevenemang. Vi informerade Schacksverige om planerna
för arrangemanget vid kongressen 2002 och fick klartecken för
det av det Europeiska förbundet,
ECU, hösten 2003.
Här följer ett koncentrat av
den information som centralstyrelsen fick vid sitt senaste
möte:
Vid kongressen i Göteborg
2004 informerade undertecknad
om att det behövdes ca 1,3 miljoner kr brutto (före sponsorkostnader och provisioner) i
sponsorintäkter för att balansera
budgeten för Lag-EM. Nettokostnaden för SSF vid scenariot 0 kr
i sponsorintäkter skulle innebära
ca 1 miljon kr i förlust och därmed reducera SSF:s eget kapital
i balansräkningen från ca 3 till ca
2 miljoner kr. Detta vid deltagande av budgeterade 70 lag.
Avvikelser påverkar intäkterna
med ca 10 000 kr per lag eftersom finansieringen till stor del
bygger på logiprovisioner och
andra intäkter från deltagande
länder. Denna totalbedömning
gäller även i dagsläget.
● SSF:s totalbudget för 2005
med intäkter på 6 805 000 kr och
kostnader på 6 804 000 kr fastställdes vid helgens CS-möte. I
dessa summor ingår ingenting
avseende Lag-EM vars budget är
helt skild från SSF:s. Budgeten
för Lag-EM har en omsättning på
ca 4,5 miljoner kr och hanteras i
en särskild projektredovisning där
SSF:s revisorer har samma funktion som i SSF.
● Tävlingsförberedelserna, utförda i en Organisationskommitté på åtta personer med
undertecknad som ordförande,
har pågått i drygt ett år och redovisades i dagsaktuell version för
CS med flera medarbetare som
informatörer. Den samlade bedömningen var att evenemanget
●
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ser ut att ge mycket god PR för
svenskt schack.
● Sponsorförsäljningen har däremot gått trögt. I dagsläget har
45 större företag kontaktats med
tjugotalet presentationer som
följd, vilka i sin tur genererat ett
tiotal konkreta avtalsdiskussioner som är under slutförhandling. Bedömningen är att dessa
kommer att ge en bruttointäkt
på 300 000–600 000 kr. Arbetet
pågår ständigt med nya kontakter. Kontrakterade sponsorsäljaren Stig Jansson från Göteborg
har sedan 1 november arbetat
heltid med detta. Han och jag
har naturligtvis daglig kontakt och
stämmer av läget via personliga
möten ca en gång i månaden på
plats i Göteborg i samband med
andra planeringsmöten inom Organisationskommitténs ram. Det
sparas ingen möda för att LagEM skall bli en högtidsstund både
sportsligt och medialt för svenskt
schack, men samtidigt belasta
SSF:s inbesparade medel så lite
som möjligt.
● Med hänsyn till den ekonomiska risk evenemanget löper har
en översiktlig beräkning gjorts av
hur mycket det skulle kosta att
dra sig ur arrangemanget. I upplupna kostnader och brutna avtal
(bl. a. med Svenska Mässan och
Hotel Gothia Towers) blir summorna ca 500 000 kr vid avhopp
i dagsläget, 500 000–800 000 kr
fram till 27 april och ett avhopp
därefter skulle kosta ca 1,5 miljoner kr.
● Vid ett möte i Göteborg den
7 februari med Organisationskommittén kommer en genomgång av budgeterade kostnader
för själva tävlingsarrangemanget
att göras och naturligtvis delges
både Styrgruppen (där även kommunens marknadsbolag Göteborg & Co har representanter)
och CS, oavsett eventuella avvikelser från budget. Organisationskommittén har för övrigt två tre
möten per månad i olika konstellationer.

Totalt beräknas ca 500 spelare/ledare från ca 40 länder deltaga och General Assembly samlar
dessutom ett 75-tal delegater
representerande de flesta av
ECU:s 53 medlemsländer. Dessutom kommer naturligtvis ett
antal journalister samt andra
medföljande vilket förhoppningsvis innebär en viss intäkt.
Förutom den ovan nämnda ledningsstaben kommer ca 100 funktionärer att arbeta under dessa
intensiva tio dagar. Det är som
alla förstår till största delen ett
ideellt arbete och det är endast
några personer som jobbar heltid
som arvoderas. Själv är jag ideellt
arbetande om nu någon trott
något annat.
● I förra veckan genomfördes
en intervju med Schackakademiens tre kända ledamöter
Stig Malm, Erik Penser och
Marcus Storch som är tänkt att
bli en extra kickoff för både ett
kommande mediabrus samt nya
sponsorkontakter. Intervjun gjordes av Dagens Industris reportageteam och kommer i DI:s
weekendbilaga fredagen den 18
februari.
Med dessa rader har förhoppningsvis en rad frågetecken rätats
ut men om någon vill ha kompletterande upplysningar finns
alltid undertecknad tillgänglig via
tel eller mail.
●

Göteborg den 7 februari 2005
Göran Terninger
Vice ordf i Sveriges SF
och projektledare för Lag-EM
goran.terninger@schack.se
070–2913664

Utbildningskommittén
Kommande verksamhet:
10 april – Distriktsledarkonferens, Stockholm.
20–23 juni – Sommarläger,
Halmstad.
Läs mer på www.schack.se
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Allsvenskan

2004-2005

Elitserien rond 7–8

Snöplig upptakt i finalmötet
Av Lars Grahn

A

lla möten mellan SK Rockaden Stockholm och Sollentuna SK har finalkaraktär. Det
brukar vara i dessa matcher som
elitserien egentligen avgörs. Den
här gången drabbade giganterna
samman i åttonde ronden.
Upptakten blev fatal för Sollentunas del. Deras sjättebordsspelare Bo Lindberg trodde att
det var bortamatch i Hägerstensåsen, och när han blev varse
misstaget befann han sig i
höggradig tidsnöd redan innan
partiet hade startat. Det är halvtimmesregeln som gäller och
Lindberg missade tidsfristen
med cirka fem minuter. Det var
naturligtvis en olycklig start för
hemmalaget Sollentuna, som till
slut förlorade med 2½–5½.
Sollentuna hade tagit hem två
utländska stormästare, Tomi
Nybäck och Sergej Ivanov, och
hade placerat Emanuel Berg och
Evgenij Agrest på tredje respektive fjärde bordet. Rockaden hade
å sin sida förstärkt laget med
Peter Heine Nielsen, och Ulf
Andersson mötte upp på förstabordet. De individuella resultaten framgår på annan plats. Vi
kommer att publicera ett eller
annat parti från denna match i
nästa nummer. Här har vi plockat fram ett knippe partier från
sjunde ronden. Ett tack till
Håkan Winfridsson som har
hjälpt oss med urvalet.

Elitserien 2004-2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

SK Rockaden, Sthlm
Skara SS
Limhamns SK
Sollentuna SK
SK Kamraterna
Södra SASS
Eksjö-Aneby Alliansen
Lunds ASK
Wasa SK

10. Farsta SK
11. SK Passanten
12. Åstorps SS

Lars Karlsson, SK Rockaden

Ludvig Sandström, Passanten
Sandström har spelat “befrielsedraget“ 22.f3, men Karlsson bet
sig fast kring vits kung.
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8
8
8
8
8
8
8
8

8
7
6
6
3
4
4
3
2

0
0
1
1
2
0
0
0
1

0
1
1
1
3
4
4
5
5

49
45½
41
40½
32
30
28½
30½
27½

16
14
13
13
8
8
8
6
5

8
8
8

1
1
0

1
0
0

6
7
8

21
21½
17

3
2
0

22...Sxh2! 23.Kxh2 Lxg3+! 24.
Kg1
Det föll sig lätt att avstå från
24.Kxg3 Dh4 matt, men vits
kung får ändå inte chansen att
smita undan.
24...Dh4 25.Tf2 Dh2+ 26.Kf1 Sf4
Nu hotar verkligen slag på f2
följt av Dxg2+.
27.Dc3 Tf6 28.De3 Th6 29.uppg.
Det finns inte något vettigt försvar mot 29...Dh1+.
Emanuel Berg spelar Franskt från
båda sidorna av brädet, med bra
statistik i båda fallen. Rikard
Backelin hamnade i en ställning
som Berg hade på brädet i SM för
tio år sedan.
TfS nr 2/2005
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Emanuel Berg, Sollentuna SK
Rikard Backelin, Farsta SK
Franskt (C 11)
Rond 7, bord 1
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Sc3 Sf6 4.e5
Sfd7 5.f4 c5 6.Sf3 Sc6 7.Le3 a6
8.Dd2 b5 9.dxc5 Sxc5 10.Df2
Sd7 11.Ld3 Le7
Berg fick 11...f5 emot sig i partiet mot Anders Olsson i SM 1995.
Vit vann.
12.0-0 0-0 13.Se2 f6 14.Sed4
Sxd4 15.Sxd4 Sxe5
I förstone ser det ut som om svart
får tillbaka pjäsen i god ordning,
men det blir inte riktigt så. Vits
löparpar tar över brädet.
16.fxe5 fxe5 17.Dg3 exd4 18.
Lxd4 e5
Efter 18...Lf6 19.Lxf6 Txf6
20.Txf6 Dxf6 21.Dd6 är hotet
Tf1 inte att leka med. Det kostar
material att ta sig ur mattgreppet, t.ex. 21...Lb7 22.Tf1 Td8
(22...Dh6? 23.De7 Lc6 24.Df7+
Kh8 25.Df8+.) 23.Dc7 Dd4+
24.Kh1 Tf8 25.Txf8+ Kxf8
26.Db8+ och 27.Dxb7+.
19.Txf8+ Lxf8
Eller 19...Dxf8 20.Dxe5 med
fortsatt press.
20.Dxe5 Dd6 21.Dh5 g6
Efter 21...h6 22.Tf1 är vits alla
pjäser med i angreppet. Utgången är solklar. Efter partidraget
går det i expressfart.

22.Lxg6! hxg6
På 22...Dxg6 avgör 23.Dxd5+
följt av slag på a8.
23.Dh8+ Kf7 24.Te1 Le7 25.Tf1+
Lf5
25...Ke6 faller på 26.Dh3 matt.
26.Dxa8 uppg.
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26901.pmd

Håkan Alm, Södra SASS
Peder Berkell, Wasa SK
Schara-Hennig gambit (D 32)
Rond 7, bord 6
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Sc3 c5 4.cxd5
cxd4 5.Da4+ Ld7 6.Dxd4 exd5
7.Dxd5 Sc6 8.Sf3 Sf6 9.Dd1 Lc5
10.e3 De7 11.Le2 0-0-0 12.0-0
g5 13.b4 g4 14.bxc5 gxf3 15.Lxf3
Se5 16.e4

22.Tfc1 Sc6 23.Sxa7+ Kc7 24.
Sxc6 bxc6 25.Lf4+ Sd6 26.Td1.
Och efter 21...Sc4 22.Tfc1 är
trycket övermäktigt. Berkell gjorde ett sista angreppsförsök.
21...Sf3+ 22.gxf3 Tg8+ 23.Kh1
Sd2 24.Lf5+!
Det är åter gaffeln på d6 som
spökar. Kungen tvingas beträda
den minerade d–linjen såvida den
inte vill välja den alternativa
undergången efter 24...Kb8 25.
Lf4+ Ka8 26.Sc7+.
24...Kd8 25.Le4 uppg.
Löparmanövern har ju bäddat för
25...Sxe4 26.Tfd1.
Lars-Göran Eklund, Skara SS

16...Lb5!?
Det ser ju rimligt ut och Fritz
tycker att det är det minst onda.
Ändå verkar det vara en nyhet.
17.Sxb5!
Vit får intressant kompensation
för damen.
17...Txd1 18.Lxd1 Dxc5?!
Springaren förlorar sin stödjepunkt på d6 och bonden på a7
garderas. Det är fördelarna med
detta drag. Nackdelen är att både
svarts dam och kung blir mer
exponerade.
Efter 18...Sxe4!? bör vit försöka undgå frestelsen att slå a7–
bonden: 19.Sxa7+ Kb8 20.Sb5
Sxf2!! 21.Txf2 Sd3 ger svart bra
motspel. Det är bättre att säkra
ställningen med 19.Le3.
19.Tb1!
Det hotar helt enkelt 20.La3 med
en originell damvinst.
19...Sxe4 20.Le3 Dd5 21.Lc2
Det vimlar av taktiska möjligheter för vit. Närmast måste svart
avvärja hotet 22.Lxe4 varpå det
inte går att slå tillbaka på grund
av gaffeln på d6. Problemet är
större än så. Det tjänar inte
mycket till att gardera springaren med 21...f5, för då utnyttjar
vit de öppna linjerna, t.ex.

Fredrik Gustafsson, Eksjö SK
Med 26...Dxf4 får svart ett slutspel med merbonde. Solitt och
bra. Med 26...Sf2+ 27.Kh2 Td3
med hotet 28...Dg3+ 29.Kg1
Sxh3+ kan han bygga upp ett
farligt angrepp. Gustafsson valde ett tredje alternativ.
26...Sxf4?! 27.Tf1
Vit har plötsligt fått motspel.
27...g5 28.Se4!?
Det är inte lätt att beräkna konsekvenserna av 28...Td4, särskilt
inte med ett oförtrutet arbetande schackur vid sidan om brädet,
men det ser ut som det säkrar
svarts fördel: 29.Sf6+ Kg7 30.
Sh5+!? Kg6! eller 29.Dc8+ Kg7
30.Sxg5 Dg3!.
28...Se6 29.Sf6+ Kg7 30.Sg4
Dd3??
Svarts önskan att byta dam får ett
brutalt svar.
31.Txf7+! Kxf7 32.Se5+ uppg.
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Rond 8 (26 februari)

Rond 7 (5 februari)
Skara SS – Eksjö–Aneby Alliansen
Rune Djurhuus – Per Vernersson
Tiger Hillarp-Persson – Harry Schüssler
Rikard Winsnes – Håkan Thörnert
Einar Gausel – Håkan Rothén
Ari Ziegler – Johan Andersson
Lars-Göran Eklund – Fredrik Gustafsson
Göran Andersson – Christopher Krantz
Hans Friberg – Håkan Åkvist
Åstorps SS – Limhamns SK
Pontus Sjödahl – Jonny Hector
Carsten Høi – Björn Ahlander
Henrik Holmsgaard – Stellan Brynell
Thomas Tallinger – Daniel Carlsson
Stefan Ivarsson – Amir Tadjerbashi
Gösta Petersson – Conny Holst
Kenneth Josefsson – Osmani Penalver
Åke Sandklef – Drazen Dragicevic
Farsta SK – Sollentuna SK

6½–1½
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0

Lunds ASK – SK Kamraterna
Leif Erlend Johannessen – Bengt Svensson
Jesper Hall – Matti Svenn
Hans Tikkanen – Anders Wengholm
Christer Niklasson – Jesper Hamark
Daniel Semcesen – Olle Häggström
Linus Olsson – Dennis Wallin
Björn Johnson – Lars Madebrink
Sebastian Nilsson – Tom Borvander
Södra SASS – Wasa SK

0-1
½-½
1-0
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1

SK Passanten – Södra SASS

3½–4½

½-½
½-½
0-1
0-1
1-0
½-½
0-1
0-1

Ludvig Sandström – Ralf Åkesson
Dan Cramling – Axel Ornstein
Per Larsson – Mats Sjöberg
Stefan Sandén – Thomas Welin
Anders Lundin – Håkan Alm
Anders Lovén – Jonas Lundvik
Peter Ekelund – Stefan Winge
Lars-Ola Hahlin – Per Johansson

0-1
½-½
0-1
0-1
1-0
½-½
½-½
1-0

Wasa SK – Farsta SK

6½–1½

Patrik Lyberg – Lars Degerman
Simon Webb – Bengt Lindberg
Oscar von Bahr – Kezli Ong
Teodor Hellborg – Niclas Hjelm
Göran Åström – Rikard Backelin
Peter Collett – Björn Jäderberg
Peder Berkell – Ingemar Svensk
Felix Nordström – Sven Lindeman

1-0
1-0
1-0
½-½
½-½
1-0
½-½
1-0

6½–1½

Eksjö–Aneby Alliansen – Åstorps SS

6–2

½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½
½-½

Per Vernersson – Pontus Sjödahl
Jacek Gdanski – Carsten Høi
Håkan Rothén – Henrik Holmsgaard
Harry Schüssler – Stefan Ivarsson
Johan Andersson – Thomas Tallinger
Fredrik Gustafsson – Gösta Petersson
Christopher Krantz – Kenneth Josefsson
Håkan Åkvist – Åke Sandklef

1-0
1-0
½-½
½-½
0-1
1-0
1-0
1-0

Limhamns SK – Lunds ASK

6–2

Jonny Hector – Leif Erlend Johannessen
Björn Ahlander – Hans Tikkanen
Stellan Brynell – Christer Niklasson
Christian Jepson – Linus Olsson
Magnus Eriksson – Daniel Semcesen
Anders Nylén – Björn Johnson
Amir Tadjerbashi – Sebastian Nilsson
Conny Holst – Christian Unmack

½-½
1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
0-1
1-0

0-1
½-½
½-½
½-½
0-1
0-1
0-1
1-0

4½–3½

Ralf Åkesson – Patrik Lyberg
Axel Ornstein – Simon Webb
Johan Furhoff – Teodor Hellborg
Mats Sjöberg – Göran Åström
Thomas Welin – Peter Collett
Håkan Alm – Peder Berkell
Stefan Winge – Felix Nordström
Jonas Lundvik – Ralph Halleröd

½-½
½-½
½-½
½-½
0-1
1-0
½-½
1-0

SK Rockaden – SK Passanten

7½–½

Lars Karlsson – Ludvig Sandström
Jonas Barkhagen – Per Larsson
Ulf Andersson – Anders Lundin
Richard Wessman – Stefan Sandén
Anders Olsson – Peter Ekelund
Robert Bator – Anders Lovén
Victor Vilchez – Robert Danielsson
Thomas Engqvist – Tore Ericson

2–6

Bengt Svensson – Rune Djurhuus
Gösta Svenn – Tiger Hillarp-Persson
Anders Wengholm – Ari Ziegler
Dennis Wallin – Rikard Winsnes
Matti Svenn – Lars-Göran Eklund
Tom Borvander – Hans Friberg
Lars Madebrink – Amir Mohammadi
Jesper Hamark – Göran Andersson

2½–5½

2½–5½

Rikard Backelin – Emanuel Berg
Kezli Ong – Pontus Carlsson
Ingemar Svensk – Bo Lindberg
Björn Jäderberg – Luis Couso
Sven Lindeman – Johan Eriksson
Steffen Lamm – Jonas Eriksson
Ingemar Delveborn – Peter Bergström
Alexander Brontz – Fredrik Andersson

SK Kamraterna – Skara SS

1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0

Sollentuna SK – SK Rockaden

2½–5½

Tomi Nybäck – Ulf Andersson
Sergej Ivanov – Peter Heine Nielsen
Emanuel Berg – Jonas Barkhagen
Evgenij Agrest – Lars Karlsson
Luis Couso – Anders Olsson
Bo Lindberg – Emil Hermansson
Miralem Dzevlan – Richard Wessman
Johan Eriksson – Robert Bator
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½-½
0-1
½-½
0-1
0-1
0-1
1-0
½-½

153

Allsvenskan

2004-2005

MATCHEN

Elitspelare i division II
Av Lars Grahn

D

et måste vara rätt sällsynt
att två spelare som mött
varandra i både SM-gruppen
och elitserien drabbar samman i
division II. Det var vad som
hände i femte ronden i division
II, grupp 2.
Sandvikens Schackklubb ställde upp med stormästaren Thomas Ernst vid första bordet.
Främsta orsaken att man knutit
honom till klubben är inte att
Sandviken ska skjuta upp som en
raket i seriesystemet. I första hand
var man ute efter någon som
kunde arbeta som instruktör.
Klubben har en stor ungdomsverksamhet med en heltidsanställd ledare (Per Åkerman). Men
självfallet förväntas Ernst också
plocka en och annan poäng i
allsvenskan.
Stormästartiteln till trots
kunde Ernst inte vara säker på
utgången när Östersunds Schacksällskap kom på besök. Gästerna
hade Hans Jonsson vid första
bordet. Han har spelat med i
SM-gruppen 1993 och 1994, och
representerat Schack 08 Norrköping flera säsonger i elitserien.
En första blick på det signerade partiprotokollet var nedslående: remi i sjutton drag. Men det
blev en del intressanta svängar
innan man avslutade partiet med
dragupprepning.
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Hans Jonsson, Östersunds SS
Thomas Ernst, Sandvikens SK
Spanskt (C 80)
Rond 5, bord 1
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Sxe4
När de möttes i SM-gruppen i
Haparanda 1994 valde Ernst
5...Le7.
6.d4 b5 7.Lb3 d5 8.dxe5 Le6
9.Le3
Moderiktigt. Kasparov bidrog
till dragets popularitet genom
att använda det mot Shirov i
Europacupen förra året. Uppenbarligen fattade Shirov tycke för
draget, för han använde det i sin
tur mot Mamedjarov i samma
turnering och lite senare mot
Anand i Calvià.
Partidraget kom nog inte som
en överraskning för Ernst, för i
ovan nämnda turnering i Haparanda spelade Jonsson samma
drag mot Stefan Sandén. I det
partiet följde 9...Lc5.
9...Le7 10.Sbd2
För den som vill delta i dagens
teoridiskussioner är lösenordet
10.c3 0-0 11.Sbd2 Dd7.
10...Sc5 11.De2
11.Sd4 är ett slags huvudalternativ.
När det gäller Öppet Spanskt
brukar jag plocka fram Bent
Larsens bok “Den åbne variant
i Spansk“ utgiven av Skakhus-

Forlaget 1966. Många drag och
varianter har naturligtvis omvärderats genom åren, men förklaringarna av de strategiska
motiven håller i regel än i dag.
Och den typen av förklaringar
kan inte så sällan vara bristfälliga
i dagens öppningsböcker. Partidraget finns inte med i Larsens
avhandling, men han nämner ett
par alternativ. Han berättar att
efter “11.c3 kan svart enligt Keres
vara fräck och spela på bondevinst med 11...Sd3(!).“

11...d4!
Påpassligt. Efter 12.Lxe6? Sxe6
har vits löpare inga fält.
12.Lf4 Sxb3
Ett naturligt avslag, men även
12...d3!? kommer i fråga.
13.Sxb3!
Det är lite obehagligt att överlämna fältet c4, men alternativen är sämre. 13.axb3 och svart
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har bondestormen 13...g5!?
14.Lg3 h5, och efter 13.cxb3
kan d-bonden ställa till med problem för vit.
13...Lc4 14.De4 Ld5 15.De2 Lc4
16.De4 Ld5
I den här remidansen är det
Ernst som för och Jonsson måste
följa. Om Ernst hade varit mer
stridslysten kunde han ha brutit
lunken med 16...Sb4, t.ex.
17.Tfd1 c5 18.c3 Dd5!? med en
laddad ställning.
17.De2 remi

Division II, grupp 2, rond 5
Sandvikens SK
1. Thomas Ernst
2. Joel Wikström
3. Bengt-Ola Isetoft
4. Åke Hellström
5. Daniel Isetoft
6. Per Åkerman
7. Patrik Karlsson
8. Erland Mohlin

Östersunds SS

5½–2½

Hans Jonsson
Bo Sundell
Lennart Burman
Stefan Andéer
Christer Mäki
Ulf Persson
Magnus Nordling
Sven-Olof Andersson

½–½
1–0
1–0
1–0
0–1
0–1
1–0
1–0

Inför matchen låg Sandviken sist
i serien med en enda matchpoäng medan Östersund låg tvåa
med sex matchpoäng. Men med
tanke på att hemmalaget hade
högre rankade spelare vid sex av
de åtta borden, kan väl ändå inte
Sandvikens matchseger betraktas som någon större överraskning. Matchens kanske mest
spännande parti utkämpades vid
sjunde bordet.
Magnus Nordling, Östersund
Patrik Karlsson, Sandvikens SK
Trompowsky (A 45)
Rond 5, bord 7
1.d4 Sf6 2.Lg5 c5 3.Lxf6 exf6
4.d5
En slutspelsälskare kunde överväga 4.dxc5 med strategin att
sätta press på d–bonden.
4...d6 5.Sc3 g6 6.Sf3 Lg7 7.e3
0-0 8.Lc4 Sd7 9.h3
Vits spelöppningsbehandling är
ganska harmlös. Svart har redan
utjämnat. Man anar att vit kan
komma att sakna svartfältslöparen i den Benoniliknande uppställningen. Med f6–f5 på gång
behöver svart inte bekymra sig
för dubbelbonden. Hans svartfältslöpare får sin älskade diagonal.
9...a6 10.a4 b6 11.0-0 f5 12.Dd2
Sf6 13.Ta3
Vit har spanat in en svag bonde
på b6.
13...Se4
Springaren intar ett nyckelfält
och stannar där tills den finner

Sandvikens SK
Bildad: 1913
Antal medlemmar: 353
Distrikt: Gästriklands SF

för gott att dra vidare. Efter
14.Sxe4? fxe4 ryker b2–bonden.
14.Dd3 Te8 15.Sd2 Dh4!?
Svart har det friare spelet och
väljer att gå till angrepp. Det
finns ett direkt hot i ställningen:
16...Sxd2 17.Dxd2 Dxc4.
16.Sf3 Dh5 17.Tb3
Karlsson förlorar bonde och får
försöka kompensera sig på kungsflygeln.
17...Sxc3
Svart vill fixera centrum innan
han ökar trycket mot vits kung.
18.bxc3 b5 19.axb5 axb5 20.
Lxb5 Tf8

Östersunds SS
Bildad: 1885
Antal medlemmar: 34
Distrikt: JämtlandHärjedalens SF

Det ser ut som om svarts angrepp
har tappat fart, men löparparet
får inte underskattas.
21.Lc6 Ta7 22.c4?
Som så ofta i den här ställningstypen kunde springaren ha gjort
god nytta på c4. Hellre det än att
uppträda som en klumpig försvarare.
22...g5
Med g5–g4 på gång har vit anledning att ångra att han inte höll
fältet c4 fritt för springaren.
23.Tfb1 g4 24.hxg4 fxg4 25.Se1
Te7
Det andra tornet hindrades från
TfS nr 2/2005
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Foto: Per Åkerman

Ulf Persson,
Östersunds SS

att bevaka e–linjen, men med
detta torndrag upprättas en stark
knutpunkt på e5.

26...f5!
Det draget punkterar vits ställning. 27.exf5 faller på 27...Tf6
följt av Th6. I partifortsättningen blir det ännu enklare.
27.f4 Ld4+ 28.Kf1 Txe4 29.uppg.
Vits alla pjäser har drabbats av
kramp.

Östersunds
Schacksällskap

26.e4??
Det ger svart chansen att aktivera alla sina pjäser. Efter 26.Tb8!
får svart inte förlora fart i angreppet för då fyller vit lugnt på med
Ta8 och Tbb8. Efter exempelvis
26.Tb8! g3!? 27.Sf3 (27.fxg3
Txe3!) 27...gxf2+ 28.Kxf2 Lh6
är utgången oklar.
156
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Östersunds SS är en av Sveriges
äldsta schackföreningar. Den
grundades 1885. Ett stort tack
till Rolf Littorin som har hjälpt
oss att få fram den uppgiften.
I “Lärobok i Schackspelet“ av
Johannes Minkwitz finns det i
den svenska översättningen
(Stockholm, 1885) ett tillägg av
Robert Sahlberg där han bidrar
med “Några minnen och iakttagelser rörande schacklifvet i

Sverige“. Här finns några rader
om schacksällskapets tillblivelse:
Schacksällskapet i Östersund. Detta nybildade sällskap har till styrelse utvalt hr
Emil Lindqvist – känd som
lyckad problemförfattare och
god schackspelare – till ordförande samt bankkamrer A.
Lindeberg till skattmästare
och löjtnant H. Westin till
sekreterare.
ÖSS hade vid den tiden trettio
medlemmar, men när Lindqvist
lämnade staden två år senare
föll schackverksamheten snart i
träda. Samma öde drabbade för
övrigt också de andra två schacksällskap som Lindqvist startade i
Uppsala (1873) och Värnamo
(1902). När entusiasten drog
vidare fanns ingen som kunde
bevara spelglädjen. Känns mönst-
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ret igen?
I ovan nämnda bok var Emil
Lindqvist representerad med en
tredragare:
Emil Lindqvist, Östersund

95 SM-deltagarna på en utflykt
till Storsjöspelen på Hofvallen,
där Gunder Hägg på 1500 meter
var huvudattraktionen. (Där kan
man tala om en guldlöpare.
Skogshuggarsonen från Albacken satte tio världsrekord den sommaren och tilldelades Svenska
Dagbladets bragdguld.)

Sandvikens
Schackklubb

Matt i tre drag
Lösningen återfinns på sidan
161. Uppgiften att Lindqvist var
en god schackspelare är svår att
belägga för i mina efterforskningar har jag inte lyckats finna ett
enda av hans partier, men hans
problem dyker däremot upp i
olika tidningar och tidskrifter,
inte minst i TfS.
Carl Emil Lindqvist hyllades
på sin 75-årsdag i Sydsvenska
Dagbladet och i artikeln framgår
att han då hade komponerat sammanlagt 1013 problem. Han dog
två år senare, 1925, i Göteborg.
Den 8 februari 1902 blev det
en nystart för Östersunds SS med
spel på Grand Hotell. I november samma år sökte man och fick
inträde i Nordiska Schackförbundet. Vid den tiden bestod NSF av
bara fjorton föreningar: tre från
Danmark, en från Norge och tio
från Sverige. (Sveriges Schackförbund grundades först 1917.)
Sveriges Schackförbund firade
75–årsjubileum bland annat
genom att arrangera Nordiska
Mästerskapet 1992. Det var
Östersund som stod för värdskapet, och det är det största
schackevenemang som anordnats
i Jämtland genom tiderna.
Östersund arrangerade också
SM 1942. Den gången bjöds de

Sandvikens Schackklubb kan väl
så smått börja förbereda den stora festen år 2013, för då fyller
klubben hundra år. Det är belagt
att föreningen konstituerades
med sexton medlemmar den 9
maj 1913, och Reinhold Krantz
var dess förste ordförande. Han
fanns även med när klubben fyllde femtio.
Redan den 6 oktober 1912 hade
man träffats på Kafé Linnéa och
dragit upp riktlinjerna. Sedan
engagerade man vänner och
arbetskamrater i verksamheten.
Ett sparat tidningsklipp från
1963 – oklart vilken tidning –
berättar om den besvärliga starten:
Klubbens barndomstid var
besvärlig. Man fick kämpa
med dålig ekonomi och svåra
lokalförhållanden. Krisåren
1917–1918 gjorde inte situationen bättre. 1919 kom en
uppryckning. Man lånade 150
kronor och köpte in 15 nya
spel.
När Gästriklands Schackförbund
bildades 1933 så anslöt sig SSK
till det nya distriktsförbundet.
SSK var då och är i dag den
ledande klubben i Gästrikland.
Klubben har haft en del
framstående spelare genom åren.
Lars Madebrink och Krister Olsson deltog båda i SM-gruppen
medan de var medlemmar i SSK.
Om man går längre tillbaka i
tiden förtjänar Elmar Vendelin
att lyftas fram. När Paul Keres

genomförde en klocksimultan
mot elva spelare på Folkets hus i
Uppsala den 8 januari 1960, så
var Vendelin en av dem som fick
chansen att vara med. Han kom
tvåa i en av Mästarklassgrupperna i Nordiska Mästerskapet i
Odense 1963.
SSK har haft en heltidsanställd
instruktör sedan 1990 och har
idag 353 medlemmar. Det är en
av landets största klubbar och
man är full av tillförsikt inför
framtiden. Den stora schackhändelsen i Sandviken varje år sedan
1999 är Gästrikland Open (se
annons på sidan 168).

Sigemanturneringen
USA–mästaren Hikaru Nakamura ställer upp i Sigemanturneringen i Malmö och
Tåstrup med start den 15
april. Han blir turneringens
självklara affischnamn. Indiern Krishnan Sasikiran kan
bli hans hårdaste konkurrent.
I startfältet finns också Jan
Timman och ett halvdussin
spelare från Sverige och Danmark: Tiger Hillarp-Persson,
Jonny Hector, Emil Hermansson, Curt Hansen, Sune Berg
Hansen och Davor Palo. Det
är ännu oklart vem som får
den tionde och sista platsen.

Ny världsmästare
i korrschack
Holländaren Joop van Oosterom blev ny världsmästare i
korrespondensschack genom
att vinna VM–final 18. Han
är också rankad etta på
ICCF–listan närmast före Ulf
Andersson.
Joop van Oosterom är också känd som en av de stora
schackmecenaterna.
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Allsvenskan

2004-2005

Polsk inspirationskälla
Av Lars Grahn

riljans har inte exklusivt med
elitserien att göra. Den skönhetstörstande kan också finna
vackra alster i de lägre divisionerna. Men där lyser partifiler
med sin frånvaro och det är
svårare att finna vägvisare.
Varför får vi så sällan partier
från allsvenskan division I-IV?
Beror det på blygsamhet eller
lättja eller vetskapen att vi kan
vara rätt kräsna när vi gör vårt
val av vad som ska publiceras?
Säkert går redaktionen och läsarna därigenom miste om många
godbitar.
När Harald Nilsson kom hem
till Malmö från en utflykt till
Falkenberg den 16 januari var
han lyrisk över vad han hade sett
på brädet bredvid. Det var lagkompisen Hans Nilsson som hade
offrat pjäs på pjäs och krönt verket med en magnifik avslutning.
Om Harald inte propsat på att vi
borde ta en titt på partiet, så
hade det väl snart varit bortglömt.
Det var Gunnar Lundberg som
hade godheten att leta fram och
skicka över klimpen.

B

Robin Johansson, Falkenbergs SK
Hans Nilsson, Malmö AS II
Holländskt (A 84)
Division II, grupp 6, rond 4
1.d4 e6 2.e3 f5 3.Ld3 Sf6 4.Se2
d5 5.0-0 Ld6 6.c4 c6 7.Ld2
Evgenij Agrest valde också en
uppställning med Se2 i stället
för det normala Sf3 mot Tiger
Hillarp-Perssons Stonewall i fjolårets Sigemanturnering, men han
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fortsatte med f2-f3 och Dc2 (se
TfS nr 5/2004, sidan 264). Agrest
såg till att behålla ett dynamiskt
centrum, medan Johansson
snabbt hamnar i en blockerad
ställning med dåliga framtidsutsikter för exempelvis svartfältslöparen på d2.
7...0-0 8.c5?
Mer behövs inte för att provocera fram ett första offer från
Nilssons sida.

8...Lxh2+! 9.Kxh2 Sg4+
En bonde på f3 hade eliminerat
den möjligheten. Nu faller
10.Kg1 på 10...Dh4 11.Te1
Dxf2+ 12.Kh1 Tf6 13.e4 Dh4+
14.Kg1 Dh2+ 15.Kf1 fxe4+ med
mattangrepp.
10.Kg3 Dg5 11.f4 Dg6 12.Kf3
Dh5 13.Lc1
Vits pjäser samarbetar inte i försvaret, de står mest i vägen för
varandra. Bäst vore om vits
kung kunde finna en flyktväg till
damflygeln. 13.Th1 faller på
13...Se5++ 14.Kg3 Dg4+ följt av
slag på d3.
13...Tf6 14.Sg1 Tg6 15.g3?

Johansson borde ha tagit tillfället i akt att försöka fly med
kungen via e2. Han måste vara
beredd att ge tillbaka material
för att få kungen i säkerhet.
15...Dh2
Kungen får stanna kvar på f3 till
det bittra slutet. Närmast hotar
16...Se5+ 17.fxe5 Txg3+ 18.Kf4
g5 matt.
16.Se2 Sd7
Svart mobiliserar en pjäs till i
angreppet och det är inte så
oskyldigt som det kanske vid
första anblicken ser ut att vara.
Vit sitter fortfarande med en
krampaktig ställning. Det är stora problem för honom att aktivera de outvecklade pjäserna på
damflygeln. De hade sannerligen
behövts i försvaret.
17.De1

Genom att damen kontrollerar
fältet f2 hotar faktiskt damfångst
med 18.Th1.
17...e5!!
Ett briljant drag. Ingen stormästare i världen kunde ha kört hem
partiet på ett bättre sätt. Plötsligt
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visar det sig att Sd7 inte bara var
ett vanligt utvecklingsdrag. Bonden hotar till att börja med att gå
ett steg till med mattsättning.
18.fxe5 faller på 18...Sgxe5+
19.dxe5 (19.Kf4 Dh6+ 20.Kxf5
Dg5 matt) 19...Sxe5+ 20.Kf4
Dh6+ 21.Kxe5 Te6+ 22.Kd4 Df6
matt. Sagolika svängar.
18.Lxf5 e4+ 19.Lxe4 Sge5+!
Inte 19...dxe4+ 20.Kxe4 och
kungen ges chansen att slinka
undan.
20.dxe5
Eller 20.fxe5 Sxe5+! 21.Kf4
(21.dxe5 Lg4+ 22.Kf4 Dh6 matt)
21...Dh6+ 22.Kxe5 Te6+ 23.Kf5
Txe4 matt.
20...Sxe5+! 21.fxe5 Lg4+ 22.
uppg.
Svart har offrat tre lätta pjäser.
På 22.Kf4 sätter svart punkt för
galaföreställningen med 22...Dh6
matt.
Är det någon som har sett kombinationsmotivet i detta glansparti någon gång förut? Det hade
Hans Nilsson.
Inspirationskällan var ett parti
som går under benämningen “Det
polska odödliga partiet“. Det har
påståtts att det är det vackraste
parti som Miguel Najdorf spelade under sin långa karriär, men
det finns också en och annan som
misstänker att det är ett påhittat
parti. Najdorf angav först att det
hade spelats i Warszawa 1935,
men som Edward Winter har
påpekat publicerades det redan i
Dzien Polski i augusti 1930 och i
Právo lidu den 1 november 1930.
Kasparov har tagit med partiet i
fjärde delen i My Great Predecessors. Han anger årtalet 1928 och
har Najdorfs dotter som källa till
den uppgiften. I en del källor
heter vitspelaren Gluksberg.
I. Glinksberg
Miguel Najdorf
Holländskt (A 85)
1.d4 f5 2.c4 Sf6 3.Sc3 e6 4.Sf3
d5 5.e3 c6 6.Ld3 Ld6 7.0-0 0-0
8.Se2 Sbd7 9.Sg5 Lxh2+!!

10.Kh1 Sg4 11.f4 De8 12.g3 Dh5
13.Kg2 Lg1!! 14.Sxg1 Dh2+
15.Kf3

Här kan man jämföra med diagrammet före Nilssons 17...e5!!.
En slående likhet, eller hur?
15...e5! 16.dxe5 Sdxe5+ 17.fxe5
Sxe5+ 18.Kf4 Sg6+ 19.Kf3 f4!
20.exf4
Eller 20.Lxg6 Lg4+ 21.Kxg4
Dxg3+ 22.Kh5 hxg6+ 23.Kxg6
Tf6+ 24.Kh5 Th6 matt.
20...Lg4+ 21.Kxg4 Se5+ 22.fxe5
h5 matt
Sämre inspirationskälla kan man
ha. Svart har offrat fyra lätta
pjäser och sätter matt med en
bonde.

Teoretisk nyhet
I nästa parti handlar det om teoretisk nyhet, men det var inte
något som Christian Unmack
hade planerat hemmavid. Det
bara blev så.
Christian Unmack,
Lunds ASK II
Stefan Håkansson,
Helsingborgs ASK
Damgambit (D 10)
Division I Södra, rond 3
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 dxc4 4.e4
b5 5.a4 b4 6.Sa2 e5
En lite ovanlig variant. Det verkar vara vanligare att svart spelar
6...Sf6. Här tog mitt teorikunnande slut och tur var kanske
det. Jag tänkte en stund medan
jag valde mellan 7.Sf3 och draget
som jag sedan spelade. 7.Sf3
visade sig vara teoridraget, men

mitt alternativ verkar åtminstone intressant.
7.Lxc4!?
Hej och hå! Nu ryker centrumbönderna.
7...Dxd4 8.Db3
Det här var draget jag hade planerat. Idén är inte ny, den har
förekommit i Aljechins partier
(och i ett parti där Seirawan
spelade vit, tror jag), i liknande
ställningar. Just i det här läget är
det mig veterligen en teoretisk
nyhet. 8.De2 har spelats i ett
korrparti från 2000 och i ytterligare ett parti mellan några
som heter Sundararajan och Xu
Yuanyuan i Dos Hermanas 2004.
8...Dxe4+
Den här bonden ska väl svart ta,
eller? Efter 8...Dd7 9.Sf3 tycker
jag att vit har bra kompensation
för bonden.
9.Le3
Så här långt hade jag sett när jag
offrade. Frågan är nu hur svart
bäst försvarar sig. Det finns många
möjligheter. Om jag har förstått
Jacob Aagaards böcker rätt så ska
svart nu försöka bygga en struktur för att skydda sig mot vits
utvecklingsförsprång. Då är f6
ett drag som man vill få in i rätt
läge. Vad som är rätt läge är svårt
att säga, eftersom diagonalen
a2–g8 lätt blir svag. Bonden på
b4 ska man väl också försöka
gardera, så småningom. Den håller ju springaren på a2 instängd.
Exakt hur allt det här ska gå till,
vet jag inte riktigt, men det är
några grova riktlinjer att ha i
minnet. En gammal tumregel
som också kan komma väl till
pass är Snosko-Borowskis regel
om att man i en ställning där man
är efter i utvecklingen ska försöka behålla de få hot man har.
Därför borde damen stå kvar på
e4, tycker jag.
9...Dg6!?
spelade Stefan. Jag tvivlade på
att det var det bästa under partiet, men det får Fritz gillande.
Just eftersom det bryter mot ovan
nämnda regel är jag skeptisk. Låt
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oss titta på några andra drag:
A) Kanske går 9...Sh6. Draget
ser naturligt ut. Vit spelar nog
bäst 10.Sf3 och har väl då viss
kompensation för det offrade
materialet. Svart kan spela
10...La6 för att byta av vits löpare.
B) Om svart är girig och bestämmer sig att glufsa i sig fler bönder
blir det kaos: 9...Dxg2 10.Lxf7+
Kd8 11.0-0-0+ Kc7 12.Sf3 ser
bäst ut. (12.Lxg8 går kanske också att spela, men verkar ännu
oklarare. Efter 12...Dxh1 13.Sf3
Dxf3 14.Lb6+ Kxb6 15.a5+
Kxa5 16.Dxf3 Txg8 17.Df7 har
väl vit en del kompensation, men
det är för mycket krångel för att
det riktigt ska smaka.) En fortsättning är nu 12...Sh6 (12...Lg4?
går absolut inte. 13.Sg5!! Lxd1
14.Txd1 och svart är helt förlorad. Hotet att spela Se6+ är så
starkt att det inte finns något
försvar. Svarts kung kommer att
tvingas till b-linjen och då spelar
vit Sxb4, vilket gör att angreppet
brakar igenom.) 13.Thg1 Dh3
14.Sxe5 och nu har vit bra kompensation.
C) Kanske kan svart spela 9...Df5.
Det har den fördelen jämfört
med partidraget att damen håller
e5 bonden garderad och i vissa
varianter spelar det roll att svart
inte är tvungen att slå tillbaka på
f7.
10.0-0-0
Kanske är 10.Sf3 ett bättre sätt
att fortsätta angreppet.
10...Sd7
Ett rimligt drag tycker jag.
10...La6 är kanske också okej.
Vit kan realisera sitt hot mot f7
med 11.Lxf7+ Dxf7 12.Td8+
Ke7 13.Lc5+ Kxd8 14.Dxf7 men
svart har ett starkt svar i draget
14...Sh6! Nu får nog vit spela
15.De6 (15.Dxf8+? Txf8 16.
Lxf8 Lf1) 15...Lxc5 16.Sf3 Te8!
17.Td1+ Ld4 18.Dd6+ Kc8
19.Sxd4 exd4 20.Sxb4 och här
har vit nog kompensation.
11.Sf3 Sh6?!
Det här draget ser märkligt ut i
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kombination med Dg6. Poängen
med att spela Dg6 måste vara
att slippa spela springaren till
kanten. 11...Df6 eller 11...Df5
tycker jag verkar bättre.

12.The1
Här var jag i bryderi. Jag var inte
säker på hur jag skulle fortsätta.
Till slut bestämde jag mig för att
inte forcera spelet för mycket
och bara föra fram mitt torn.
Med facit och Fritz i handen kanske det varit bättre att slå på d7
med tornet direkt: 12.Txd7!?
Lxd7 13.Sxe5 Df5 14.Sxd7 Dxd7
15.Te1! Nu är det omöjligt för
svart att både försvara sig mot
avdragsschacken och angreppet
mot f7. Partiet är långt ifrån över,
men vit har i alla fall bra kompensation för det han offrat.
En del andra drag som jag funderade över hade inte fungerat
alls. 12.Lg5 övervägde jag, men
draget uträttar inte något särskilt
och svart får ett tempo till på sig
för att fullborda sin utveckling.
Jag räknade en del på
12.Sxb4??, men det fungerar inte.
Svarts pjäser hänger ihop alltför
väl. 12...Tb8 spikar springaren
och eventuella idéer om att
avlänka tornets gardering kombinerat med matthot på d8 fungerar inte, t.ex. 13.Sxe5 Sxe5
14.Sd5 och nu kan svart helt
enkelt slå damen, eftersom kungen har ett lufthål på f6. Varianten går: 14...Txb3 15.Sc7+ Ke7
16.Lc5+ Kf6 17.Se8+ Kg5 och
nu finns det inget mer. 14.Sxc6
istället för 14.Sd5 besvaras med
14...Sxc6 och så är tornet på b8

garderat.
Att dubblera tornen med
12.Td2 är inte heller någon bra
idé. Svart kan spela 12...Dxg2
och sedan ebbar vits initiativ ut.
Ett trixigt försök är 12.La6?
Lxa6 13.Txd7 Nu kan svart inte
slå på d7 på grund av springargaffeln på e5, men svart kan slå på
g2 istället: 13...Dxg2 14.Thd1
Le2! ser inte bra ut för vit.
12...Le7?
Det här är ett misstag. Nu är nog
rätt läge att spela 12...f6 och få
upp den där strukturen som jag
nämnde tidigare.
13.Txd7! Lxd7 14.Sxe5 Dh5
Ett svårt val. Damen kan gå till
många ställen. 14...Df6 och
14...Df5 var båda tänkbara möjligheter.
15.Sxd7 Kxd7 16.Sxb4 Thc8
Vit hotade att slå på c6 i många
varianter.
17.Sa6
Ett drag som jag tänkte en stund
på. 17.Sd3 ser också kraftfullt ut.
Poängen med båda dragen är att
de håller i c5 så att löparen kan
flytta dit.
17...Ke8
Det bästa försvaret.
18.Lc5

18...Dg5+??
Helt onödigt. Draget skapar mer
problem för svart än han hade
innan. Schacken på g5 var en
viktig resurs att ha kvar. Svart
bör som Stefan själv påpekade
direkt efter partiet spela 18...Sg8.
Vits angrepp är dock fortfarande
farligt. Det kan följa: 19.g4 Dh6+
(Damen måste gå rätt. På
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19...Dg5+ följer 20.f4 Dxf4+
21.Le3 Df3 22.Tf1 Dg2
23.Lxf7+ Kf8 24.Lc4+ Ke8 [Om
24...Sf6 så 25.g5] 25.Tg1 Df3
26.Lxg8 och vit vinner.) 20.f4
Kf8 Om svart slår på f4 så följer
samma varianter som i den nyss
nämnda bivarianten. 21.De3 Te8
22.Sc7 Tac8 23.Sxe8 Txe8 och
vits angrepp bör vinna.
19.Kb1 Sg8 20.Lxf7+ Kf8 21.
Lxg8 Df5+ 22.Ka2 Lxc5 23.g4!
Dxf2 24.Sxc5
Hotar matt med 25.Sd7.
24...g6
Garderar den omedelbara matten. På 24...Td8 eller 24...Tc7
följer 25.Se6+ med vinst för vit.
25.Sd7+ Kg7 26.Te7+ Kh6 27.
Txh7+ Kg5 28.h4+ Kxg4 29.Le6+
uppg.
Det är matt i några drag.
(Kommentarer av Christian Unmack)

Ett drag, en sekund
Tidsnöden kan leda fram till
märkvärdiga situationer, som
följande exempel från division
II, grupp 1, rond 4:
Matti Piuva, Schack 64 Haparanda

partidraget var att vinna partiet
på tid och det var faktiskt en
påtaglig möjlighet. Nicklas Marklund berättar:
“Matti utför sitt 38:e drag med
fyra minuter kvar till tidskontrollen och jag upptäcker att det
är en blunder, dubbelkollar och
spelar mitt 39:e drag som är
vinnande. När jag sedan tittar
på digitalklockan ser jag till min
fasa att blott en sekund återstår
till mitt sista drag före tidskontrollen.
Matti inser att hans ställning är
förlorad och försöker hitta en
utväg och hans sista minuter tickar bort, medan jag funderar på
om jag har knappt eller drygt en
sekund kvar.
Medan jag planerar svarsdrag
på alla Mattis alternativ utför jag
arm- och axelgympa för att hålla
muskulaturen startklar.
Pjäser, börs och armbandsuret
som ligger på bordet mellan mig
och klockan föser jag ned på golvet. Matti tittar upp, noterar vad
som händer och återgår till sina
funderingar. Varje sekund är en
oerhört utdragen sådan, men även
dessa börjar ta slut och när Matti
med tolv sekunder kvar fortfarande sitter stilla börjar hoppet
växa att jag kommer att vinna på
tid! Tre.. två.. ett.. Matti tittar
upp och utför 39...Dxe4 samtidigt som hans tid går ut!
Till saken hör att Schack 64
frågade oss före matchen om vi
ville spela med digitalur.“

Biblioteksschack
Nicklas Marklund, Skellefteå SK
38...Lf6?
Efter damreträtt till e7 eller f6 är
det inte säkert att vit har någon
större glädje av sin merbonde.
39.Lg5!
På 39....Lxg5 följer förstås
40.Df7+ med matt. Det enda
Piuva kunde hoppas på efter

Den 22 januari var det “Schacklördag på biblioteket“ i Uppsala.
Det skulle vara intressant att veta
om det finns fler matcharrangörer i allsvenskan som lämnar
klubblokalen till förmån för någon mera offentlig lokal där folk
i gemen kan få en första kontakt
med tävlingsschack.
Upsala ASS besegrade den här
gången Schack 78 med 5½–2½
och biblioteksbesökarna kunde

bland annat beskåda en överrumplande attack vid första bordet.
Jan Johansson, Upsala ASS

Hans Nyberg, Schack 78
18...Txd5!? 19.Lxd5?
En naturlig reaktion, men det
förlorar direkt. Nyberg kunde ha
hållit liv i partiet med 19.De1!.
Vit tar gärna över e–linjen och
tornet på d5 har mycket begränsade möjligheter att krångla, t.ex.
19...Dxe1 20.Tfxe1 Td4 21.Sxd4
Sxd4 22.Te8+ Kh7 23.c3 och vit
har bra kompensation för kvaliteten.
19...Dg3+ 20.Lg2 Dh2+ 21.Kf2
Lg3+ 22.uppg.
Efter 22.Kf3 Lh4 kommer vits
kung inte undan sina förföljare,
t.ex. 23.Dd2 hxg4+ 24.hxg4
Dg3+ 25.Ke4 Dxg4+ 26.Tf4
Lxf5+ 27.Ke3 Dg3+ 28.Lf3 Te8+
o.s.v.
Med tre ronder kvar ser det ut
som om Schack 78 håller på att
lämna division I, vilket skulle
avbryta en sexårig tradition med
Uppsaladerbyn på biblioteket.
Men UASS lär fortsätta att dyka
upp bland bokhyllorna en gång
om året med ett eller annat motståndarlag.

Lindqvists tredragare, lösning: 1.Se4 Lg8 2.Tf7 med
matt i nästa drag.
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Landet runt

Malaga
Pia Cramling delade förstaplatsen i en öppen turnering i Malaga
med fem andra spelare. Cramling tilldelades fjärde pris efter
särskiljning. Pontus Carlsson kom
på 25:e plats bland 71 spelare.

Västgöta Open

Jersey
Det kom 26 spelare till toppgruppen på den lilla kanalön
Jersey. Tiger Hillarp-Persson och
Jonny Hector var högst rankade.
Det blev ett svenskmöte i femte ronden. Vid det laget hade
Hillarp tappat två remier medan
Hector noterat idel vinster. När
det lilla finalmötet slutade remi,
såg det bra ut för Hector. Han
hade en poängs marginal till förföljarna, hade mött sin värste
konkurrent och det var bara två
ronder kvar.
I näst sista ronden spelade
Hector upp en vinstställning mot
Simon Fowler, men efter två
olycksaliga drag kom en plötslig
scenförändring. Hector förlorade. Han vann i sista ronden men
fick nöja sig med andrapriset.
Engelsmannen David Howell
höstade in förstapriset efter
vinst mot Hillarp-Persson i sista
ronden.

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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Med sikte på
Skara byxor
Av Björn Ahlander

ästgöta Open, som är Väster
götlands öppna distriktsmästerskap, spelades helgen den
19–20 februari i Skara. Antalet
startande var 125 vilket var cirka
25 färre än förväntat. För mig
som aldrig varit med i tävlingen
tidigare blev det en positiv bekantskap. Allting var utmärkt
utom mitt eget spel. Spellokalen
var jättefin, vandrarhemmet ett
av de finaste jag bott på, bra
parkeringsmöjligheter, cafeteria
med humana priser, bra och trevlig tävlingsledning som lottade
oerhört snabbt, Sveriges bästa
(enda?) schackförlag var närvarande och så vidare. Vad beträffar logit så hörde jag dessutom
att även hotellalternativen var
bra och prisvärda. Tävlingen kan
med andra ord varmt rekommenderas till andra schackspelare.
Tävlingslokal var Djäkneskolan bredvid domkyrkan i centrum. Det är för övrigt samma
domkyrka som omnämns i Jan
Guillous Arn–böcker. I böckerna berättas också att domkyrkan
kallades för “Skara byxor“ på
grund av sitt utseende när man
från långt håll närmar sig staden.
Kyrkan har nämligen, precis som
en schackspelare, 2 torn och på
avstånd och med lite fantasi kan
man mycket väl associera till ett

V

par byxor. Så ska ni ta bilen till
Västgöta Open nästa år och inte
vet var ni ska köra: håll utkik
efter byxorna.
I cafeterian fanns goda smörgåsar och varm korv och dög
inte det så fanns det många restauranger ett stenkast från spellokalen. Annars såg arrangörerna
gärna att man åt sin lunch på
utmärkta Kråks värdshus, dit det
delades ut lunchkuponger som
medförde rabatterade priser.
Ratingpriserna var generöst tilltagna: 1000 kr delades ut per var
tionde deltagare. Och inför varje
rond fanns ett skrällpris som satte
extra piff på tävlingen. Den lägre
rankade spelare som vann mot
den spelare där ratingskillnaden
var störst fick en bok i pris.
Boken delades ut inför nästa rond
i samband med att namn på
vinnaren, rankingskillnad och
namn på offer lästes upp. Samma koncept som i Göteborg
Open. Det är kanske inte roligt
för den högrankade att få sitt
namn uppläst, men det är ju så
att säga självförvållat och alla vet
om vad som kan hända. Själv var
jag nära att få mitt namn uppläst
i detta mindre smickrande
sammanhang flera gånger men
klarade mig varje gång mirakulöst undan.
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Denna ställning är från partiet
Frisk–Kockum – Ahlander i femte ronden. I ömsesidig tidsnöd
hittade jag den vinnande kombinationen (för min motståndare!)
1...Txh3+ 2.Kxh3 Lf1 med den
geniala idén att byta allt på g2
och få ett vunnet bondeslutspel.
Haken är att vit kan sätta matt i
ett drag med 3.Txh6 matt. Min
motståndare valde dock att i
stället ta ut remischackar med
Tg8–g7–g8. vilket jag också helt
hade missat.
Tävlingen bestod av halv- och
entimmespartier, och det var upp
till var och en om man ville föra
protokoll eller inte. Turneringssegraren Einar Gausel valde att
inte protokollföra sina partier,
precis som Ari Ziegler m fl. Bland
dem som valde att föra protokoll
fanns jag själv och Ralf Åkesson.
Jag inbillade mig under tävlingen
att man spelar lite bättre om man
inte för protokoll, vilket man
får väga mot att man gärna vill
ha sina partier sparade. Tyvärr
har alltså inte vinnaren, Einar
Gausel, några partier nedskrivna. Jag satt dock vid bordet
bredvid honom i många av
ronderna och kan intyga att han
vann tävlingen på ett mycket
imponerande vis. Han spelade
snabbt och jag såg honom inte
med en enda dålig ställning. Det
såg hur solitt ut som helst. Enda
remin släppte han mot Ralf
Åkesson.
I sista ronden spelade jag vit
mot Ralf Åkesson. Han bjöd remi
i en för honom klart vunnen

ställning, men med endast 20
sekunder kvar mot mina ca 50
sekunder för resten av partiet.
Antagligen hade han inte hunnit
matta mig. Vad gör man? Jag
gjorde det sportsliga (mesiga?)
och tog remi. Rent ställningsmässigt var jag förlorad, men jag
bedömer mina chanser att vinna
på tid som mycket goda. Hur
hade ni kära läsare gjort i samma
situation? Är man en skitstövel
om man rycker ner motståndaren fast man är förlorad, eller ska
den som förbrukat så mycket tid
att han inte hinner köra hem
vinsten skylla sig själv? Själv är
jag osäker, men jag vet att det
finns de som blir oerhört upprörda om man rycker ner dem, som
på exempelvis Internet Chess
Club. Där kan man efter ett vinstparti (till och med i treminuters)
få motta allt från svordomar till
direkta hotelser om man rycker
ner någon, trots remianbud i en
förlorad ställning och det är ju
inte så trevligt.
Remierna mot mig och Gausel
var Ralfs enda poängförluster i
tävlingen. Ralf spelade också säkert och var välförtjänt tvåa.
Slutställning:
1. Einar Gausel, Skara SS 7½ (av
8); 2. Ralf Åkesson, Södra SASS
7; 3. Björn Ahlander, Limhamns
SK 6½; 4. Jan–Olov Lind, Ervalla SS 6½; 5. Anton Frisk-Kockum, Uddevalla SS 6; 6. Jonny
Deltin, SA Fenix 6; 7. Jan Lundin, Karlskoga SK 6; 8. Gregor
Reid, Harplinge SS 6; 9. Leif
Fredriksson, Schack 08 6; 10.
Mikael Sixtensson, SA Mark 6;
11. Peter Collett, Wasa SK 6; 12.
Sven Svensson, Skara SS 6; 13.
John Fritz, Västerviks ASK 6
poäng.
Bäste A–junior: Anton FriskKockum, Uddevalla SS; bäste
B–junior: Simon Rosberg, Linköpings ASS; bäste oldboy:
Bertil Westin, Alingsås SS.
Skillnaden mellan en lyckad
eller misslyckad turnering avgörs

för nästan alla spelare i sista ronden. Vinner man blir det lättare
att klara hemresan och förlorar
man blir det ofta en jobbig väg
hem. Skillnaden mellan en lyckad respektive misslyckad turnering är hårfin.
Ibland känns det nästan som
att hela turneringen fram till sista ronden är en transportsträcka,
det vill säga hur man än spelar så
har man ett visst antal poäng
inför sista ronden. Antingen har
man tagit dem mot sämre eller
bättre spelare, beroende på hur
man har spelat tidigare i turneringen. I sista ronden hänger det
så på tur och otur i lottningen,
färg o.s.v. En som i högsta grad
gjorde en lyckad turnering på
grund av sin sista rond var den
sympatiske Jan–Olov Lind. Genom att besegra Ari Ziegler blev
det en lättare hemresa. För Ari,
som för övrigt vann tävlingen
förra året, var naturligtvis situationen den omvända. Om han
vunnit i sista ronden hade han
fått en mer normal placering och
kunde ha varit ganska nöjd ändå.
Einar Gausel tog genom turneringssegern sin tredje inteckning
i vandringspriset. Einar blev dessutom distriktsmästare eftersom
han representerar Skara SS. Den
som vunnit Västgöta Open flest
gånger är annars Evgenij Agrest,
Sollentuna SS med sina fyra inteckningar.

Uppåt för TfS!
I en tid då det går dåligt för
tidskrifter över lag kan vi glädjas åt en uppgång för TfS.
Prenumerationsintäkterna
ökade från 355 000 kr (2003)
till 412 000 kr (2004) samtidigt som tryckkostnaderna
mycket beroende på nytt
produktionssätt (och trots
fyrfärgstryck) minskade från
300 000 kr till 235 000 kr.
Hjärtligt tack för allt stöd och
LG
uppmuntran!
TfS nr 2/2005
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Dala Open

Remisnålt
i Borlänge
Av Mattias Hedlin

D

ala Open spelades på trivsamma First hotel i Borlänge.
Som vanligt var det god stämning och domare Mats Sjödin
behövde aldrig ingripa. Starkast
denna gång var Krister Olsson,
som endast tappade en halva mot
Kent Ängskog. Olsson spelade
säkert och var aldrig i någon
riktig fara. Sista partiet vann han
i tretton drag mot Alexander
Vopobjov, som annars hade spelat starkt tidigare i turneringen
och slagit flera högre rankade.
Sin klass visade turneringsvinnaren i följande parti:
Patrik Drugge
Krister Olsson
Sicilianskt (B 25)
1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6 4.Lg2
d6 5.d3 Lg7 6.f4 e6 7.Sf3 Sge7
8.0-0 0-0 9.Le3 b6
Vanligast är 9...Sd4.
10.d4 d5 11.exd5 Sf5 12.Lf2
Scxd4 13.g4?
Väl vågat. 13.Se5 exd5 14.Sxd5
Le6 15.c4 Tc8 ger lika spel.
13...Sxf3+ 14.Lxf3 Sd4 15.Lxd4
Lxd4+ 16.Kg2 La6 17.Te1 Dh4
18.dxe6 Df2+
Efter 18...Lxc3 19.bxc3 Tad8
20.e7 Txd1 21.exf8D+ Kxf8 står
svart lite bättre.
19.Kh3!
Inte 19.Kh1? Lxc3 20.exf7+ Kg7
och svart vinner, t.ex. 21.Lxa8
(21.bxc3 Tad8) 21...Lxe1 22.
Dxe1 Dxe1+ 23.Txe1 Txa8 24.
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Te8 Kxf7 25.Txa8 Lb7+.

Ett tidsnödsdrag. Vit borde ha
spelat 23.Dc3+ Kxf7/Kh6 24.
Df3 med lika spel.
23...h5! 24.Dc3+ Kh7 25.Dg3?
25.Kg2 Dxg4+ 26.Kh1 Txf7 med
klar fördel för svart.
25...Lf1+ 26.Txf1 Dxf1+ 27.Kh4
hxg4 28.Dxg4 Kg7 29.Kg3 Dg1+
30.uppg.
(Kommentarer av Krister Olsson)
De riktigt stora skrällarna uteblev men remiprocenten var förbluffande låg. Eller vad sägs om
att bara tretton av 106 partier
slutade remi, ofta efter hårt spel?
Extra roligt var att deltagarna
kom ända från Hässleholm,
Finspång och Skärblacka. Ännu
större och bättre lokaler är utlovade till nästa år, och då ska vi
även jobba hårt för att få hit en
eller ett par stormästare. Dalarna
behöver en stark turnering!

Mattias Hedlin

19...Lxc3?
Jag förstod inte skillnaden mellan Kh1 och Kh3. Rätt var
19...h5! 20.Se4 (20.Lxa8 hxg4+
21.Dxg4 Kg7 22.Dh4 Th8
23.Dxh8+ Kxh8 och svart vinner.) 20...hxg4+ 21.Lxg4 Dxf4
med klar fördel för svart.
20.exf7+
Sämre är 20.bxc3 Tad8 21.Ld5
fxe6 22.Txe6 Kh8 23.Df3 Txf4
24.Dxf2 Txf2 med klar fördel
för svart.
20...Kg7
Mer exakt är 20...Txf7 21.Lxa8
Lxe1 22.Dxe1 Txf4 23.Dxf2
Txf2.
21.Lxa8
21.bxc3? Tad8 22.Ld5 h5 och
svart vinner.
21...Lxe1 22.Dxe1 Dxf4
Äntligen gick det upp ett ljus.
22...Dxe1? 23.Txe1 Txa8 24.Te8
och vit vinner.
23.Ld5?

Lars-Åke Hedlund
Här var det nära att Hedlund
drog damen à tempo, men se det
går inte alls det!
33.Kh1
33.Dd7 Dxe3! 34.fxe3 f2+
35.Kg2 fxe1S+! (Promovering till
dam sinkar mattsättningen två
drag.) 36.Kh3 Lf1+ 37.Kg4 Te4+
38.Kh5 Te5+ 39.Kg4 h5+ 40.
Kh4 Sf3 matt.
33...a5
33...Dxe3? 34.fxe3 f2 35.Txe2
f1D+ 36.Dxf1 Txf1+ 37.Kg2 och
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Foto: Sune Fagerbrant

vit vinner.
34.Dd7??
Det här är alldeles galet. Nu får
jag offra! Jag satt och myste ett
par minuter innan jag drog ...
34...Dxe3!! 35.fxe3 f2 36.uppg.
(Kommentarer av Mattias Hedlin)
Tommy Wickström
Kent Ängskog
Larsens öppning (A 01)
1.b3 e5 2.Lb2 d6 3.g3 g6 4.f4
Lg7 5.Lg2 Sd7 6.Sf3 De7 7.e3
Sgf6 8.fxe5 dxe5 9.De2 0-0
10.d3?!
Här hade 10.e4 fungerat bra.
10...e4 11.Sfd2 exd3 12.cxd3
Te8 13.e4 Sc5 14.b4?

De fyra främsta i Hisingen Open – från vänster: Ingvar Andréasson, turneringsvinnaren Sven Svensson, Bengt Svensson och
Rikard Winsnes.

Hisingen Open

Stormvarning

14...Sfxe4!
Nu faller vits ställning som ett
korthus.
15.Lxg7 Sxd3+! 16.uppg.

Av Sture Hellberg

D
Slutställning:
1. Krister Olsson, Horndals SK
5½; 2. Staffan Zetterberg, Örebro SS 5; 3. Kent Ängskog, Horndals SK 4½; 4. Patrik Drugge,
Örebro SS 4½; 5. Jonas Malmstig, Borlänge SK 4½; 6. Mattias
Hedlin, Horndals SK 4; 7. Tommy Wickström, Bjursås SK 4; 8.
Alexander Vopobjov, Borlänge
SK 4; 9. Alexander Johansson,
Hässleholms SK 4; 10. Fredrik
Gustafsson, Finspångs SK 4; 11.
Gunnar Grandin, Rånäs SK 4
poäng.
(6 ronder, 36 spelare)

et var förvarnat om storm, ja
till och med orkan, första speldagen i Hisingen Open. Trots
det kom 54 deltagare till start
den 8 januari med Thomas Ernst
som främsta namn.
Inne i lokalen hade det under
dagens lopp redan börjat storma.
Det var Lundbys Mikael Arnelind som satte stormästaren Ernst
på plats. Arnelind offrade damen
för torn och löpare och förvaltade sedan detta till en säker viktoria. Rikard Winsnes, flerfaldig
segrare i denna tävling, fick stora
svårigheter med Bosnas Ramic
(ratingtal 1750) men kunde till
slut bärga en remi.

Efter första dagens spel ledde
Ingvar Andréasson och Joel Åkesson. Båda hade fyra raka vinster
varpå det inbördes mötet i femte
ronden slutade remi.
Fler stormar blev det inte första dagen, men utanför härjade
en orkan. Ett par av deltagarna
tänkte trotsa naturkrafterna och
cykla(!) hem. De förstod inte
vad det innebär att kämpa mot
fyrtio sekundmeter! En av dem
till och med dristade sig till att ta
vägen över Älvsborgsbron, som
ligger ut mot havet och där vinden var som värst. Han kom till
brofästet, fick kliva av och leda
cykeln och kom till toppen –
TfS nr 2/2005
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sedan var det stopp. Orkanen
höll på att kasta honom över
räcket och ned i Göta älv. I tjugo
minuter stod han och höll i
räcket medan orkanen slet i
honom. Turligt nog kom en buss
precis innan bron stängdes av för
trafik och fick se den nödställde
kämpa för sitt liv. Med chaufförens hjälp lyckades man få in både
cykel och personen i bussen. Trots
denna hemska upplevelse kom
han till spel vid full vigör nästa
morgon.
Arrangörerna befarade stort
manfall efter orkanen, men märkligt nog var det bara en som hade
drabbats och dragit sig ur.
Sven Svensson har nosat på
turneringssegern många gånger
men aldrig lyckats hela vägen.
Det såg heller inte bra ut i hans
tolfte start, men när många toppmöten slutade remi kunde Svensson komma i kapp. Och när han
besegrade Joel Åkesson i bara
tjugo drag låg Svensson plötsligt
ensam i topp inför sista ronden.
Det var bara Winsnes och
Andréasson som kunde komma i
kapp, men deras inbördes kamp
i sista ronden resulterade i remi.
Så blev det Sven Svensson i topp.
Tävlingen arrangerades för 24:e
gången och Robert Wiklund,
Götaverkens SK har varit med
alla gånger utom en. Lars
Bergström, SS Manhem är inte
mycket sämre med 21 starter.

Tävlingskalender
April
■ Landskrona Open 8–10 april
Öppen turnering. Info: Mikael Svensson 0733–447098
■ Gausdal 13–21 april
Schackfestival. Info: hanso.lahlum@c2i.net
■ Norrtälje 16 april
Talangjakten, final. Info: per.hultin@schack.se
■ Malmö–Tåstrup 15–24 april
Sigemanturneringen – se notis på sidan 157.
■ Tåstrup, Danmark 20–24 april
Tåstrup/Skovlunde International Junior Open.
Info: www.taastrupskakforening.dk

Maj
■ Laholm 5–7 maj
Deltalift Open – se annons på sidan 169!
■ Sandviken 5–8 maj
Gästrikland Open – se annons på sidan 168!
■

Schack4an, riksfinal, 7 maj

■

Kadettallsvenskan, kval, 14–15 maj

■

Skollags–SM, riksfinal, 21 maj

Juni
■ Bad Homberg, Tyskland 25 juni – 3 juli
Veteran-EM. Info: www.sen–ec.de
Bidragsansökningar prövas av SSF: kontakta
Sven-Olof Andersson, soa.andersson@telia.com

Juli
Slutställning:
1. Sven Svensson, Skara SS 6; 2.
Ingvar Andréasson, SK Kamraterna 5½; 3. Bengt Svensson, SK
Kamraterna 5½; 4. Rikard Winsnes, Skara SS 5½; 5. Joel Åkesson, SS Manhem 5; 6. Thomas
Ernst, Sandvikens SK 5; 7. Jesper
Hamark, SK Kamraterna 5; 8.
Kristian Eriksson, Uddevalla SK
5 poäng.
(7 ronder, 54 spelare)
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■ SM i Göteborg 2–17 juli
Se mittuppslaget i detta nummer!
■ Köpenhamn, Danmark 16–24 juli
Öppen internationell turnering, 10 ronder schweizer.
Info: www.politikencup.dk
■ Lag-EM i Göteborg 29 juli – 8 augusti
Info: www.goteborgchess2005.se
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Gamla årgångar av TfS
En ung spelare vann mästarklassen vid SM i Norrköping 1968. Det kommenterades i TfS nr 6/1968: ”(...)
Anmärkningsvärt är att denne sjuttonåring i trånga ställningar besitter ett tålamod som många äldre
spelare saknar. Hans kombinationsförmåga är inte unik; bland yngre schacktalanger brukar just offerspelet
dominera. Men rutinen, förmågan att värdera ställningar och den taktiska begåvningen gör att man tror
på en stor framtid för denne yngling.” Just det, det handlar om Ulf Andersson.
Vi har fortfarande TfS 1968 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
150
150
200
200
200
200
150
150
150

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

200 kr
200 kr
200 kr
120 kr
120 kr
120 kr
200 kr
100 kr
100 kr
100 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

100
100
100
140
140
140
140
140
140

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

140
140
140
140
140
140
140
140
140
140

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Special: Tio TfS-nummer från olika årgångar 50 kr

Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

Hur många extra spelare krävs i
er turnering för att betala en
turneringsannons i TfS?
En? Två? Tre?
Helsida: 1000 kr
Halvsida: 600 kr
Kvartssida: 350 kr
Vi hjälper till att utforma annonsen. Ett tips: anpassa textmängden till
annonsens storlek. För mycket text kan göra annonsen svårläst.
Uppgift om manusstopp finns på sidan 98.
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Gästriklands SF och Sandvikens SK
inbjuder till

Gästrikland Open
5-8 maj 2005
Spelplats:

Folkets Hus, Restaurang Bolaget, Köpmangatan 5, Sandviken.

Tid:

5-8/5 2005. Personlig anmälan senast 12.15.

Spelform:

Åtta ronder Nordisk Schweizer (modifierad).
Rond 1-4, 1 timme för hela partiet. Rond 5-8, 2 timmar för 40 drag
och därefter 1 timme för resten av partiet.

Preliminärt
spelprogram:

Rond 1 5/5 13-15, rond 2 5/5 16-18, rond 3 5/5 19-21,
rond 4 6/5 10-12, rond 5 6/5 14-20, rond 6 7/5 9-15,
rond 7 7/5 16-22, rond 8 8/5 10-16.

Startavgift:

350 kr för seniorer, 250 kr för juniorer och kadetter,
100 kr för damer. GM och IM fri startavgift.

Priser:

12000, 7000, 4000, 2000, 1500 kr.
Prispengar delas vid lika poäng. Ratingpriser à 1000 kr i grupper om
tio spelare. Dessutom massor med sakpriser.
Priserna är garanterade vid minst 120 deltagare.

Anmälan:

Anmälan sker genom att startavgiften insättes på postgiro 590135-0
Gästriklands Schackförbund, senast den 25 april.
Notera din förening och rankingtal.
Anmälan efter den 25 april i mån av plats. Kontakta arrangören.

Logi:

Stadshotellet Princess erbjuder följande priser: enkelrum 500 kr,
dubbelrum 700 kr, flerbäddsrum 3-5 pers 350 / pers.
Bokas tel 026-254550, referera till Gästrikland Open.
Alsens hotell bokas Ulla Blomberg tel 026-279900.
Övrig logi Per Åkerman: Grupplogi, lägenheter, m.m.

Information: Per Åkerman 026-216012, 070-3125680, 026-274951
Hans-Ove Sjödin 0290-24843
E-mail: sandvikensschackklubb@swipnet.se
Info.sida: www.sandviken-schack.se
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Harplinge SS
inbjuder till 2:a upplagan av

på Stadshotellet i Laholm
Kristi himmelsfärds helgen 5-7 maj 2005
SPELPLATS

Stadshotellet Laholm, Hästtorget 3

SPELFORM

7 ronders schweizer
Rond 1-3: 1 timme. Rond 4-7: 40 drag/2 tim därefter 30 min
Huvuddomare: IA Johan Berntsen

HÅLLTIDER

Torsdag:
Fredag:
Lördag:

PRISER

1:a 12.000 kr, 2:a 6.000 kr, 3:a 3.000 kr, 4:a 1.500 kr och 5:a 1.000 kr
Rankingpriser: 1.000 kr, I grupper om 12 spelare

LOGI

Stadshotellet. Tel: 0430-128 30, www.laholmsstadshotell.se
Vandrarhem, Tel: 0430-133 18, www.laholmsvandrarhem.se, vid bokning av
logi via vandrarhemmet ange ”Schack”

STARTAVGIFT

300 kr, GM och IM fritt deltagande

ANMÄLAN

På postgiro 37 16 01-6, Harplinge SS tillhanda senast 28 april
Ange klubb, rating och telefonnummer på talongen. Personlig anmälan senast kl
13.00 i spellokalen. Vid efteranmälan uttages en extra avgift på 50 kr

INFORMATION

www.harplingess.se
Magnus Filipsson 0706-43 26 36, mom.filipsson@tele2.se

ÖVRIGT

Söndagen den 8 maj kommer GM Ulf Andersson att spela en öppen simultan på
ICA Maxi i Mellbystrand. Begränsat antal platser.

Rond 1: kl 14.00
Rond 4: kl 10.00
Rond 6: kl 09.00

Rond 2: kl 16.30
Rond 5: kl 16.00
Rond 7: kl 15.00

Rond 3: kl 19.30

Bland de anmälda finns:
GM Ulf Andersson
GM Jonny Hector
GM Nick de Firmian
GM Stellan Brynell
Sponsor: GalvanoService

Arrangör: Harplinge Schacksällskap
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TUSENMANNA
i Stockholms Stadshus
9-10 april 2005

%TT GLOBALT FÚRETAG INOM
MEDICINSK TEKNIK OCH HEALTHCARE

1:a pris 1 hg Guld
2-4 pris 1 kg Silver
Sveriges SF – Schackakademien – Stockholms SF
inbjuder till
Tusenmannaschacket i Blå Hallen i Stockholms Stadshus
Lördag 13-18 – Söndag 13-21
Åttamannagrupper på lördagen.
På söndagen simultan mot GM Ulf Andersson för dem som inte går vidare.
Detta är tävlingen dit alla schackintresserade kommer, där Stig Malm och
Erik Penser ställer upp. Ung eller gammal, nybörjare eller stormästare,
alla kan vara med.
Klassindelning:
A: över 2300 i rating – B: 2299-2000 – C: 1999-1700
D: 1699-1400 – E: övriga
Handikapp:
2-28, 5-25, 8-22, 11-19 och 15-15 minuter.

s 'AMBRO (EALTHCARE ÊR
VÊRLDENS LEDANDE VÌRD
INOM DIALYSEHANDLING
SJUKA MED CIRKA 
TER I ÚVER  KLINIKER
VÊRLDEN

Anmälan:
Startavgiften 200:- (100:- för juniorer upp till 20 år) ska vara bokförd på
Stockholms SF:s postgiro 25 79 58-9 senast den 31 mars 2005. På talongen ska
du ange namn, adress, telefonnummer samt ratingtal per den 1 januari 2005.
OBS! om du betalar via internet måste du skicka in uppgifterna per post till
kansliet, Stockholms SF, Hornsgatan 82 B, 118 21 Stockholm, eftersom alla
uppgifter inte får plats på internet.
Efteranmälning kostar ytterligare 100:- (totalt 300:- alltså).
Personlig anmälan i Blå Hallen senast 12.30 båda dagarna.

'AMBRO ÊR ETT GLOBALT FÚRETAG
INOM MEDICINSK TEKNIK OCH
VÌRD "OLAGET ÊR LEDANDE INOM
PRODUKTER OCH TJÊNSTER SOM
ANVÊNDS INOM NJURSJUKVÌRDEN
SAMT INOM BLODKOMPONENT
TEKNIK

Mer information:
Sveriges SF:s kansli 011-10 74 20 eller Stockholms SF 08-669 36 54.

'AMBRO HAR CIRKA  MED
ARBETARE I  TALET LÊNDER OCH
OMSATTE   MILJARDER 3%+  
MILJARDER 53$ UNDER 

Välkomna till en spännande schackhelg!
170
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s 'AMBRO 2ENAL 0RODUCT
LAR TILLVERKAR OCH LEVE
UTRUSTNING FÚR HEMODI
PERITONEALDIALYS OCH A

s 'AMBRO "#4 ERBJUDER
PRODUKTER OCH SYSTEM
BLODCENTRALER OCH BLOD
PÌ SJUKHUS 'AMBRO "
VÊRLDSLEDANDE INOM AF
CELLTERAPI OCH DRIVER P
LINGEN INOM INSAMLING
KOMPONENTER OCH BLOD

%TT GLOBALT FÚRETAG INOM
MEDICINSK TEKNIK OCH HEALTHCARE

s 'AMBRO (EALTHCARE ÊR EN AV
VÊRLDENS LEDANDE VÌRDGIVARE
INOM DIALYSEHANDLING AV NJUR
SJUKA MED CIRKA  PATIEN
TER I ÚVER  KLINIKER ÚVER HELA
VÊRLDEN

'AMBRO ÊR ETT GLOBALT FÚRETAG
INOM MEDICINSK TEKNIK OCH
VÌRD "OLAGET ÊR LEDANDE INOM
PRODUKTER OCH TJÊNSTER SOM
ANVÊNDS INOM NJURSJUKVÌRDEN
SAMT INOM BLODKOMPONENT
TEKNIK
'AMBRO HAR CIRKA  MED
ARBETARE I  TALET LÊNDER OCH
OMSATTE   MILJARDER 3%+  
MILJARDER 53$ UNDER 
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s 'AMBRO 2ENAL 0RODUCTS UTVECK
LAR TILLVERKAR OCH LEVERERAR
UTRUSTNING FÚR HEMODIALYS
PERITONEALDIALYS OCH AKUTDIALYS
s 'AMBRO "#4 ERBJUDER TEKNIK
PRODUKTER OCH SYSTEM TILL
BLODCENTRALER OCH BLODBANKER
PÌ SJUKHUS 'AMBRO "#4 ÊR
VÊRLDSLEDANDE INOM AFERES OCH
CELLTERAPI OCH DRIVER PÌ UTVECK
LINGEN INOM INSAMLING AV BLOD
KOMPONENTER
OCH BLODRENING
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POSTTIDNING

B

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

Svenska Schackbutiken AB
”Allt i Schack”

Nu med butik även i Stockholm!
Brännkyrkagatan 71, mån-tor 10-19 (lunch 13-14), fre 10-17. Tel 08-720 39 90

Schack! - Lär från början! av Robert Danielson 2004, 181 s hård pärm, 2004, 275 kr
Ett välkommet tillskott till den Svenska schackbokmarknaden. Boken vänder sig till alla som är nyfikna på
schack. Boken inleds med den mest läsvärda schackhistorik jag har stött på i det svenska språket.
Författaren har gjort ett stort forskningsarbete, men det bästa av allt är berättarrösten. Man får känslan av
att man har blivit inbjuden till en hemlig kammare, där en bildad man talar med vacker stämma. Historiken
som sträcker sig över 108 sidor blir aldrig tråkig. Faktum är att den borde vara obligatorisk läsning för alla
schackspelare i landet. Därefter lär Robert ut reglerna med varlig hand. Skillnaden mot många andra
nybörjarböcker är att denna lotsar spelaren lite längre än bara det rena nybörjarstadiet. Man får lära sig lite
om bondesvagheter, pjäsavbyten, tempovinster mm. Poängen är att Robert ger läsaren de idémässiga
verktyg som behövs för att han/hon på egen hand skall kunna utveckla sitt schack. Boken avslutas med en
enkel genomgång av de vanligaste schacköppningarna, något som jag antar kommer vara mycket
värdefullt för de flesta nybörjare. I boken finns även några bilder på schackets största spelare genom tiderna
som du kan låta dig inspireras av.
Fritz 8 Champion Edition - svensk version, 2005, 2 CD, 490:Har du blivit nyfiken på ChessBase’ nya Chess Media System där du får schackträning i ljud och bild med
brädet tydligt på skärmen bredvid dig? I så fall har du nu chansen att köpa Fritz 8 Champion Edition där före
detta världsmästaren och världens bästa spelare Garri Kasparov pratar om och lär dig schack. Naturligtvis
är detta smakprov från framtida skivor som kommer att komma från ChessBase men har du inte Fritz så
är tillfället ypperligt. Dessutom ingår lektioner från Jacob Aagaard (från hans Attacking Chess), Peter Wells
(från Strategy and Tactics) samt Andrew Martin (från The ABC of the Ruy Lopez). Nu kan du ”gratis” se vad
du kan få ut av ChessBase’ Chess Media System utan att faktiskt köpa några av dessa skivor. Ingår gör
också en ny och förbättrad motor med högre spelstyrka, den så kallade Bilbao-motorn, som
ersätter den tidigare Bahrain-motorn. Den tredje nyheten är nya foto-realistiska 3D-bräden.
Du har ett års fri tillgång till playchess.com vilket innebär att du kan spela mot andra på nätet,
få gratislektioner och schackunderhållning.
Mephisto Advanced Travel, Handdator, Ranking: c:a 1800, 64 nivåer, 530:64 nivåer: Nybörjare, Normal, Träning, Turnering, Blixt och Mattsökning, Minnesbank med
alla viktiga spelöppningar, Ta tillbaka upp till 30 drag - perfekt för att träna och experimen
tera, Info-läge - se vad datorn tänker på, Ställningsvärderingsfunktion, Spela mot dator eller
vän. Ställ upp en ställning själv. Piggförsedda pjäser som sitter säkert, 4-siffrig digital
display, Inbyggt schackur, Skyddande hölje för resor, Fack för förvaring av pjäserna, Ej
färdiga partier bevaras i minnet. Automatisk avstängning för att spara batterier
Går på batterier (ingår ej).
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, Lennart Smith och
IM Ari Ziegler. Välkommen att besöka våra välsorterade butiker 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.

TfS nr 2/2005

26901.pmd

80

05-03-09, 07.48

