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257 Sigemanturneringen
Sjuttonårige amerikanen Hikaru Nakamura (bilden) vann inte
Sigemanturneringen, men det var ändå han som fick den mesta
uppmärksamheten. Hans partier mot förstapristagarna Jan Timman och
Krishnan Sasikiran bidrog starkt till den fokuseringen. Mot den förre
kämpade han tills bara kungarna var kvar, och mot den senare spelade
han det fräcka 1.e4 e5 2.Dh5!?. Här bjuder vi på ett rond-för-rondreferat. Inemellan finns också en presentation av Nakamura (264) och
en intervju med Timman (273).

Foto: Lars Grahn

274 Sommarschack i Sydamerika
I andra delen av Johan Hellstens sydamerikanska schackodyssé får vi följa med till
Salinas, en av Ecuadors populäraste semesterorter. Sedan vidare till Chiles huvudstad
Santiago, och upp till tjugoandra våningen i Enteltornet med svindlande utsikt över
staden. Där gjorde Hellsten sitt livs turnering. Han inkasserade förstapriset efter en
“surrealistisk slutspurt“ med 8½ poäng på de avslutande nio ronderna.

321 SIS vann Guldkungen
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Foto: Jonas Eriksson

På Schack4ans vinnartrofé finns inskriptionen:
“Alla måste få vara med!“ Jonas Eriksson berättar
om ett schackevenemang där det lyser om
kamratskap och spelglädje. Stockholm International
School (bilden) segrade, och det var stort jubel i
Västeråshallen när lagledaren Aaron Nussbaum
lyfte den stora Guldkungen.

Medarbetare i det här numret:
Christer Brundin, Stellan Brynell,
Aage Christensen, Fredrik Eidenert,
Jörgen Elfström, Kaj Engström, Robert
Ericsson, Jonas Eriksson, Calle Erlandsson, Johan Hellsten, Christian Jepson,
Indrek Martinson, Cathy Rogers,
Ian Rogers, Tapio Tikkanen, Ola
Winfridsson, Ralf Åkesson.
Omslagsfoto:
Aage Christensen
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När arrangörerna av Sigemanturneringen, Limhamns Schackklubb och Københavns
Skak Union, hade säkrat Hikaru Nakamuras deltagande hade man också ordnat ett
affischnamn. Nakamura (bilden, i förgrunden) är ett hett namn i schackvärlden efter en
framstående insats i VM-turneringen i Tripoli och seger i USA-mästerskapet förra året.
Han har tagit sjumilakliv på världsrankingen. Den moldaviske stormästaren Viorel
Iordachescu kom närmast från Dubai, där han slutade på tredje plats i en öppen
turnering. Det var samma rundtur som Magnus Carlsen gjorde i fjol: först en lyckad
insats i Dubai Open och sedan skyndsamt i väg till Sigemanturneringen. Här fanns också
Krishnan Sasikiran, en av Indiens främsta spelare, och förre VM-utmanaren Jan
Timman (bilden, i bakgrunden). Den holländske veteranen hoppas på en nytändning
i schackkarriären. Därutöver fanns tre spelare från Sverige (Jonny Hector, Tiger
Hillarp-Persson och Emil Hermansson) och tre från Danmark (Curt Hansen,
Sune Berg Hansen och Davor Palo).
256
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Holländsk veteran
och amerikanskt stjärnskott
Av Lars Grahn

Rond 1
Hermansson – Sasikiran 0–1
Iordachescu – Hillarp
1–0
Berg Hansen – Hector
0–1
Nakamura – C Hansen ½-½
Timman – Palo
1–0

I hissen upp till Spegelsalens förmak fick jag sällskap av Hikaru
Nakamura och hans pappa Sunil
Weeramantry. Jag kunde berätta
för dem att vi åkte i Malmös
äldsta hiss och att det fanns en
god chans att vi skulle komma
hela vägen upp. Det ska uppenbarligen mer till än sådana
katastrofantydningar för att sätta
skräck i Nakamura. Han var lugn
som en filbunke under hela
turneringen.
Den sjuttonårige amerikanen,
som var yngst och högst rankad i
turneringen, har spelat sina flesta turneringar hemma i USA,
och är inte särskilt van vid de
problem som den ändrade dygnsrytmen åstadkommer. Klockan
fem på morgonen första speldagen vaknade Nakamura på
hotellrummet i Malmö och kun-

de inte somna om. Han ägnade
några timmar åt att kolla den
kommande motståndaren Curt
Hansens partier, och lyckades
åter slumra in klockan nio. Efter
tre timmars sömn var det dags
för sen frukost och några minuter i två satte han sig till rätta i
Spegelsalen för första rondens
parti.
Hikaru Nakamura
Curt Hansen
Damgambit (D 11)
1.c4 c6 2.d4
Mycket är sig likt från år till år i
turneringen. Här var det dags för
Hansen att plocka fram och peta
in de gula öronpropparna. Det är
inte lätt att få fram ett remianbud när han sitter på andra sidan
brädet, fast det har förstås också
något med hans inställning att
göra.
2...d5 3.Sf3 Sf6 4.Dc2 dxc4 5.e4
b5 6.b3
Sunil kunde berätta att Hikaru
hade spelat den här positionella
gambiten en gång tidigare. Det
var mot Stripunsky i USA-mästerskapet 2003.
6...cxb3 7.axb3 e6
Stripunsky valde 7...g6 och

8...Lg7.
8.Ld2 a5 9.Ld3 Lb7 10.0-0 Le7
11.Lc3
En nyhet. I partiet Gausel–Barkhagen, elitserien 2001, valde vit
en plan med springaren till c3
och ett tidigt e4-e5.
11...h6 12.Sbd2 Sbd7 13.Ta2
Vit siktar på att återställa den
materiella balansen genom att
plocka a-bonden, men han får
den inte på ett silverfat.
13...0-0 14.Tfa1 b4 15.Lb2 c5
16.Sc4 a4!? 17.Txa4 Txa4 18.
Txa4 cxd4 19.Lxd4 Lc5!?
Tufft spelat. Efter 20.Lxc5 Sxc5
21.Txb4 Sxd3 22.Txb7 har svart
det angenäma valet mellan
22...Sxe4 och 22...Da8. Svart har
fördel i båda fallen.
Efter att det här partiet var
spelat valde den ryske stormästaren Michail Ivanov samma variant mot Lazic i en turnering i
Cutro, Italien. Det var vågat och
ödesdigert. Lazic spelade 19...Sc5
och efter 20.Lxc5 Lxc5 21.h3
Dc7 hade han ett klart initiativ
som förvaltades väl. Efter
20.Txb4 Lc6 kan man spekulera
i hur mycket vit kan tänkas få för
tornet.
Det här tycks hur som helst
TfS nr 4/2005
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Hikaru Nakamura och Curt Hansen i efteranalys med Sunil
Weeramantry vid sidan om.

vara en variant som vitspelarna
bör undvika.
20.Scd2 Lxd4 21.Sxd4 Db6
22.Dc4

Bonden på b4 är omringad men
svart har möjlighet att slå till
med taktiska medel. Vits lätta
pjäser står i givakt på d-linjen
och uträttar förbluffande lite.
22...Sc5?
I efteranalysen kom man fram till
258
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att 22...e5! vinner, t.ex. 23.Txb4
(23.Sf5 Sg4) 23...Dxd4 24.Dxd4
(24.Txb7 Sc5) 24...exd4 25.
Txb7 Sc5 och svart vinner material.
23.Txb4 Da5 24.Lf1 Scxe4 25.
Sxe4 Lxe4 26.Sxe6!?
Nakamura är inte ute efter de
enkla lösningarna. Ställningen
kommer i obalans men aldrig ut
över remigränsen.
26...fxe6 27.Dxe6+ Kh8 28.Txe4
Sxe4 29.Dxe4 Dd2 30.De2 Dxe2
31.Lxe2 Tb8 32.Lc4 Td8 33.f4
Td2 34.f5 h5 35.h4 Kh7 36.Kh2
g6 37.f6 Tf2 38.f7 Kg7 39.Kg3
Tf6 40.Kh3 Tf4 41.Kg3 remi
En randanmärkning: Nakamura
var den ende som spelade i slips
den första ronden. Den kom aldrig mer till användning.
Ibland påmindes man om att
turneringen försiggick i en tea-

terbyggnad. När Stellan Brynell
la ut texten i kommentatorrummet kunde man denna dag höra
teatrala röstövningar från ett
närbeläget rum. Inne i Spegelsalen hörde man lyckligtvis varken
Brynell eller skådespelarna.
Brynell hade för övrigt ett
intressant mått på att analyserna
på demobrädet hade dragits ut
för långt: “När mina två händer
inte räcker till för alla slagna
pjäser är varianterna för långa.“
Timman spelade det parti som
han efteråt menade var hans
bästa i turneringen. När det gäller slutspel har han få övermän.
Jan Timman
Davor Palo
Engelskt (A 38)
1.c4 c5 2.Sf3 Sc6 3.Sc3 Sf6 4.
g3 g6 5.Lg2 Lg7 6.d4 cxd4 7.Sxd4
0-0 8.0-0 Sg4 9.e3 d6 10.b3
Sge5 11.Lb2 Sxd4 12.exd4 Sc6
13.d5 Se5 14.h3 a6 15.De2 Tb8
16.Tfe1 b5 17.c5!?
Det måste också ha varit frestande att slå på b5 direkt.
17...dxc5 18.Sxb5 Sf3+ 19.Lxf3
Lxb2 20.Dxb2 axb5 21.h4 Dd6
22.Te3 Lb7 23.h5! Tfd8
23...Lxd5? faller på 24.Td1 e6
25.h6 f6 26.Txe6!.
24.h6
Matthotet leder till dambyte
och en framfusig fribonde på dlinjen.
24...Df6 25.Dxf6 exf6 26.Td1 Kf8
27.d6 Lxf3 28.Txf3 f5 29.Tc3
Tbc8 30.Td5 b4 31.Tcxc5 Txc5
32.Txc5 Txd6 33.Kg2
Efter 33.Tc8+ Ke7 34.Th8 Kf6
35.Txh7 Td8 rider svart ut
stormen, men idén att kila runt
och slå h7-bonden fungerar
bättre efter vissa förberedelser.
Vit skapar en ny fribonde innan
han drar i väg mot h7.
33...Ta6 34.Tb5 Txa2 35.Txb4
Ta6
Efter 35...Ta8 36.Tb7 griper vits
kung in och avgör.
36.Tb8+ Ke7 37.Th8 Kf6 38.Txh7
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Hectors dotter Sofia ibland med
högljudda kommentarer, men det
är ovisst om det var pappa
Jonnys drag som hon hade synpunkter på. Sofia fyller ett i
sommar och har förmodligen inte
riktigt fått kläm på pappas specialare i Skandinaviskt.
Efter 48 drag fanns följande
ställning på brädet i partiet
Hector–Nakamura:

Hermansson–Iordachescu 0–1
C Hansen – Timman
½-½
Hector – Nakamura
0–1
Hillarp – Berg Hansen
1–0
Sasikiran – Palo
½-½

vargarna och överlever. Efter
55.Txc8+ Kb7 har vit ingen bra
fortsättning på angreppet, och
motspelet är förödande, t.ex.
56.Tb8+ Kxa6 57.c6 Te1+ 58.
Ka2 Sc3+ 59.Kxa3 Ta1+ 60.Kb3
Tb1+ 61.Kxc3 Txb8 62.c7 Ta8
63.Kd4 Kb7 och a-bonden skjuter fart alltmedan svarts kung
kontrollerar c-bonden.
Nakamura tog god tid på sig
innan han spelade partidraget.
Det var när han upptäckte
tornschacken i 56:e draget som
alla bitar föll på plats. Hectors
nästa drag kom inte som en överraskning för honom.
55.c6!
Bästa chansen om än otillräckligt. 55...Sxc7? 56.Sxc7+ Kb8
57.Sa6+ med remischackar.
55...Sd6 56.Td7 Tb3+!
En avgörande schack. Vit förlorar c-bonden.
I repetitionslokalen sidan om
kommentatorrummet var det
uppsjungning med pianoackompanjemang.
57.Kc2
Alternativet är inte bättre:
57.Ka2 Tb2+ 58.Ka1 (58.Kxa3
Sc4+ 59.Ka4 Sc3 matt) 58...Sc3
och vit kan inte undgå att bli
matt på a2 eller b1, t.ex. 59.Sc7+
Kb8 60.Sa6+ Kc8 61.Tc7+ Kxd8
62.Td7+ Ke8 63.Sc7+ Kf8 64.
Se6+ Kg8 65.Td8+ Kf7 66.Sg5+
Ke7 67.Td7+ Ke8 o.s.v.
57...Tc3+ 58.Kb1 Txc6 59.Sc7+
Sxc7 60.Lxc7 Sb5 61.Le5 Te6
62.Td5 a6 63.Tc5 Kb7 64.Lf4
Te1+ 65.Ka2 Te2+ 66.Ka1 Kb6
67.Tc8 Sd4 68.Tc3 Kb5 69.Ld6
Sc2+ 70.Kb1 Te1+ 71.Kxc2
Eller 71.Ka2 Ta1+ 72.Kb3 Sd4
matt.
71...a2 72.uppg.

När Nakamura skulle möta Jonny Hector i andra ronden var det
upplagt för ett rallarslagsmål.
Och publiken fick sitt lystmäte.
I kommentatorrummet kom

Ibland hände det att spelarna
själva dök upp i kommentatorrummet efter sina partier och
ställde sig framför demobrädena. Tiger kom och visade sitt
fantastiska parti mot Sune Berg

Ta8 39.b4

Jämfört med kommentarvarianten efter 33.Tc8+ har vit nu en
fribonde på damflygeln. Det
visar sig vara en avgörande skillnad.
39...g5
Det tjänar inte någonting till att
ge sig på bonden, t.ex. 39...Tb8
40.Tg7 Th8 (40...Txb4 41.Tg8)
41.b5! Tb8 (41...Txh6 42.Tg8)
42.b6 Th8 43.b7 med en avslutning liknande den i partiet.
40.b5 Tf8
Det hotar att fånga tornet. Om
40...Kg6 så 41.Tg7+ Kxh6 42.
Txf7 Kg6 43.Tc7 och vit vinner.
41.Tg7 g4 42.b6 Th8 43.b7 Tb8
44.Kf1 Te8 45.f3! gxf3 46.g4!
uppg.
Det kunde ha följt 46...fxg4
47.Txg4 Kf5 (47...Tb8 48.h7 följt
av 49.Tg8) 48.Ta4 Tb8 49.h7
Kg6 50.Ta8 o.s.v.

49.Tc6+!?
Ett lockande drag för en skönhetstörstande spelare. Det går ju
inte att slå tornet: 49...Sxc6??
50.Sc5 matt. Men det finns en
starkare variant på det här temat.
Vit kunde ha spelat 49.Txc8!
med samma mattidé, t.ex.
49...Txe6 50.Lxe7 Txe7 51.Tc6+
Ka5 52.Txf6 och svart har ingen
större glädje av sin merbonde.
Det är remi. Mer kan vit inte
hoppas på i det här läget.
49...Kb7 50.Tc7+ Kb8 51.Sc5
a3 52.Kb1 f5 53.Sa6+ Ka8 54.c5
Sd5!!

Rond 2

Svarts kung lämnas ensam bland
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Sigemanturneringen, Malmö - Høje Taastrup 2005
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Remiprocent: 42 Kolumnen längst till höger anger prestationsrating.
Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

Hansen. Det skulle visa sig bli en
av få ljusglimtar för Tigers del
under turneringen.
Tiger Hillarp-Persson
Sune Berg Hansen
Nimzoindiskt (E 55)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sc3 Lb4 4.e3
0-0 5.Ld3 c5 6.Sf3 d5 7.0-0 dxc4
8.Lxc4 Sbd7 9.De2 b6 10.a3 cxd4
Den möjligheten hade Tiger inte
tittat på i sin prepp.
11.Sb5 Le7 12.Sbxd4 Lb7 13.b4
a5
Hillarp fruktade mer 13...e5 14.
Sf5 e4 följt av Sd7-e5.
14.b5 Dc7 15.Lb2 Tac8 16.Tac1
Db8
Svart får se upp med eventuella
offer på e6, men det fungerar
inte i den här ställningen.
17.Tfd1 Ld6
På 17...Sc5 hade Tiger planerat
18.Se5 följt av Sc6.
18.h3 Tfe8
Han övergarderar e6 för säkerhets skull.
19.La2 Lc5 20.Lb1 Da8 21.Sc6!?
Vit offrar bonde och hoppas att
260

27336.pmd

hans löparpar ska glänsa.
21...Lxc6 22.bxc6 Dxc6 23.Tc4
e5
23...b5 hade tvingat Tiger att ta
ställning till om han skulle retirera med tornet eller gå till angrepp
med 24.Th4. Det hade inte varit
något lätt val.
24.La2
Vit försöker utnyttja att svart
med e6-e5 har försvagat sig på
diagonalen a2-g8.
24...Db7 25.Th4!?
Handsken är kastad.
25...Te7 26.g4!?

desperat angreppsförsök i tidsnöd.
26...h6?
26...e4! hade ställt vit inför stora
problem. Tiger planerade att
besvara det med det principiella
27.g5!?, men då kunde det ha
väntat en järnhård kontring:
27...exf3 28.Dd3 Txe3!! 29.fxe3
Dc7 följt av Dg3 med dubbelhot
mot g2 (matt) och h4. Svart får
tillbaka offrat material med god
ränta.
27.g5 hxg5 28.Sxg5 Tce8 29.Dc2
Dc7

Tiger betecknade det som ett

30.Txd7!?
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Ett praktiskt beslut i svår tidsnöd. Tiger ville inte tillåta försvarsdraget Sd7-f8.
30...Dxd7?
Det hade varit bättre att slå
med tornet, eftersom det hade
gett möjlighet till försvarsdraget
Lc5–f8.
31.Dg6! Lxe3?
Svart försöker bädda för evig
schack och remi men det fungerar inte. Segast är 31...Te6
32.Lxe6 Txe6 33.Sxf7! Sh7!
(33...Dxf7 34.Th8+), men det är
inte sådant som man snyter fram
i tidsnöden.
32.Th7!!

själva funderade på den kopplingen. Hansen gick ur en dragupprepning, men remi blev det
ändå till slut.

Rond 3
Iordachescu – Sasikiran
B Hansen – Hermansson
Nakamura – Hillarp
Timman – Hector
Palo – C Hansen

½-½
1–0
1–0
1–0
0–1

Davor Palo lämnade Hipp efter
den smärtsamma förlusten mot
Curt Hansen, drog vidare en bit
längs Kalendegatan och slog sig
ner på trottoaren utanför Indian
Flavour, en indisk restaurang.
Han lutade ryggen mot en pelare
och var bedrövad. Det är i sådana
ögonblick man förstår att schack
kan vara så mycket mer än ett
harmlöst brädspel.
Curt Hansen

Sagolikt. Om vit slår tillbaka på
e3 så har svart remischackarna.
32...Lxf2+
Det finns inget hållbart försvar
mot matthotet på g7, t.ex.
32...Sxh7 33.Dxh7+ Kf8 34.Dh8
matt eller 32...Sh5 33.Th8+
Kxh8 34.Dh7 matt.
33.Kh2!
33.Kxf2? Dd2+ och remischackar.
33...Lg1+ 34.Kh1 Dc6+ 35.Kxg1
Dc5+
Tiger hade tjugo sekunder kvar
för sina nästa fyra drag fram till
tidskontrollen. Han kunde ha
skänkt bort sexton av dem, för
i det här läget var vinstplanen
redan klar.
36.Kf1 Db5+ 37.Ke1 uppg.
Brynell påpekade att Hansen och
Timman är klubbkamrater i SG
Porz, men det är tveksamt om de

Davor Palo
Vit blir tvungen att offra tornet
på h-bonden med förhoppningen att c-bonden ska ordna remi.
Det kan hänga på ett tempo.
53.Th6
Efter partiet och ännu dagen
efter trodde Palo att han kunde
ha tjänat ett viktigt tempo och
räddat remi genom att spela
53.Tb1+ Kg2 54.Kb6. Det stäm-

mer inte. Svart triumferar ändå
efter 54...Kh3 55.Th1 Tg1 56.
Txh2+ Kxh2 57.c5 (Efter 57.
Kxa5 hamnar vi i en ställning där
slutspelsbasen anger att det är
matt i 24 drag efter 57...Kg3.
Finns det maximalt fem pjäser på
brädet lämnar datorn genast en
hundra procent korrekt bedömning av ställningen.) 57...Kg3 58.
c6 (Efter 58.Kxa5 Kf4 signalerar
slutspelsbasen matt i 23 drag.)
58...Kf4 59.c7 Tc1 60.Kb7 Ke5
61.c8D Txc8 62.Kxc8 Kd6! och
svart vinner. Vinstföringen bygger på att kungen når d6. Med
svarts kung på d5 och vit vid
draget är det remi.
53...h1D 54.Txh1+ Kxh1 55.Kb6
Kg2 56.c5 Kf3 57.c6
Att slå på a5 är lika hopplöst.
57...Ke4 58.c7 Tg8 59.Kxa5
Vi vet redan vad som händer på
59.Kb7.
59...Kd5 60.Kb6 Kd6 61.a5 Kd7
62.Kb7
Eller 62.a6 Tg1 63.a7 Tb1+ 64.
Ka6 Kxc7 65.a8S+ Kc6 66.Ka7
Tb2 med snar matt.
62...Tc8 63.a6 Txc7+ 64.uppg.
Det blir matt efter 64.Ka8 Kc6
65.Kb8 Th7 66.Ka8 Kb6 eller
64.Kb6 Tc1 65.a7 Tb1+ 66.Ka6
Kc7 o.s.v.

Efter en tung start med två
förluster och en remi repade Palo
mod och när han satte sig ner för
sista rondens parti spelade han
för en stormästarinteckning. Det
var inte lätt att förutse den
utvecklingen denna kväll på
Kalendegatan.
Nakamura är världens kanske
starkaste blixtspelare med ratingrekord på Internet Chess Club.
Han är en snabbspelare även i
långpartier. När Hillarp förbrukat två timmar, hade Nakamura
använt hälften så mycket. Det
handlade så småningom om ett
slutspel med bra springare mot
dålig löpare.
TfS nr 4/2005
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Tiger Hillarp-Persson

Hikaru Nakamura
Springaren är inlåst. Vits vinstchans ligger i att offra den på f5
vid lägligt tillfälle.
73...Ld7+?
Därigenom förlorar svart ett viktigt tempo. Efter 73...Kc7 74.Kc5
Kd7 75.Sxf5!? Lxf5 76.Kxd5 Ke7
77.Ke5 Lg4 kan vits kung till
skillnad från i partifortsättningen inte smyga in via f6. Det är en
avgörande skillnad.
74.Ka5 Le6 75.Kb6 Kd7 76.Kc5
Kc7 77.Sxf5 Lxf5 78.Kxd5 Kd7
79.Ke5 Lg4 80.Kf6
Kungen borde alltså inte ha fått
chansen att gå dit.
80...Kd6 81.f5 Kd7 82.Kg6

82...Lf3
Eller 82...Ke7 83.d5 Kf8 84.d6
Ke8 85.f6 Kf8 86.f7 Ld7 87.Kxh5
Kxf7 88.Kg5 varpå vit kan föra
fram bönderna till g5 och h6
innan kungen kilar över och
hjälper d-bonden, t.ex. 88...Kg7
89.h5 Le6 80.g4 Ld7 91.Kh4
262
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Lb5 92.g5 Kf7 93.h6 Kg6 94.Kg4
Ld7+ 95.Kf4 och kungen söker
sig till c7.
83.d5?!
Nakamura är beredd att offra dbonden för att få tre förbundna
fribönder. Det fanns en enklare
vinst med 83.Kf7! följt av Kf8,
f5-f6-f7 och Kg7.
83...Lxd5 84.Kxh5 Ke7 85.Kg5?
Det tog kanske emot att sätta
kungen på ett vitt fält, men det
är 85.Kg6 som är vinstdraget.
Nu tillåts svarts kung att inta en
aktivare försvarsposition.
85...Kf7 86.g4 Lf3 87.h5 Kg7
88.Kh4
Det är besvärligare än man kan
tro att pressa fram bönderna. Det
är svårt att se hur vit ska komma
vidare efter exempelvis 88.f6+
Kh7 89.Kh4 Kg8 90.g5 Kf7.

När Hillarp gav upp hade han
mindre än en minut kvar av
betänketiden. Nakamura hade en
och en halv timme.
Efter rondens slut slog jag följe
med Sunil och Hikaru ut på stan.
Hungern skulle stillas och det
blev två rediga mackor på Subway för deras del. Kvällsmålet
intogs på hotellrummet.
Jag har sett enklare spisning i
internationella schacksammanhang, som när dåvarande världsmästaren Anatolij Karpov klämde en tjock grillad vid ett
korvstånd i samband med LagEM i Skara 1980. Det var sent på
kvällen den gången och restaurangerna stängde tidigt i Skara.
Nakamura hade vissa rutiner
under turneringen. Efter ronden
gick han igenom sitt parti och
kommenterade det för eget bruk.
Innan han gick till sängs gjorde
han upp en allmän plan för nästa
dags parti. Finjusteringen fick
anstå till förmiddagen på speldagen.

Rond 4

88...Ld1?
Det avgörande misstaget efter
många timmars hård kamp.
Efter 88...Le4! finns det inte
något bondeavancemang. Vit
skulle inte kunna komma vidare,
t.ex. 89.Kg3 Lc2 90.Kf4 Ld1!.
Efter partidraget får h-bonden
chansen att sticka upp, och då är
det genast kört för svart.
89.g5 Lc2 90.h6+ Kh7 91.Kg4
Lb1 92.Kf4 Lc2 93.Ke5 Ld3 94.
Ke6 Lc4+
Eller 94...Lc2 95.f6 Lb3+ 96.Ke7
med övergång till partifortsättningen.
95.Ke7 Lb3 96.f6 Kg6 97.f7 Lxf7
98.h7 Kxh7 99.Kxf7 Kh8 100.Kg6
uppg.

Hermansson–Nakamura
Iordachescu – B Hansen
Hector – Palo
Hillarp – Timman
Sasikiran – C Hansen

Det såg ut som om det skulle bli
en önskerepris för Nakamura.
Liksom i föregående rond fick
han upp ett slutspel med bra
springare mot dålig löpare, och
än en gång hamnade motståndaren i svår tidsnöd.
Men där upphörde likheterna.
Den här gången slarvade amerikanen sannolikt bort vinsten och
gav Hermansson chansen att bärga en halv poäng. En resignerad
Nakamura fortsatte ända tills det
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blev patt. Det var rondens sist
avslutade parti.

Kg1 h2+ 73.Kh1 Kh3 74.b8D
Sxb8 patt

Hikaru Nakamura

Nakamura har ett rätt avslöjande
kroppsspråk. Det var så tydligt
att han i ett visst skede i partiet
hade gett upp hoppet om att
kunna vinna: insikten, den lätta
huvudskakningen, resignationen,
avvecklingen, sista försöket,
handslaget.
Jag berättade för Sunil om mina
observationer och han lyssnade
intresserat. Kanske har jag i
någon liten mån bidragit till att
Nakamura avslöjar mindre om
sin ställningsbedömning i framtiden.
Hector höll på att föräta sig på
Palos bönder och var farligt nära
total förstoppning.

Emil Hermansson
53...Sf4+?
Det vinner pjäs men bygger ändå
sannolikt på en felräkning.
Tanken var väl att b-bonden
skulle elimineras på ett behändigt sätt. Det blir inte riktigt så.
Efter 53...Tc2+ 54.Kd1 Td2+
55.Kc1 Sxb6 56.Th7 Td4 har
svart fortsatt goda vinstchanser.
I det här skedet av partiet spelade Nakamura snabbt, vilket
verkade en smula lättsinnigt med
tanke på att han stod bättre och
att det var motståndaren som var
i tidsnöd.
54.Kxe3 Txf1 55.Te7+ Kf6 56.
Te4 Kf5 57.Tb4!
Det är möjligt att Nakamura i
ett tidigare skede överskattade
gaffeln på d5. Efter 57...Sd5+
58.Ke2 får vi en ställning som
även uppkommer i partifortsättningen. Vid det här laget var
Nakamura säkert på det klara
med att han inte längre kunde
vinna partiet. Målet fick i stället
bli att få upp en slutställning
där varje åskådare insåg att alla
resurser var uttömda.
57...Te1+ 58.Kf3 Tf1+ 59.Ke3
Sd5+ 60.Ke2 Sxb4 61.Kxf1 Kf4
62.b7 Sc6 63.Kf2 Sb8 64.Kg2
Ke3 65.Kg1 Kf3 66.Kh2 Kf2
67.Kh1 Kg3 68.Kg1 Kxh3 69.Kh1
Kg3 70.Kg1 Sc6 71.Kh1 h3 72.

Davor Palo

Jonny Hector
35...Db1!
Springaren hotar att hoppa in till
e3 eller g3 med avgörande hot.
36.Ta8 Txe2+! 37.Kxe2 Dc2+
38.Ke1 Dc1+?
Efter debaclet dagen innan var
Palo säkert mycket nöjd med
remi, särskilt som han hade varit
under press större delen av partiet. Men 38...Dxc3+ vinner. Vit
kan inte tillåta en gaffel på e3,
men alternativen är lika hopplösa: 39.Kf2 Dd2+ 40.Kg1 De1+
41.Kh2 Df2+ 42.Kh1 Sg3 matt
eller 39.Ke2 Sxd4+ 40.Kf1 Dd3+
41.Kg2 De2+ 42.Kh1 Df1+ 43.

Kh2 Sxf3+. Chansen att avgöra
dyker upp igen, men Palo var
alltså i det här skedet helt inställd
på remi.
39.Ke2 Dc2+ 40.Ke1 Dc1+ 41.
Ke2 Dc2+ remi

Rond 5
Berg Hansen – Sasikiran
Nakamura – Iordachescu
Timman – Hermansson
Palo – Hillarp
C Hansen – Hector

Sista ronden i Malmö. Kvällen
före hade Nakamura tagit med
sig Davor Palo till ett internetkafé och spelat blixt på Internet
Chess Club. Davor och Sunil
hade tittat på när Hikaru som
vanligt mejade ner motståndet.
En gång spelade Hikaru blixt
på ICC mot en anonym person
som han misstänkte kunde vara
Garri Kasparov. Det var något
med motståndarens öppningsrepertoar och spelstil. Hikaru
försökte sedan få klarhet i motståndarens identitet genom att
kontakta Kasparovs båda vänner
Friedrich Friedel och Mig Greengard. De ville varken bekräfta
eller dementera Hikarus misstanke. Jag glömde fråga honom
hur det gick i de där partierna ...
Palo fick sin första etta i turneringstabellen, kanske lite inspirerad av gårdagens umgänge
och blixtuppvisning, men väl
framför allt beroende på Hillarps
tidsnöd och felbedömning.

■ Den 1 augusti startar
finalen i korr-VM 21 med
Arne Bjuhr i startfältet. Han
får bland andra möta korrvärldsmästaren Joop van
Oosterom.
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Tiger Hillarp-Persson

Davor Palo
38...f4?!
I hastigheten missbedömer svart
sina möjligheter på f-linjen.
39.exf4 Dh6+ 40.Kg2 gxf4?
Sista draget före tidskontrollen
och en riktig fadäs.
41.Lxd5+ Kh8 42.g4 f3+ 43.Lxf3
Dc1 44.Db4 uppg.

43.Tf7 Txh2
Eller 43...Ta6 44.d4! Ta3+ 45.
Kd2 Ta2+ 46.Kc3 Ta3+ 47.Kb4
Te3 48.d5 Txe4+ 49.Kc5 Kg5
50.Kd6 Kxf5 (annars 51.Ke6)
51.Ke7 och vit vinner.
44.Txf6+ Kg5
Lika hopplöst är 44...Kg7 45.Te6
Tg2 46.Txe5 Txg3+ 47.Kf4 Txd3
48.Kxg4 o.s.v.
45.Tf7 h5
Om 45...Th3 så 46.Tg7+ Kf6 47.
Txg4 med lätt vinst.
46.Tg7+ Kf6 47.Tg6+ Kf7 48.d4!
exd4+ 49.Kxd4 Th3 50.e5 Txg3
51.e6+ Ke7 52.Tg7+ Kd6 53.e7
Kd7 54.f6 uppg.
Jonny Hector har en förfärlig
statistik med de svarta pjäserna
mot Curt Hansen. På elva partier

Timmans eminenta slutspelsteknik firade nya triumfer. Ett nytt
tornslutspel och ännu en poäng.
Timman kunde vara mycket nöjd
med dagarna i Malmö.

genom åren har det blivit åtta
förluster och tre remier. Statistiken blev ännu sämre efter partiet
i Spegelsalen.
Hectors poängskörd i Malmö
var mager, men som han själv
uttryckte det: “Jag spelade inte
dåligt. Jag missade chanser mot
både Timman och Nakamura.“
Det stundade bättre tider för
honom hemma i Danmark.
Ställningen efter de fem ronderna i Malmö: Timman 4; Nakamura, Sasikiran och Iordachescu
3½; C Hansen 3; Palo och Berg
Hansen 2; Hector och Hillarp
1½; Hermansson ½.
Rondreferatet fortsätter på sidan
267.

Hikaru Nakamura – en ny
världsstjärna

Emil Hermansson

Under Sigemanturneringen fick jag för första gången
chansen att träffa det amerikanska stjärnskottet Hikaru
Nakamura och hans styvpappa Sunil Weeramantry.
Denna artikel bygger i huvudsak på uppgifter som
jag fick vid samtal med de båda under dagarna i
Malmö och Høje Taastrup.

D
Jan Timman
40.Tc7+ Kh6 41.Txa2 Txa2+ 42.
Ke3 g4
På 42...Txh2 följer 43.Tf7 och
efter 42...Ta6 43.h3 (Efter det
draget kan svart bara flytta tornet.) 43...Td6 44.Tf7 Ta6 45.d4
bryter vit genom.
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et kan ha sina sidor att vara
professionell schackspelare
med höga ambitioner i USA. Det
arrangeras en hel del lukrativa
öppna turneringar däröver, men
slutna inbjudningsturneringar för
världseliten anordnas nästan uteslutande i Europa.
Hikaru Nakamura längtar efter att någon gång få komma
med i Linares, Dortmund eller
toppgruppen i Wijk aan Zee.
För honom var Sigemanturneringen en mellanstation mot det

målet. Det var hans första bergerturnering sedan han spelade
med i B-gruppen i Wijk aan Zee
förra året. Han har följaktligen
ingen större vana av den turneringsformen.
Hikarus styvpappa Sunil Weeramantry är en välkänd schacktränare hemma i USA och står
som medförfattare till boken
“Best Lessons of a Chess Coach“
(Random House, 1994). Han
fanns vid sonens sida under Sigemanturneringen.
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Sunil har tillbringat många år i
USA efter studier på universitetsnivå i Genève, men är född i
Sri Lanka som han fortfarande
representerar i exempelvis
olympiaderna. Familjen bor numera i White Plains, en förort
till New York.
Fadern Christopher Gregory
Weeramantry, som är en av Sri
Lankas mest kända personer
(han har bland annat tjänstgjort
som juridikprofessor på Harvard University i USA), fick ett
telefonsamtal från sonen Sunil
på fridagen av en speciell anledning. I det gamla familjealbumet finns bilder tagna på Tivoli
i samband med att fadern
besökte en internationell juristkonferens i Köpenhamn 1952.
Redan som barn hade Sunil en
dröm om att någon gång få besöka detta nöjesfält. Nu kunde han
ringa och berätta att drömmen
hade gått i uppfyllelse. Och
Hikaru roade sig furstligt, även
om försöken att få Sunil med
upp i karusellerna misslyckades.
Det var fyra tindrande ögon, och
Hikaru tog nya bilder till albumet. Sedan hade de båda stora
problem att hitta tillbaka till Høje
Taastrup, men det är en annan
historia.
Sunil hade ett vältummat litet bröllopsfoto i sin plånbok,
som han stolt och kärleksfullt
visade upp. Han gifte sig med
Hikarus biologiska mamma
Carolyn 1994. Hon är en klassiskt skolad violinist. På bilden
flankeras bröllopsparet av sjuårige Hikaru och hans storebror Asuka.
Hikaru föddes i Kyoto den 9
december 1987. Föräldrarna
skildes två år senare och hans
amerikanska mamma flyttade
tillbaka till USA med sina båda
söner. Hans japanska pappa bor
kvar i Japan. Hikaru var fem år
när Sunil kom in i hans liv.
Det var Sunil som lärde
Hikaru att spela schack och tog

Hikaru & Sunil på Södergatan i Malmö.
med honom till olika tävlingar.
Den lille parveln deltog i sin allra
första turnering i februari 1995,
åtta år gammal. Det blev ett par
poäng på de nio ronderna. Sedan
gick det med raketfart. Som femtonåring blev han USA:s yngste

stormästare genom tiderna.
(Bobby Fischer var tre månader
äldre när han blev stormästare
1958.)
Det stora genombrottet kom
när Hikaru vann fjolårets USAmästerskap i San Diego.
TfS nr 4/2005
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risten på starka bergerturneringar i USA är alltså uppenbar och Sunil leker med tanken
på att själv ta initiativet till en
sådan turnering. Han har kontakterna och viljan.
Elotalet är hårdvaluta i den här
branschen och en smått upprörd
Sunil kunde berätta att när
Hikaru strax efter fjolårets USAmästerskap besegrade Sergej Karjakin med förkrossande 4½–1½
i en match i Mexico, fick han inte
elopoäng för sista partiet. Enligt
en regel som tillkom för några år
sedan kan man inte få elopoäng
för ett parti som har vunnits i ett
läge när matchsegern redan är
klar. Hikaru ledde med 3½–1½
inför sista partiet, som utvecklades till ett regelrätt kampparti.
Rent spontant känns det som en
dålig regel, och enligt Sunil har
Fide inte varit konsekvent på den
här punkten. Andra spelare har
belönats med elopoäng i motsvarande läge, till exempel Sergej
Karjakin i en match mot Alexandra Kosteniuk.
Som topprankad i Sigemanturneringen förväntades Hikaru
mer eller mindre att ta hem

VM-turnering
i Argentina
Det ser ut som om Fide har
lyckats få till stånd en VMturnering med ett respektabelt
startfält. Den kommer att genomföras i San Luis, Argentina
med start den 27 september.
Garri Kasparov och världsmästaren i klassiskt schack, Vladimir Kramnik, avstår från spel.
De åtta som får chansen
att spela om Fides VM-titel i
klassiskt schack är Viswanathan
Anand, Veselin Topalov, Peter
Leko, Michael Adams, Alexander Morozevitj, Peter Svidler,
Judit Polgar och Rustam Kasimdzjanov. Det blir en dubbelrondig turnering.
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förstapriset. Men hans ambitionsnivå var ratingbaserad. Han visste att om han tog 5½ poäng på de
nio ronderna så skulle han behålla sitt ratingtal. Hans mål var inte
så mycket att komma etta som
att ta 6½ poäng. Att den poängsumman kunde ge en förstaplats
var en bisak.
Det finns stormästare i världseliten som har höga krav på
arrangörerna. Det kan exempelvis gälla ljussättning och avståndet till publiken. Nakamuras
önskemål var i motsättning till
det ytterst måttfulla. Han och
övriga spelare hade tillgång till
frukt, kaffe, te och mineralvatten
under partierna. Nakamuras önskan var att få mineralvatten utan
kolsyra. Det ordnades. Så var han
nöjd.
Nakamura gjorde bra ifrån sig
vid VM-turneringen i Tripoli –
utslagen av slutlige finalisten
Michael Adams i en kvartsfinal –
så det väckte en del uppståndelse
när han inte kom med i USAlaget till olympiaden i Calvià i
höstas. Det var för övrigt före
USA-mästerskapet. Den amerikanska laguttagningen bygger
strikt på genomsnittliga elotal
under ett antal år, och insatsen i
Tripoli förbleknade i de matematiska formlerna. Det fanns de
som tyckte att Boris Gulko skulle
stiga åt sidan och lämna plats för
Hikaru. Gulko ville inte avstå
från sin plats och sa sig vara beredd att gå till domstol om han
skulle åsidosättas.
Hikaru har fortfarande ett horn
i sidan till Gulko. Det har talats
om en internetmatch mellan USA
och Sankt Petersburg. Hikaru har
tackat nej eftersom Gulko ska
vara med. Han ringde vännen
Gata Kamsky och undrade hur
han såg på det hela och fick
beskedet att Kamsky hade tackat
nej på grund av de ekonomiska
villkoren. Om matchen blir av så
blir det med ett försvagat amerikanskt lag.

Sunil spelade med i Sri Lankas
lag i Calvià på andra bordet och
hade gärna tagit med sonen till
olympiaden, där han ju kunde ha
följt spelet som turist. Men Hikaru hade inte lust att följa med,
det hade bara blivit en massa
frågor om varför han inte spelade
med i USA:s lag. Han valde i
stället att ställa upp i en öppen
weekendturnering på ett kasino i
Reno, Nevada. Där håvade han
in förstapriset på 5 000 dollar.
Det var ett högre belopp än det
startarvode han gick miste om i
Calvià.
ven om Sunil arbetar som
schacktränare var det länge
sedan han instruerade Hikaru,
som har valt att arbeta på egen
hand de senaste åren. Men han
har kommit att betrakta Gata
Kamsky som en god vän och vill
gärna träna tillsammans med
honom. Kamsky har gjort comeback och spelat sporadiskt det
senaste året men ägnar numera
mer tid åt hustru och barn och
sin juristkarriär. Han praktiserar
i en domstol hemma i New York
och är på gång att ta sin advokatexamen.
Hikaru är inte främmande för
att göra som Kamsky, stoppa
schackkarriären, börja på college
och nöja sig med att spela med i
en och annan öppen turnering i
USA. Det beror på hur han utvecklas som schackspelare och
om han får chansen att vara med
i de stora sammanhangen inom
en inte alltför avlägsen framtid.
När pappa Sunil berättar det här
så betonar han att han har förståelse för sonens prioriteringar, men
det märks att Sunil skulle tycka
att det var tråkigt om Hikaru
sänkte sin schackliga ambitionsnivå.
Under vistelsen i Høje Taastrup fick Hikaru bekräftelse på att
han har fått en plats i sommarens
huvudturnering i Biel. Det blir
nästa europeiska utmaning.

Ä
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Jan Timman
Rond 6
Hermansson – Palo
½-½
Iordachescu – Timman
0–1
Berg Hansen – Nakamura 0–1
Hillarp – C Hansen
0–1
Sasikiran – Hector
½-½

Onsdag var vilodag och spelarna
valde att ladda upp på olika sätt
inför de återstående fyra ronderna på Quality Hotel i Høje Taastrup.
Viorel Iordachescu fyllde 28
under fridagen och vi vet inte
hur han firade födelsedagen. Om
det fanns några tårtrester kvar så
fanns det ingen anledning att
plocka fram dem dagen efter, då
han förlorade på ett nesligt sätt
mot Jan Timman. Det innebar
att Timman slog vakt om sin halvpoängsledning. Hans hustru anlände för övrigt från Amsterdam
under fridagen.

Viorel Iordachescu
34.fxg5?
Efter 34.Sg2 finns det en hyfsad
chans att vit så småningom får ett
slutspel med bra springare mot
dålig löpare. Iordachescu hade
inte någon överhängande tidsnöd, om jag minns rätt.
34...hxg5 35.Txd8+ Txd8 36.
Sxc4??
En jättetavla. Han avvecklar till

ett slutspel med ingen springare
mot löpare.
36...Dxe1+ 37.uppg.
På 37.Kxe1 följer ju 37...Tc8.
Peter Heine Nielsen hade tagit
över i kommentatorrummet bara
för den här ronden. Han skulle
sedan vidare till ett träningsuppdrag i Norge.
Det var Lars Bo Hansen som
stod för analyserna på Quality
Hotel de tre sista dagarna.
En kabel hindrade arrangörerna från att isolera kommentatorrummet från den angränsande
spellokalen under sjätte ronden.
Hector kunde efteråt berätta att
han svagt kunde höra Nielsens
kommentarer. Vid ett tillfälle
hade Hector hört ett dragförslag
som gjorde honom förbryllad –
tills han förstod att det handlade
om ett annat parti. Nästa dag
hade man löst problemet, spelarna kunde inte längre uppfatta
expertkommentarerna.
TfS nr 4/2005
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Jonny Hector

Krishnan Sasikiran
Vit har vinstchanser men spolierar dem direkt.
57.Kd3?
Fem sekunder innan det här draget utfördes hade Peter Heine
Nielsen och Stellan Brynell gett
Hector tio procents chans att
klara remi. Det är oklart om den
kommentaren gick fram till
Hector i rummet bredvid.
57...Sf4+ 58.Kc4 Sxg6
Det finns tillfällen när bönder är
aptitligare än lätta pjäser.
59.Kb5 remi
Vit får a-bonden men aldrig bbonden.

Rond 7
Nakamura – Sasikiran
0–1
Timman – Berg Hansen ½-½
Palo – Iordachescu
1–0
C Hansen – Hermansson ½-½
Hector – Hillarp
1–0

Den 22 april 2005 stod Nakamura för schackvärldens mest
uppmärksammade drag den
dagen. Efter 1.e4 e5 placerade
han damen på h5.
I David Bronsteins klassiker
“200 otkrytych partij“ (Moskva
1970) återges 200 öppna partier
med inledningsdragen 1.e4 e5. I
första avsnittet handlar det om
268
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Förutom livesändning visade turneringshemsidan
bland annat bilder tagna av en webbkamera.
Här bilden när Nakamura just har spelat 2.Dh5.
Anders Hansen sparade ögonblicksbilden.

tryck mot f7 och Bronstein nämner 2.Dh5 som en möjlighet. Det
har säkert framkallat leenden hos
en och annan läsare under årens
lopp. Det är i alla fall ett drag
som inte har utförts av en stormästare i en stormästarturnering,
inte ens av Bronstein – tills
Nakamura spelade det mot
Sasikiran i Høje Taastrup.
Draget väckte uppståndelse
under direktsändningen på Internet Chess Club, och det har
diskuterats flitigt sedan dess.
Omdömena växlar. Det har bland
annat talats om revolutionärt
schack och om konsten att förolämpa en motståndare. Pappa
Sunil tog det från den skämtsamma sidan. När han tillfälligt
lämnade spellokalen efter damdraget fällde han kommentaren
“Det är inte min son“ med glimten i ögat.
Nakamura har spelat 2.Dh5
förut men bara i blixt. Han har
spelat både det och 1.e4 e5 2.h4!?
mot sin gode vän Gata Kamsky.
Även om det bryter mot principen att man inte ska föra ut
damen för tidigt i spel så är det
knappast ett drag som äventyrar
vits lilla tempoövertag i öppningen.

Sasikiran lät sig inte överrumplas. Han spelade förnuftiga drag
och utjämnade. Före första tidskontrollen bjöd han remi vid två
tillfällen, men Nakamura ville
spela vidare. Att amerikanen
sedan förlorade handlar mer om
övermod än om att 2.Dh5 bestraffades.
Vid Lag-EM i Skara 1980
besvarades Anatolij Karpovs 1.e4
med det högst originella 1...a6 av
Tony Miles. Engelsmannen vann
men det innebar inte att 1...a6
kom på modet. Inte heller 2.Dh5
lär få någon hedersplats i teoriverken, även om Nakamura kan
tänkas spela det igen i blixtpartier. Precis en vecka efter partiet
mot Sasikiran spelade han något
liknande i en treminutersblixt
mot Sergej Karjakin. Efter 1.e4
c5 kom 2.Dh5. Det partiet vann
Nakamura.
Palo höll på att reparera de
skador som han åstadkom i
Malmö.
Davor Palo
Viorel Iordachescu
Damgambit (D 37)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5 4.Sc3
Le7 5.Lf4 0-0 6.e3 Sbd7 7.c5 c6
8.h3 b6 9.b4 a5 10.a3 Se4
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Vid olympiaden i Bled 2002 förlorade Iordachescu med 10...La6
mot dansken Lars Schandorff.
Det var läge att prova en ny idé.
11.Sxe4 dxe4 12.Se5 Sxe5
13.Lxe5 f6 14.Lg3 Dd5 15.Le2
La6 16.0-0 axb4 17.axb4 Lxe2
18.Dxe2 b5 19.Tfb1 Tfc8 20.Dd1
Kf7 21.Txa8 Txa8 22.Ta1 Txa1
23.Dxa1 h6?
Efter 23...Dd7 har vit en aktivare ställning men bör undvika ett
löparslutspel. Det verkar remiaktigt.
24.Da7
Hotet 25.Ld6 framtvingar en
allvarlig försvagning i den svarta
bondestrukturen.
24...e5 25.dxe5 fxe5 26.Dc7 Ke6
27.Dc8+ Kf7 28.Df5+ Lf6 29.Lh4
g5 30.Lg3 Kg7 31.h4 Dd1+
Efter 31...gxh4 32.Dg4+ och
33.Lxh4 har vit klar fördel.
32.Kh2 Dd5 33.Kg1 Dd1+ 34.Kh2
Dd5 35.Kh3!

hxg5 40.Kg4! Dd1+ 41.Kxg5
Dd8+ 42.Kg4 Dd1+ 43.Kh3 Dh1+
44.Lh2 uppg.
Hillarp valde att pendla från
hemmet i Malmö. Att sätta sin lit
till att Öresundståget ska komma i tid kan vara mer riskabelt än
att anlita Moderna försvaret.
Tåget som skulle lämna Malmö
klockan 12.22 hackade sig fram
till Köpenhamn. Ronden började klockan 14 och Hillarp kom
till spellokalen 25 minuter senare med andan i halsen. Motståndaren Hector pendlade från hemmet i Helsingør och hade den här
dagen anlänt med god marginal.
Tiger hade behövt de förlorade
minuterna under partiet.

Rond 8
Hermansson – Hector
Iordachescu – C Hansen
Berg Hansen – Palo
Nakamura – Timman
Sasikiran – Hillarp

Svart är i dragtvång; alla drag
försämrar hans ställning.
35...Kf7 36.Dh7+ Lg7 37.Df5+
Vit gör ett par dragupprepningar
för att spara tid fram till tidskontrollen.
37...Lf6 38.Dh7+ Lg7 39.hxg5

■ SM för synskadade
arrangerades på Forsa
folkhögskola i Hudiksvall
med tolv deltagare. Jörgen Magnusson segrade
på maximala 5 poäng.

0–1
½-½
½-½
½-½
1–0

Min granne Stellan Brynell och
jag åkte tillsammans till Köpenhamn och på tåget fick vi sällskap
av Hillarp, som inte hade mycket
att glädjas åt i denna turnering:
“Jag känner mig som en skadereglerare. Jag är ju van vid att
försöka vinna turneringar.“
Tiger hade tagit med sig manuset till ett kapitel ur sin bok
“Tiger’s Modern“. Det handlar
om Moderna försvaret, en öppning som han räknade med att få
chansen att spela mot Sasikiran.
Han kollade en del varianter som
skulle kunna uppstå.
Det blev mycket riktigt
Moderna försvaret på Quality
Hotel denna dag, men Sasikiran
lämnade rätt snart det manus som
han förmodligen inte kände till.
Det blev ännu en förlust för

Tiger.
Tiger Hillarp-Persson

Krishnan Sasikiran
29.Txf5!
Det går ju inte att slå tillbaka:
29...Sxf5? faller på 30.Lb3.
29...Tf8 30.Txe5?
Kombinationen är inte fullt så
smart som den skenbart ser ut att
vara. Vit har klar fördel efter
30. Lb3 c4 31.Txf8+ Kxf8
32.Df1+ och 33.Lxc4.
30...Dxe5 31.Dd3 Tf6?
Vit har en del att bevisa efter
31...Sf7. Svart står trångt men
har trots allt en kvalitet.
32.Lxf6 Dxf6 33.Dd5+ Kg7 34.Tf1
De7 35.Tf3 Sf7 36.Df5 Th6
37.Tg3+ Kf8 38.Lb3 Tf6
Efter 38...Dc7 39.Ld5 är det
bäddat för 40.Tf3.
39.Dc8+ Dd8 40.Tg8+! uppg.
Sasikiran visade förstrött intresse för startpengarna och hetsade
aldrig upp sig för prissumman.
Han sponsras av ONGC, en indisk industrijätte som handlar
med olja och naturgas. Sasikiran
är anställd av företaget men förväntas inte göra annat än att lyfta
lönen och spela schack. ONGC
har omkring 150 idrottsutövare
på lönelistan. Förutom schack
handlar det exempelvis om
tennis, fotboll, hockey, cricket,
biljard o.s.v.
Sasikiran ägnar sig också åt
ekonomistudier per korresponTfS nr 4/2005
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Foto: Aage Christensen

Krishnan Sasikiran – en stilstudie.

dens. Han tillbringar mycket tid
utomlands men åker ibland till
universitetet i Chennai för att
klara av sina tentamina. Han tycks
vara helgarderad.
Hector hade inget manus med
sig på tåget, men väl en bok:
Nunns och Hardings gamla betraktelse över Marshallangreppet.
Han ägnade speciellt intresse åt
olika anti–Marshallsystem. Och
visst fick han användning för sina
uppfriskade kunskaper.
Emil Hermansson
Jonny Hector
Spanskt (C 88)
1.e4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4
Sf6 5.0-0 Le7 6.Te1 b5 7.Lb3
Lb7 8.d3 0-0 9.Sbd2 Te8 10.Sg5
Under tågresan hade Hector i
förbigående snappat upp att svart
inte behöver frukta det draget
och det på grund av 10...d5 11.
270
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exd5 Sd4. Informationen hade
lagt sig till rätta bland minnescellerna.
10...d5 11.exd5 Sd4 12.Txe5
12.d6 Sxb3 13.dxe7 ser bra ut
för vit – tills man får korn på
13...Dd5. Hermansson upptäckte den möjligheten för sent.
I partiet Fierro–Jackova, Calvia 2004, följde 12.Sdf3 Sxb3
13.axb3 h6 14.Se4 Dxd5 15.Sc3
Dc6 16.Txe5 och svart kunde ha
fått bra spel för bonden med
16...Ld6.
12...Sxb3 13.Sxb3 Lxd5 14.Sh3
Direkt 14.Lf4 är bättre. Springaren gjorde fortfarande en del
nytta på g5.
14...Dd7 15.Lf4 Le6 16.Df3?
Efter 16.Sg5 Ld6 finns den
intressanta möjligheten 17.Sc5!?.
16...Ld6 17.Tee1?
17.Sc5 förlorar åtminstone inte
pjäs.

17...Lg4?
Hector missar första chansen att
vinna pjäs: 17...Lxh3! 18.gxh3
Df5.
18.Txe8+?
Hector får en ny chans. 18.Dg3
Sh5 19.Dh4 Sxf4 20.Sxf4 Lxf4
21.h3 är en nödlösning, men svart
har klar fördel efter exempelvis
21...Txe1+ 22.Txe1 Te8 23.Tb1
De6 24.g3 Lxh3 25.gxf4 Lf5
o.s.v.
18...Txe8 19.Db7 Lxh3 20.Lxd6
cxd6 21.uppg.
Sunil om partiet mellan Timman
och sonen Hikaru: “I dag handlar
det om att segra eller dö.“ Timman spelade en klassisk variant
som var populär för tjugo trettio
år sedan. Det blev en hisnande
kamp som slutade först när de
båda kungarna stod ensamma på
brädet.
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Hikaru Nakamura
Här är 46.Sxf3 den naturliga fortsättningen och efter 46...Sc6
hänger a5- respektive f5-bonden
löst. Det lutar åt remi. Nakamura hade upptäckt en kombinatorisk lösning ...
46.Sxf7?! Th1!
Vit får inte tillbaka pjäsen. Det
måste Nakamura ha missat, för
de förbundna fribönder kan knappast vara skäl nog för att söka sig
över på andra sidan remigränsen.
47.Txh1 Lxh1 48.Sxd8 Kxd8 49.
d5 Sd7 50.Kf4

Stellan Brynell och Nick deFirmian följde partiet via en av datorerna i receptionen på Quality
Hotel. De slog sina kloka huvuden samman och kom fram till
att Timman måste behålla f5bonden för att kunna spela på
vinst. Den slutsatsen byggde mest
på allmänna överväganden.
50...Sc5(?)
50...Le4! är ett bättre försök.

Efter 51.e6 ser det ut som om
kungen är på väg in till e5
vilket möjligen fick Timman att
välja något annat. Men då finns
en sagolik framstöt: 51...b5!!.
Poängen visar sig efter 52.axb6
(52.Lf1 Sc5 och det är röda
mattan för b-bonden.) 52...Sxb6
53.Lxa6 (53.La2 Lxd5 54.Lxd5
Sxd5+ 55.Kxf5 Ke7 med lätt
vinst.) 53...Sxd5+ 54.Ke5 Ke7
55.Lf1 Sb4 56.Lc4 Sc6+ 57.Kf4
Kf6 58.La2 Sd8 varpå e-bonden
faller och svart vinner.
Även 50...Le4! 51.d6! kan besvaras med 51...b5!?, men därefter är vägen inte lika spikrak
som i varianten ovan, t.ex. 52.Lf7
(52.axb6 Sxb6 53.Lxa6 Kd7 och
vits bönder är dödsdömda.)
52...Sb8!? (Inledningen på en originell springarmanöver.) 53.e6
Sc6 54.Kg5 (54.e7+? Sxe7)
54...Se7 55.Kf6 Sd5+ och vits
kung står vid ett vägskäl. Ena
vägen leder mot avgrunden, den
andra tycks leda till räddningen.
analys

Jan Timman

a) Den offensiva varianten:
56.Kg7 Lf3!! (Som det visar sig
är det viktigt att löparen kan nå
h5.) 57.Lg6 (Det hotar 58.Kf7.
Svart vinner efter 57.Kf8 Sf6,
t.ex. 58.e7+ Kd7 59.Kg7 Se8+
eller 58.Lg6 Lg4 59.e7+ Kd7)
57...Se7! 58.Lh7 (Efter 58.Kf7
Sxg6 59.e7+ Sxe7 60.dxe7 Kc7!
framgår det hur viktigt det är att
löparen kan gå till h5. Efter
58.dxe7+ Kxe7 59.Lxf5 Ld5 följt
av 60...Lxe6 ska svart bara se
upp så han inte blir sittande med

en kantbonde som inte går att
promovera.) 58...Sc8 59.e7+ (59.
Kf8 Sxd6 60.e7+ Kc7 61.Lxf5
Lh5 62.Le6 Se8 63.Lf5 Kd6 följt
av 64...Sc7 och svarts kung kan
ägna sig åt offensiva uppgifter på
damflygeln.) 59...Sxe7 60.dxe7+
Kxe7 61.Lxf5 Le2 och svart
vinner löparslutspelet.
b) Den defensiva varianten:
56.Ke5! leder till dragtvång.
Springaren måste stå kvar och
vara beredd att offra sig på e7,
och löparen vill gärna hålla ett
öga på d5 och f5. Kungen måste
också bevaka e7. Återstår 56...b4.
Det ser väl rimligt ut, men både
den bonden och bonden på a6
blir nu mer utsatta för angrepp,
t.ex. 57.Kd4! Lg2 58.Lg6 f4
59.Lc2 Se7!? 60.Kc5 Sc8 61.e7+
Sxe7 62.dxe7+ Kxe7 63.Kxb4
och vit har två remiplaner som
går att kombinera. Den ena går
ut på att offra löparen på fbonden varpå svarts löpare går
på fel fält med tanke på det
önskade promoveringsfältet a1.
Den andra planen är att kila runt
med kungen och slå a6-bonden
och föra fram den vita bonden
till a7 varpå en svart dam inte kan
bryta remiförbannelsen.
Det kunde ha blivit en givande
dag för studiekomponisten Timman. Efter partidraget blev det
mycket enklare för Nakamura.
51.Kxf5 Ke7 52.Kf4
Sida vid sida är bönderna mindre
sårbara än om en av dem rycker
fram.
52...Lg2 53.Ke3 Se4 54.Lb3 Sg5
55.La2 Sf7 56.Kd4 Lf3 57.Lb1
Lg2 58.Lf5 Kd8 59.Ld3 Lxd5
Timman ger upp vinstförsöken
och accepterar en avveckling
som forcerar fram remin. Här
någonstans bjöd Timman remi.
Nakamura nobbade. Han hade
den originella slutställningen i
sikte.
60.Kxd5 Sxe5 61.Kxe5 Kc7 62.
Kd5 b6 63.axb6+ Kxb6 64.Lxa6
Kxa6 remi
TfS nr 4/2005

27336.pmd

19

05-06-08, 14.39

271

Rond 9
Timman – Sasikiran
½-½
Palo – Nakamura
0–1
C Hansen–Berg Hansen ½-½
Hector – Iordachescu
1–0
Hillarp – Hermansson
0–1

Det gissades allmänt att Timman
och Sasikiran skulle spela en
snabb remi i finalpartiet. Så blev
det. Med det resultatet säkrade
de en delad förstaplats. Timman
hade något bättre särskiljningspoäng.
Palo kunde ta en slutgiltig
stormästarinteckning i händelse
av vinst mot Nakamura, och han
saknade inte chanser att gå i land
med den uppgiften. Den experimentlystne Nakamura spelade
lite väl originellt i öppningen,
men Palo utnyttjade inte chansen när den dök upp.
Davor Palo
Hikaru Nakamura
Kungsindiskt (E 91)
1.d4 Sf6 2.c4 Sc6 3.Sf3 e6 4.Lf4
d6 5.Sc3 g6 6.e4 Lg7 7.Le2 0-0
8.0-0 Sd7 9.Lg5 f6 10.Le3 Se7
11.Db3 Kh8 12.c5 f5 13.Sg5
Naturligtvis inte 13.Dxe6? Sxc5,
men nu är hotet mot e6 reellt.
13...Sb8

14.f4?
Här missar Palo stormästarchansen. Det var möjligt att ge sig ut
på bondejakt: 14.cxd6 cxd6
272
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(14...Dxd6 15.Sb5 Dd8 16.Lf4
ger vit klar fördel) 15.Sxe6 Lxe6
16.Dxe6 f4 (Draget som Palo
ville förhindra, men löparens
passivisering är högst tillfällig.
Efter 16...Sbc6 17.Lg5 är
17...Lxd4 dåligt på grund av
18.Tad1 Le5 19.f4.) 17.Lc1 Lxd4
18.Sb5 Le5 (18...Lc5 19.b4!)
19.Td1 och det tjänar inte
mycket till att försöka försvara
d-bonden, t.ex. 19...Sc8 20.Sxd6!
Lxd6 21.Ld2! Sd7 22.Lc3+ Sf6
23.Le5 och vit vinner.
14...fxe4 15.Scxe4 Sbc6 16.
Tad1
Det är inte längre intressant att
ge sig på e6-bonden: 16.Sxe6?
Lxe6 17.Dxe6 Sf5 och vit har
bitit sig i tummen.
16...Sd5 17.cxd6 cxd6 18.g3
Sxe3 19.Dxe3 Db6!
Fokus har flyttat sig från e6 till
d4. Svart har tagit över initiativet.
20.Sf3 Se7 21.Td2 Ld7
Han prioriterar utvecklingen och
behåller springarhoppet till f5 i
bakfickan.
22.Te1 Tae8 23.Db3 Dc7 24.Lf1
Det kunde ha varit förnuftigare
att byta av vitfältarna på b5.
24...Sf5 25.Sc3?
Det underlättar svarts spel
väsentligt. Även 25.Seg5!? kan
besvaras med 25...Lc6, men då
kan vit åtminstone hålla jämvikten med 26.Txe6, t.ex. 26...h6
27.Txe8 Txe8 28.Sf7+ Kh7
29.S7g5+ hxg5 30.Sxg5+ med
remischackar.
25...Lc6 26.d5
Tanken bakom springardraget till
c3, men det finns en hake.
26...exd5 27.Txe8 Txe8 28.Sxd5
Da5!
Springaren på d5 måste stoppa
löparen från att slå bort springaren på f3, som måste gardera
tornet på d2, som måste gardera
springaren på d5. I ställningar
med sådana korsberoenden dyker det ofta upp taktiska motiv.
Närmast hotar 29...Dc5+ 30.Kg2

Lxd5 31.Txd5 Se3+ eller 30.Kh1
Sd4.
29.Dc4 Se3 30.Sxe3 Txe3 31.
Sg5
Ett sista försök i tidsnöden. Vi
känner igen kvävmattstemat.
Efter 31.Tf2 Db6 är svarts löparpar mycket starkt.
31...h6 32.Sf7+ Kh7 33.Txd6 Db6
34.uppg.
Under besöket i Danmark längtade Iordachescu ofta tillbaka till
Sverige. Han tog 3½ av fem i
Malmö och ½ av fyra i Høje
Taastrup.
Viorel Iordachescu

Jonny Hector
Bonden på d4 har förvandlats till
en svaghet. Iordachescu försökte
lösa problemen på kombinatorisk väg.
27...Sd5 28.Dxd4 Sxb4? 29. axb4
Ted8 30.Dg4 Txd1+ 31.Dxd1
Txc4
Sådärja, svart har uppnått materiell jämvikt. Men glädjen är kort.
32.Df1 uppg.
32...Tc6 faller ju på 33.b5. Hu.
Hector avslutade med tre vinster
i följd.
Sune Berg Hansen finalbesegrade Curt Hansen i årets
Danmarksmästerskap. Revanschmötet slutade med en rätt snabb
remi. Hermansson avslutade med
en vinst och förpassade därigenom Hillarp till sistaplatsen.
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INTERVJU
Jan Timman har mer eller mindre tvingats lägga
om sin livsstil av hälsoskäl och andra orsaker.
Det har påverkat lusten att spela schack på ett
positivt sätt. Efter en del mediokra resultat var
det fritt fall på världsrankingen och det var
smärtsamt när han, den forne VM-utmanaren,
inte fick någon inbjudan till årets A-turnering i
Wijk aan Zee. Beskedet fick han efter sista ronden i olympiaden i Calvia. Ian Rogers skrev om
“Timmanaffären“ i TfS nummer 2/05.
När Timman kom till Malmö och Sigemanturneringen brann han av revanschlusta:
– Jag var starkt motiverad att göra bra ifrån mig
i Sigemanturneringen efter den dåliga behandling jag fick av organisatörerna i Wijk aan Zee.
Upptakten lovade gott.
– Partiet mot Palo i första ronden var förmodligen mitt bästa parti i turneringen.
Kasparov har en gång sagt att det är en stor
fördel att möta Timman i slutet av en turnering
eftersom han ofta visat trötthetstecken i den
fasen. Efter de fem ronderna i Malmö låg Timman ensam i topp. Fruktade han de avslutande
fyra ronderna i Høje Taastrup?
– De fyra sista ronderna var tuffa för mig,
speciellt beroende på att jag mötte starkt motstånd. Efter partiet mot Nakamura i näst sista
ronden kände jag mig trött och därför bjöd jag
remi efter elva drag mot Sasikiran i sista ronden.
Men jag förlorade aldrig mitt självförtroende
under turneringen. Om jag haft mer energi hade
jag säkert försökt vinna mot Sasikiran.
Det var första gången han vann en Bergerturnering sedan Sigemanturneringen i Malmö 2001
(tillsammans med Gulko). Han har varit en
trogen gäst genom åren. Årets start var hans
sjätte i Sigemanturneringen.
– Atmosfären kring turneringen är avspänd
och god. Frånsett det tycker jag att det är mycket
trevliga personer som organiserar det hela i
Malmö och Köpenhamn.
Många stormästare, speciellt i den unga
generationen, är aktiva på Internet Chess Club.
Det spelas blixt och chattas för glatta livet. Jag
frågade Timman om han också ägnade sig åt
blixtspel på internet.

Foto: Aage Christensen

Den nye Timman

– Jag tillhör inte det sällskapet.
Han hade i alla fall med sig en laptop till
turneringen, men den användes tydligen inte
särskilt mycket.
– Jag tog med mig en laptop, men jag arbetade
inte särskilt mycket med den för jag ville spara
min energi till partierna.
Den nya livsstilen innebär också en klart uttalad ambition:
– Min energi är dessvärre inte densamma som
för låt oss säga tjugo år sedan, men mitt mål är att
spela bra schack och ta en plats bland världens
tjugo främsta.
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Sommarschack i Sydamerika
del 2

Av Johan Hellsten

E

n onsdagseftermiddag i mitten av februari steg jag av
flyget i Guayaquil, Ecuadors näst
största stad efter huvudstaden
Quito. Som nämndes i förra numret så var syftet med resan att
delta i en stormästarturnering.
Hur hade jag blivit inbjuden till
den? Det hela började egentligen
på junior-VM i Halle för tio år
sedan. Där lärde jag känna Martha Fierro, en söt ecuadorianska
som deltog i flickgruppen. Adresserna byttes utan att komma till
senare användning, men åtta år
längre fram i tiden återsågs vi vid
en öppen turnering i södra Chile.
Snart visade det sig vem som bäst
kom ihåg den andre – eller vem
som förändrats mest med åren?
Efter en inledande konversation
frågade Martha mig lite förundrat var jag kom ifrån, om jag
kanske var chilenare, “vad sa du
att du hette?“. Vid insikten om
vårt tidigare sammanträffande
brast hon ut i skratt och lovade
samtidigt att bjuda in mig till
Ecuador så fort någon turnering
skulle arrangeras där. Intressant,
tänkte jag, och när det faktiskt
kom en inbjudan två år senare till
den “tredje olympiska festivalen
i Salinas“ nappade jag direkt.
Ecuador, ett av den sydamerikanska kontinentens minsta länder, är kanske mest känt för alla
de bananer som exporteras till
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olika håll i världen. Landets läge
vid ekvatorn ger mycket riktigt
fantastisk frukt och grönsaker,
året om. Det lokala köket domineras av fisk och skaldjur; även
räkorna går på export. Men det
faktum att landet trots liten yta
erbjuder tre helt olika klimatzoner – kust, berg och djungel – gör
att kosten blir mycket varierad.
Bananerna är för övrigt en viktig
ingrediens i många maträtter.
Vår turnering skulle spelas i
Salinas, en av Ecuadors populäraste semesterorter, belägen vid
kusten i den södra delen av landet. Under den inledande dagen
i storstaden Guayaquil presenterades spelarna för sponsorer (till
exempel ett av stadens finaste
hotell, Grand Hotel Guayaquil,
där vi också bodde den natten)
och det ecuadorianska schackförbundet, vars president Eduardo Mieles personligen var med
och finansierade. Det huvudsakliga syftet med turneringen var
att ge de inhemska spelarna, bland
andra presidentens son, chansen
till IM- och GM-inteckningar
genom närvaron av fyra stormästare: peruanen Julio Granda,
kubanen Walter Arencibia, tjecken Pavel Blatny samt jag själv.
Redan samma kväll gavs en försmak av mästarnas kaliber, i
samband med besöket på ett
karaokeställe. Här visade det

kubanska bidraget klara guldambitioner, medan Sverige gjorde
en något mer blygsam insats.
Dagen därpå tog vi oss i minibuss till Salinas, inkvarterades på
hyfsat hotell och njöt av en god
lunch. Lite senare förflyttades
vi till stadens “Country club“,
en sportanläggning med pool,
tennisbanor och annat, där turneringen skulle äga rum. På uteserveringen intill poolen lottades
startspåren i bergertabellen ut,
och spelschemat fastställdes. Det
är inte ofta man som spelare får
vara med och bestämma starttiden för partierna – plus i kanten
till arrangörerna. Därefter påbörjades spelet uppe i biljardsalongen på andra våningen.
Jag inledde turneringen övertygande med 3½ av 4. Remin
kom mot Martha, som dagen
innan hade hotat med att spela i
kortkort och sin mest vågade blus.
Frågan är hur det skulle slutat,
för vi spelare, i gott sällskap av
domaren och president Mieles,
hade redan problem med att hålla
ögonen borta från de attraktiva
unga damer som i generös klädsel ambulerade med energidrycken “ProFit“ under festivalen. Utan
att göra verklighet av hotet klarade Martha, som är kontinentens
högst rankade damspelare och
nybliven IM, hur som helst enkelt remi som svart. Under tiden
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Country Club i Salinas.

hade Julio Granda lagt beslag på
ledartröjan genom övertygande
segrar mot Arencibia och Blatny.
Efter att den sistnämnde, trots
att han försov sig med en dryg
halvtimme, lyckats besegra mig i
rond fem (sånt tär på självkänslan), var jag en poäng efter Julio
inför vårt inbördes möte i sjunde
ronden.
Johan Hellsten
Julio Granda
Damgambit (D 11)
Salinas 2005
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sf3 Sf6 4.Db3
e6 5.Lg5 dxc4
Svart kan också behålla spänningen i centrum genom 5...Le7 eller
5...Sbd7, se till exempel partiet
Hellsten–Drejev, TfS nr 9/04.
6.Dxc4 Le7
Vanligare är 6...b5 7.Dc2 Lb7

följt av 8...Sbd7, a7-a6 och gärna
c6-c5.
7.Sbd2
På c3 kan springaren bli besvärad
av b5-b4.
7...b6
Till priset av ett par tempon löser
svart problemet med vitfältaren.
Nu var det inte längre något
vidare att spela 7...b5; efter 8.Dc2
Lb7 9.e4 har vit e4-e5 på gång
följt av Lxe7 och Se4-d6 eller
Se4-c5 med ett klart positionellt
övertag.
8.e4 La6 9.Dc2 Lxf1 10.Sxf1 h6?!
I den här ställningen gör svart
bättre i att påskynda utvecklingen. Dessutom medför bondedraget en försvagning av kungsflygeln.
I ett tidigare parti spelades
10...0-0 11.Sg3 c5 12.dxc5 bxc5
13.0-0 och vit hade en liten för-

del med tanke på c5-bonden,
Delchev–Pavasovic, 1999.
11.Lxf6 Lxf6 12.0-0-0!
Detta enkla men starka sätt att
förstärka centrum underskattade Julio. Vit säkrar samtidigt
kungen och för damtornet i spel.
12...Dc7
Svart försvarar c-bonden för
att kunna ta ut springaren och
kanske rockera långt. Det gick
faktiskt att spela 12...Sd7 och
bonden är förgiftad med tanke
på bindningen. Dock har vit efter
13.Kb1 Tc8 14.Se3 0-0 (14...c5?!
skulle tillåta 15.d5) 15.e5 Le7
16.h4 bra utsikter till ett angrepp.
Det är inte lätt att hitta motspel
för svart, till exempel besvaras
16...c5?! återigen med 17.d5.
13.Se3
En flexibel placering för springaren. På g3 skulle den stå bättre
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för ett angrepp, men det är alltså
inte säkert att svarts kung hamnar på g8. Efter 13.Sg3 Sa6 14.
Sh5 0-0-0! står svart solitt. Då
fungerar inte 15.e5 Le7 16.Sxg7?
på grund av 16...h5 och springaren har hoppat vilse.
Ett alternativ var 13.d5!? exd5
14.exd5 0-0 15.d6 Dd7 16.Sg3.
Den långt framskridna fribonden är förstås en resurs men svart
verkar klara sig, till exempel
16...g6 17.Dd2 Lg7 18.The1 c5
och 19.Te7?! skulle ge svart motspel efter 19...Da4 20.Kb1 Sc6.
13...Sa6
Mindre övertygar 13...Sd7?!
14.d5. Efter partidraget skulle
däremot 14.d5 helt enkelt besvaras med 14...cxd5.
14.Kb1 0-0?!
Ett riskabelt beslut. Vit kan nu
inleda ett farligt angrepp.
Efter 14...0-0-0 fungerar inte
15.Tc1? Lxd4 16.Da4 på grund
av 16...Sc5, och på 15.e5?! har
svart 15...Sb4! följt av 16...Le7
och 17...Sd5. Jag hade tänkt
spela det enkla 15.a3! för att
begränsa svarts springare. Vit står
friare, men svarts ställning är
mycket säkrare än i partiet.
15.e5
Vit ger bort d5-fältet för att få
med damen i angreppet. I ställningar med rockad åt motsatta
håll är det ofta okej att tänja lite
på de positionella principerna.
Numera vore 15.a3? olyckligt
på grund av 15...b5! följt av b5b4 och kungsangrepp. Försöker
vit stänga butiken genom 16.b4
kommer 16...Sb8 följt av 17...a5.
15...Le7 16.De4 Tfd8!
Ett drag med flera funktioner:
tornet aktiveras, kungen får luft
och Lf8 möjliggörs.
Medan 16...c5?! åter skulle
tillåta 17.d5, faller 16...Sb4 17.h4
c5? (bättre är 17...g6 med spel
som i partiet efter 18.h5 g5) på
18.Sg5! och vits angrepp är
redan avgörande, till exempel
18...g6 19.Sxe6! eller 18...hxg5
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19.hxg5 g6 20.Dh4.
17.h4 g6
Oroad av pjäsoffret 18.Sg5 försvagar Julio frivilligt sin kungsflygel.
Mycket riktigt är 17...Sb4
18.Sg5! (inte 18.Th3?! c5! eller
18.g4?! g6! och angreppet går i
stöpet efter 19.h5 g5 eller 19.g5
h5) 18...hxg5 19.hxg5 Lxg5
20.f4! Lh6 21.Sg4! (inte 21.g4
c5 22.g5 cxd4) livsfarligt för svart.
Min huvudvariant går 21...Dd7
22.Txh6 Dd5! 23.Sf6+! gxf6
24.Dh7+ Kf8 25.Dh8+ Ke7
26.Dxf6+ Kd7 (26...Ke8 förlorar efter 27.Th8+ Kd7 28.Dxf7+
Kc8 29.Txd8+! Kxd8 30.Df8+
följt av 31.Dxb4) 27.Dxf7+ Kc8
28.Dxe6+ Dxe6 29.Txe6 och de
förbundna fribönderna är klart
överlägsna springaren. Men från
ett praktiskt perspektiv borde
svart nog ha valt denna variant –
i partiet är vits spel något mer
lättfunnet.
18.h5 g5 19.Sh2!
Eftersom vit inte har spelat
g2-g4 går det nu att ställa en
springare på g4, där den tittar
mot både f6 och h6. I framtiden
kan f2-f4 bli aktuellt.
Mindre övertygande vore
19.Sg4?! Kg7 och den andra
springaren är sysslolös på f3.
19...Sb4 20.Shg4 Kg7

Ett kritiskt ögonblick i partiet.
Vit har massor av angreppsmöjligheter men också en enkel väg
till positionell fördel. Den här
ställningen hade jag som analys-

övning på universitetet. Vad
skulle du ha spelat?
21.Df3
Jag var nöjd med vad som uträttats på kungsflygeln (bra
springare mot dålig löpare, svagt
fält på f6 och en kroniskt svag
bonde på h6) och såg att det
genom en mindre taktisk finess
skulle gå att få upp en klart bättre
ställning utan direkt förlustrisk.
Men det fanns någonting bättre.
Låt oss se alternativen. Alltför
direkt vore 21.Sxh6? Kxh6
22.Sg4+ Kg7 23.h6+ Kh8 och
angreppet är redan över.
Inte mycket uppnås genom
21.Sf6?! Lxf6 22.exf6+ Kxf6
23.f4 (här faller 23.Dh7 på
23...Th8 24.Sg4+ Ke7 25.Dg7?
Df4!) 23...gxf4 24.Thf1 Sd5 och
det är för lite pjäser kvar på brädet, till exempel 25.Sxd5+ Txd5
26.Txf4+ Kg7 27.Tg4+ Kh8 och
svart har inga problem.
Kubanen Miguel Medina föreslog 21.f4 gxf4 22.Tdf1!? (svart
står bra både efter 22.Sxh6 Lg5!
23.Seg4 Sd5 och 22.Dxf4 Lg5
23.Df3 c5!) men svart har
22...Sd5! (22...fxe3? 23.Txf7+
Kxf7 24.Dg6+ Kf8 25.Tf1+ var
Miguels ena idé. Den andra var
22...Lg5?! 23.Txf4! Sd5 24.Tf3
c5 25.Thf1 med avgörande
angrepp) 23.Sxd5 (nu faller
23.Txf4?! på 23...Sxf4 24.Dxf4
Lg5) 23...cxd5 24.Dxf4 Lg5 och
efter 25...Tac8 är det han som
har initiativet.
Om man förbereder f2-f4 genom 21.g3 får svart tid till 21...c5!
och efter 22.d5 (på 22.f4 är
22...cxd4 23.Txd4 Txd4 24.
Dxd4 Db7! följt av 25...Tc8
starkt) 22...Sxd5 23.Sxd5 Txd5
24.Txd5 exd5 25.Dxd5 Td8 är
det värsta över, till exempel
26.Df3 Dd7 27.Se3 Kg8 28.Sf5
Lf8 och vits fördel är inte längre
lika övertygande.
Draget med stort D var 21.
Th3! med idén 22.Tf3 följt av
23.Txf7 för att sätta matt. Flera
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Johan Hellsten mot Martha Fierro.
av eleverna insåg detta, till skillnad från läraren. Efter 21...Sd5
(enda draget. 21...c5 låter vit
utföra sin idé genom 22.Tf3 cxd4
23.Txf7+! Kxf7 24.Dg6+ Kf8
25.Sxh6 med snar matt, medan
det profylaktiska 21...Td7 faller
på 22.Tf3 Ld8 23.Sxh6! Kxh6
24.Txf7! och matt i nästa) 22.Tf3
Lf8 (inte 22...Th8 23.Sxd5 cxd5
24.Txf7+! Kxf7 25.Dg6+ Kf8
26.Td3 och vits huvudidé har
åter kommit till utförande) 23.
Sf6 (även 23.Tf6!? Kh8 24.Sxd5
cxd5 25.Dc2! är starkt) 23...Sxf6
24.Txf6 Le7 (eller 24...Kh8 25.
Sg4 Lg7 26.Txh6+! Lxh6 27.Sf6
och vit vinner) 25.Df3! (eleverna ville spela 25.Txf7+?!, men
här verkar svart klara sig efter
25...Kxf7 26.Dg6+ Kf8 27.Sg4
[troligen är 27.Dxh6+ Ke8 28.

Dxe6 mer lovande] 27...Lc5!
med idén 28.Td3 Txd4 29.Tf3+
Tf4) 25...Lxf6 (eller 25...Tf8
26.Sg4) 26.Dxf6+ Kf8 27.Dxh6+
Ke8 28.Dxg5 Kd7 29.h6 har vit
avgörande fördel. Fribonden är
livsfarlig och springaren har fina
fält på f6 och d6.
21...Th8
Tvunget med tanke på hotet
22.Sxh6. Nu får vit c-linjen.
22.a3 Sd5 23.Sxd5 cxd5 24.Tc1
Db7 25.Tc3
Det var den här ställningen jag
siktade på. Vits plan är att dubbla eller tripplera på c-linjen och
sedan angripa svarts damflygelbönder, alternativt skapa hot mot
svarts kung från sjunde raden.
25...a5!
Ett utmärkt beslut i en svår ställning. Genom att möjliggöra

26...Ta7 undviker han byten och
kan istället försöka skapa motspel genom a5-a4 och b6-b5-b4.
Det naturliga 25...Tac8?!
leder till ett intressant slutspel
efter 26.Thc1 Txc3 (det hotade
dubbla slag på c8 följt av Sxh6)
27.Dxc3 Td8 28.Dc7 Td7
29.Dxb7 Txb7. Nyckeldraget är
nu 30.Tc6! för att förhindra
30...f5, som här skulle tillåta
31.exf6+ Lxf6 32.Txe6 varpå
även h6 faller. Om svart istället
försöker 30...Ld8 för att byta torn
på c7, följer 31.b4! b5 (för att abonden inte ska fastna på svart;
efter 31...Tc7 32.b5 kan svart
inte gärna byta torn) 32.Kc2 Tc7
33.Tc5! och tornbytet skulle
återigen ge upphov till en stark
fribonde. Vit bör vinna.
26.Thc1 Ta7 27.Dd3
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Salinas, Ecuador 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Julio Granda
GM
Pavel Blatny
GM
Walter Arencibia
GM
Johan Hellsten
GM
Martha Fierro
wGM
Miguel Medina
Daniel Mieles Palau
IM
Juan Carlos Ricaurte
Marion Lopez
Miguel Munoz
IM
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CUB
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CUB
ECU
ECU
ECU
ECU
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0 ½
0 0
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½ 1 1 1
1 ½ 1 1
½ ½½½
■ ½ ½ 1
½ ■ ½ 0
½ ½ ■ ½
0 1 ½ ■
0 ½½½
0 0 0 0
0 0 0 0

1
1
1
1
½
½
½
■

½
½
1
1
1
1
1
½

½ ■
½½

½
1
1
1
1
1
1
½
½
■

p

prest

7½
6
6
6
4½
4½
4½
2½
2
1½

2695
2563
2555
2552
2452
2440
2439
2286
2232
2173

Remiprocent: 42 Kolumnen längst till höger anger prestationsrating.
Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

För att invadera damflygeln genom 28.Db5. Samtidigt skapas
taktiska motiv mot g6.
Efter 27.a4?! b5 28.Tb3 b4
står tornet konstigt på b3 medan
svart kan aktivera sig genom
29...Dd7 och 30...Tc7.
27...b5 28.Tc6 Ld8!
Svart undviker 28...b4? 29.a4
eller 28...a4? 29.Txe6! Dd7
(29...fxe6 förlorar efter 30.Dg6+
Kf8 31.Tc3) 30.Txe7 (detta var
min tanke under partiet, men
både eleverna och datorn föredrog 30.Tcc6!? med idén
30...fxe6 31.Dg6+ Kf8 32.Tc3)
30...Dxe7 31.Se3 Dd7 32.Tc5!
med avgörande fördel för vit.
29.T6c5
Nu skulle 29.Txe6? stupa på
29...fxe6 30.Dg6+ Kf8 31.Tc3
Dh7!.
29...a4!
Istället för att hamna i en passiv
ställning efter 29...b4? 30.a4,
offrar svart en bonde för att
komplicera spelet.
30.Txb5
Inte 30.Dxb5? Lb6 och svart får
igen bonden i nästa drag.
30...Da6
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Den konkreta avsikten med förra
draget: tornet har fastnat på b5.
31.Tc3 Le7 32.g3
Bästa draget i den här märkliga
ställningen, även om mitt nästa
drag visar att jag själv inte förstod
varför!
32...Tc8

33.Sf6?
De lätta pjäserna tar med sig vits
fördel från brädet.
Det lustiga 33.Tb6?! besvaras
med 33...Txc3 34.Dxa6 Txa6
35.Txa6 Tc4 36.Ta7 Txd4 37.f3
Ld8, till exempel 38.Td7 La5
39.Sf6 Td1+ 40.Ka2 Tf1 41.Ta7
Ld8 med oklart spel.
Men starkt var 33.Txc8 Dxc8

34.f4!. Jag bekymrade mig för
damens återtåg till a6 men framstöten f4-f5 kommer att förändra ställningens logik: efter
34...Da6 35.f5 exf5 36.Se3 Tb7
37.Sxf5+ Kf8 38.Tb3! vinner vit
utan besvär. Även på andra 34:e
drag spelar vit 35.f5 och 36.Se3
med goda vinstchanser.
33...Lxf6 34.exf6+ Kxf6 35.Txc8
Dxc8
Svarts bättre bondestruktur uppvägs av vits aktivitet.
36.Tc5
Efter 36.Dh7?! Df8 kommer vit
inte vidare, men intressant var
36.Tb4!? för att binda upp svart
till försvaret av a-bonden.
36...Dh8 37.Ka2
Eller 37.De3 Dh7+ 38.Ka2 Df5
och svart har parerat hotet 39.
De5+.
37...Kg7 38.De2 Db8 39.Tb5 Tb7!
Svart tillåter inte att tornet slår
sig ner på b4.
40.Ta5 Ta7 41.Tb5
Sista vinstchansen var 41.Txa7
Dxa7 42.De5+ Kh7 43.Df6, men
efter 43...Dc7 44.Kb1 Db7 45.f4
(eller 45.Kc1 Dc6+ 46.Kd2 Db7
och vit kommer inte vidare)
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Målsättningen inför de två sista
ronderna fick nu istället bli att
lägga beslag på andraplatsen före
Arencibia och Blatny. Mycket
motiverad att spela (och vinna)
satte jag mig ner för att spela
svart mot Miguel Medina, IM
från Kuba. Redan efter dryga
tjugotalet drag hade jag en överlägsen ställning och kunde så
småningom avveckla till ett slutspel med två merbönder. Men
efter ett par inexaktheter blev
marginalerna mindre, låt oss se:

Kg3! Te4 46.Kf3! Te1 [eller
46...gxf5 47.gxf5] 47.Se3 och
vit slinker undan) 45.Txf5 Txf5
46.gxf5. Under partiet trodde jag
att det här kanske inte gick att
vinna med tanke på vits försvarsresurs f5-f6! i vissa lägen. Men
efteranalysen visade att efter
46...Kf8 47.Kg5 Ke8 (inte
47...Ke7? 48.f6+! gxf6 49.Kf5
och remi, det var det här jag
bekymrades över) 48.Kf4
analys

45...gxf4 46.gxf4 Dd7 47.Ka1
Db7 48.f5 exf5 49.Dxf5+ Kg7
har vit inte uppnått mycket.
41...Tb7 42.Ta5 remi

Miguel Medina
Johan Hellsten
Salinas 2005

Generellt sett skulle vit klara remi
om han lyckas konsolidera ställningen, till exempel med springaren på e3, kungen på g3 och
tornet på tredje raden. Svart
måste därför agera snabbt. Två
planer ger sig till känna: spela på
matt eller angripa g-bonden, och
de har var sitt givna inledningsdrag.
43...f6?
Plan ett. Ser du hur vit nu räddar
sig?
Min ursprungliga idé, likaså det
korrekta draget, var 43...Tf4!,
vilket tvingar vit att gå in i ett
bondeslutspel genom 44.Sf5
Lxf5 (sämre vore 44...g6? 45.

48...Kd7! (varken 48...f6? 49.Ke4
Kf7 50.Kf3! [fjärropposition]
50...Ke7 51.Ke3 Kd6 52.Kd4
Kc6 53.Kc4 eller 48...Ke7?
49.Ke5 Kd7 50.Kd5 Kc7 51.Kc5!
f6 52.Kd5 Kd7 53.Kc5 Ke7
54.Kd5 Kf7 55.Ke4 leder någonvart) 49.Ke5 (49.Ke4 förlorar
efter 49...Kd6 50.Kd4 f6 51.Ke4
Kc5) 49...Kc6 50.Kd4 Kd6
51.Ke4 Kc5! kan vit inte längre
hålla motståndarkungen på
avstånd; det följer 52.Ke5 f6+
53.Ke6 (eller 53.Ke4 Kc4 och
bonden går snart förlorad)
53...Kd4 54.Kf7 Ke5 55.Kg6 Kf4
och svart vinner.
44.Ta4!
Ett exakt drag som möjliggör den
följande räddningsmanövern. Vit
förlorar efter både 44.Sf5? g5+
45.Kh5 Lf7+ och 44.Ta8+? Kh7
45.Ta7 Kh6.
44...Kh7
Med det dödliga hotet 45...g5+.
Efter 44...g5+ 45.Kh5 Lf7+
46.Sxf7 Kxf7 47.Ta7+ Ke6 48.
Ta5! kommer svart inte vidare i
tornslutspelet.

45.Se4!

Matthotet upphävs och 46.Sg3
möjliggörs för att kungen ska
kunna backa till h3. Det är rätt
förvånande att vit på endast två
drag lyckades lösa alla sina problem.
45...Tf4?
Ett misstag kommer sällan ensamt. Det här draget vore utmärkt med vits torn på en annan
ruta än a4.
Efter 45...Kh6?! 46.Sg3 (inte
46.g5+? Kg6 med snar matt)
46...g5+ (eller 46...Tf2 47.Kh3)
47.Kh3 Tf4 48.Txf4 gxf4 kan vit
ordna remi på olika sätt, till
exempel 49.Se4 f5 50.g5+ Kh5
51.Sc3 Kxg5 52.Kg2 Kg4 53.Kf2
och svart kommer inte vidare.
Springaren har alltid tillräckligt
med fält.
Jag borde ha spelat 45...g5+
46.Sxg5 fxg5+ 47.Kxg5 Kg7.
Svart får snart bonden och kan
sedan prova lyckan med torn och
löpare mot torn – remi i teorin
men inte fullt så enkelt i praktiken.
46.Sc5!
Jag hade bara sett 46.Sc3 Tf1 och
svart kan fiska vidare ett slag till.
Hoppet till c5 ger ett slutspel
som nästan inte går att förlora.
46...Txa4 47.Sxa4 Kg6 48.Sc5
Lc8 49.Sd3 La6 50.Sf4+ Kh6
51.Se6 g5+
Vit hotade 52.g5+ med dödremi.
52.Kg3 Le2 53.Sd4 Ld1 54.Sf5+
Kg6 55.Sd6 Kg7 56.Sf5+ Kf7
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Svart inleder förgäves planen att
dominera springaren, så att vit
ska tvingas flytta kungen och ge
f4 till svarts kung.
57.Se3 Le2 58.Sf5 Ld3 59.Sd4
Ke7 60.Sf3 Kd6 61.Sg1 Ke5
62.Sf3+
Vit låter springaren pendla mellan g1 och f3/h3. Jag höll själv
remi så här mot den tyske stormästaren Rustem Dautov i LagEM för två år sedan, även om jag
använde mekanismen Sf2-h3/h1
istället.
62...Kd5 63.Sg1 Ke4 64.Sf3 Ke3
65.Sg1 Lf1 66.Sf3 Le2 67.Sg1
Ld1 68.Sh3 Ke2
Det gick ändå inte att komma
vidare.
69.Sf4+! gxf4+ 70.Kxf4 Lc2
71.g5 fxg5+ 72.Kxg5 remi
Den här poängförlusten, tillsammans med de missade möjligheterna mot Granda samt misshandeln av en vinstställning mot
Blatny ett par dagar tidigare, fick
mig att helt tappa spellusten och
det blev en snabbremi mot Arencibia i slutronden. Med 6 poäng
av 9 delade jag andraplatsen tillsammans med honom och Blatny, medan Granda blev en överlägsen segrare med 7½ poäng. I
samband med prisutdelningen sa
Julio generöst att turneringen
egentligen borde ha vunnits av
mig med tanke på alla försummade vinstställningar. Ingen av
oss anade i det ögonblicket att
samma ord skulle bli aktuella en
månad senare ...
Turneringen i Salinas var en av
de trevligaste jag har deltagit i
den senaste tiden. Stranden låg
bara ett tjugotal meter från hotellet, vädret var utmärkt under
hela vistelsen och det fanns gott
om möjligheter till rekreation.
Flera gånger spelade vi fotboll på
en av den ecuadorianska arméns
anläggningar (Julio höll på att
inte bli insläppt; Ecuador och
Peru utkämpade 1995 ett kort
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krig med ursprung i en gränstvist) och på kvällarna kunde man
prova det inhemska ölet eller
följa mästerskapet i boxning som
utkämpades på en scen nere vid
stranden. Stämningen mellan
deltagare, domare och arrangörer var avslappnad och det
kändes nästan lite vemodigt att
åka tillbaka till Arica i slutet av
februari. En tröst var en stående
inbjudan från Martha till nästa
turnering i Ecuador.
Efter ett par veckors kombinerad vila och förberedelser satte
jag mig åter på flyget, men denna
gång söderut med kurs mot
huvudstaden Santiago. Det var
dags för årets stora höjdpunkt i
Schackchile: Copa Entel, en internationell stormästarturnering
som sponsras och arrangeras av
landets största telekombolag
Entel (jag är själv kund hos dem)
med assistens av Chiles nationella schackförbund Fenach. Här kan
det nämnas att landet har två
schackförbund, Fedach och
Fenach. Det senare uppstod för
några år sedan som konsekvens
av det breda missnöjet bland landets schackspelare med Fedach
och dess president.
Till årets upplaga, den andra i
ordningen, hade tre av Sydamerikas giganter bjudits in: Julio
Granda (fjolårssegrare), Rafael
Leitao (Brasilienmästare) och
Rubén Felgaer (etta på den argentinska elolistan). På plats var
även stora delar av Chileeliten,
bland annat landets nya etta
Rodrigo Vásquez och årets Chilemästare Luis Rojas. Startlistan
kompletterades av ett gäng outsiders: uruguayaren Andrés
Rodríguez (silver på bord 1 i OS
i Calvià), Pablo Ricardi som under många år var etta i Argentina,
den erkänt farlige bolivianen
Osvaldo Zambrana och jag själv.
Till de tolv förhandsinbjudna
sällades vinnaren i Entels öppna
kvalifikationsturnering, ett in-

tressant grepp för att ge alla en
teoretisk chans att tampas med
mästarna, men i det här fallet
något olyckligt eftersom deltagarantalet råkade bli ojämnt,
mer om detta snart. Låt mig nu
gå in på några av de egenskaper
som (åtminstone i kombination)
gör Copa Entel unik på schacktouren.
Spellokalen. Copa Entels spellokal utgörs av bolagets kommunikationscenter, Enteltornet. Med
den ansenliga höjden 127 meter
och ett i övrigt imponerande
utseende är tornet en av huvudstadens allra högsta och mest
berömda byggnader. Partierna
utkämpades på 22:e våningen och
därifrån har man en fantastisk
utsikt över metropolen Santiago.
Omvänt är det för schackspelare
med nedsatt lokalsinne, såsom
undertecknad, perfekt med en
spellokal som kan lokaliseras från
godtycklig plats i staden. Tornet
bjuder emellertid också på ett
par olägenheter. Eftersom den
andra av två hissar, den från
våning 17 upp till 22, endast har
plats för två personer, så kunde
det bli köbildning vid rondstart.
De mer förseningsplågade deltagarna fastställde snart principen
om förtur för vitspelaren – denne
inte bara drar först utan tar också
hissen först med tanke på att det
är hans tid som går. Eftersom
närmaste toalett var förlagd fem
våningar längre ner i tornet fick
man planera de besöken väl;
inget för kaffemostrar med tidsnödsproblem. Utöver detta med
hissarna gjorde systemet med
säkerhetsvakter och inpasseringskort att mycket lite publik lyckades ta sig upp till 22:a våningen.
Å andra sidan låg det mer i Entels
filosofi att förmedla turneringen
digitalt via internet. Förutom att
sända partierna live hade man
installerat webbkameror på olika
ställen i spellokalen, och i tornets
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Santiago, Chile 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Johan Hellsten
Rafael Leitao
Ruben Felgaer
Rodrigo Vasquez
Julio Granda
Pablo Ricardi
Luis Rojas
Andres Rodriguez
Hugo Lopez Silva
Christian Michel
Manuel Barbosa
Osvaldo Zambrana
Marcelo Llorens
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GM
GM
GM
GM
GM
IM
GM
IM
IM

SWE
BRA
ARG
CHI
PER
ARG
CHI
URU
CHI
CHI
CHI
BOL
CHI
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2580
2588
2561
2599
2547
2379
2536
2386
2341
–
2472
2418

■

½
1
0
0
½
0
0
0
0
0
0
0

½ 0
■ 1
0 ■
½ 0
0 ½
1 1
½½
½ 0
0 0
½ 0
0 0
0 ½
0 0

1 1 ½ 1
½ 1 0 ½
1 ½ 0 ½
■ ½ 1 ½
½ ■ ½ 1
0 ½ ■ 1
½ 0 0 ■
0 ½½ 0
0 0 0 0
½ 0 1 0
0 0 ½½
0 0 0 0
0 0 ½ 0

1
½
1
1
½
½
1
■

1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
0
■

0
0
0
0

1
½
1
½
1
0
1
1
1

1
1
1
1
1
½
½
1
1
½

p

1
1
½
1
1
1
1
1
1
0
½

1 10
1 8½
1 8½
1 8
1 8
½ 7½
1 7
1 5½
1 5
■
½ 3
½ ■
1 3
1 ½ ■ 1 3
½ 0 0 ■ 1

prest

2723
2606
2605
2575
2571
2546
2522
2423
2407
2275
2303
2264
2060

Remiprocent: 27 Kolumnen längst till höger anger prestationsrating.
Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

receptionssal på bottenplanet
kunde folk se partierna via
skärmar med kommentarer från
en lokal elitspelare.
Spelschemat. När jag i mitten av
januari bjöds in till turneringen
var jag först aningen tveksam,
trots utmärkta startvillkor och
fina priser. Min invändning var
spelschemat med dagliga dubbelronder (10:00 och 19:00) hela
turneringen igenom, totalt tolv
ronder och endast en vilodag.
Det lät ytterst krävande att spela
så dag efter dag, och något liknande hade jag aldrig upplevt
eller hört talas om. Till sist tackade jag ändå ja, delvis med tanke
på det just nämnda: varför hänga
upp sig på något man inte känner
till eller har provat. Jag minns att
jag via internet frågade Stellan
Brynell och Emanuel Berg hur de
skulle ha agerat. Stellan medgav
att spelschemat inte var någon
höjdare men att om villkoren var
goda så skulle han ändå deltagit.

Emanuel tyckte att det hela lät
förträffligt, mindre förberedelser och mer spel, och tillade att
för hans del hade det gärna fått
vara trippelrond ...
Frirond. Bergerturneringar med
frirond har aldrig varit populärt –
det blir mycket svårare att hålla
reda på vem som ligger i ledningen, både för publiken och för
spelarna själva. En fördel ur
spelarnas synvinkel är annars att
antalet vit- och svartpartier blir
samma för alla, men tyngre väger
problemet med att frironden inte
infaller lika väl för samtliga: att
vila i mitten är förstås bra, men
att göra det i första ronden är
ingen större poäng, och helt botten är att vila i sista – turneringen
är ändå slut. Dessutom blir slutvilaren förfördelad i kampen om
placeringarna: hans slutgiltiga
resultat är inför sista ronden
redan känt för de närmaste konkurrenterna, som kan anpassa
ambitionerna efter situationen.

Under lottdragningen till Copa
Entel satt vi alla och våndades
inför nummer 7, med ensamrätt
att spela hela turneringen utan
vilodag och även att informera
övriga spelare om sitt slutresultat när en rond återstår ... Jag kan
inte annat än tycka synd om Rafael Leitao som fick olyckan på
sin lott. “Bingo“ skriver Rafael på
en brasiliansk internetsida och
tillägger att Brasilien drabbades
på liknande sätt i fotbolls-VM
1978!
Kampanda. En av mina första
reaktioner på spelschemat var att
det skulle bli många remier på
grund av utmattning. Men här
märks det att arrangörerna har
tänkt till ordentligt vid sammansättningen av startfältet. Starka
mästare med tendens att alltid
spela på vinst såsom Julio Granda och Andrés Rodríguez blir till
föredöme för övriga spelare och
deras kämpaglöd smittar av sig.
Samtidigt leder konceptet med
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tolv eller tretton spelare till att
man får fylla på underifrån med
lägre rankade chilenare, vilket i
sin tur ger rejäla rankingskillnader i en del partier. Detta minskar naturligt nog risken för korta
remier. Lite statistik: i förra årets
Copa Entel slutade endast 35
procent av partierna remi, och
antalet snabbremier (svårdefinierat; här åsyftas under tjugo drag)
var låga 14 procent. I år stannade
samma siffror på 27 respektive 8
procent! Jag kan på rak arm lova
att det är mycket få Bergerturneringar som bjuder på sådana
siffror, Linares ska vi bara inte
tala om ...
Över till spelet. Startspår tre lät
mig inleda turneringen med de
vita pjäserna mot hemmaspelaren Marcelo Llorens, som med
en 2600-prestation var en hårsmån från bordspris i OS förra
året.
Johan Hellsten
Marcelo Llorens
Volgagambit (A 57)
Santiago 2005
1.d4 Sf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.Sd2
Förlusten mot fjortonåringen i
Argentina (se TfS nr 1/05) inspirerade mig till att leta upp en ny
variant mot Volgagambit.
4...g6
Teorin verkar förespråka 4...bxc4
5.e4 c3! 6.bxc3 d6 följt av 7...g6
och 8...Lg7 med poängen att vits
bondestruktur har försämrats
genom slaget på c3.
5.e4 d6 6.Ld3 Lg7 7.Sgf3 0-0
8.0-0 b4!?
Efter standarddrag från bägge
sidor väljer svart nu att tillfälligt
stänga damflygeln.
Mer flexibelt verkar 8...Sbd7.
Ett parti från förra årets SMgrupp fortsatte 9.Te1 (9.cxb5
besvaras liksom tidigare med
9...a6 och vanligt Volgaspel)
9...bxc4 10.Sxc4 Sb6 11.Ld2
Sxc4 12.Lxc4 Lg4 13.h3 Lxf3
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14.Dxf3 Sd7 15.Da3! Db6 16.
Tab1 a5 17.Da4 med liten fördel
för vit, Agrest–Berg, Göteborg
2004 (se TfS nr 6/04).
Det här var min debut med
4.Sd2 och jag har ännu inte full
koll på typställningarna, men så
vitt jag förstår bör vit i de kommande dragen antingen bryta
med e4-e5 eller a2-a3 för att
uppnå någonting. Spelar han passivt har svart planen e7-e5 följt
av Sh5 med ett slags kungsindiskt spel där vit saknar dynamik
på damflygeln.
9.Sb3
Hoppet till b3 har sin logik: c4
var inte längre aktuellt som resmål, i samband med e4-e5 kan
pressen mot c5 vara nyttig och
ifall a2-a3 spelas senare är det
inte dumt att ha hästen på damflygeln.
Efter 9.e5?! dxe5 10.Sxe5 har
svart 10...Sxd5!, till exempel
11.Le4 Sb6 och kompensationen för kvaliteten skulle bli utmärkt, eller 11.Sxf7 Txf7 12.
cxd5 Lb7 13.Sb3 Sd7 följt av
antingen 14...Sb6 eller 14...Sf6
med aktivt spel.
Det direkta 9.a3 provades en
gång på elitnivå. Efter 9...a5
10.axb4 cxb4 11.h3 (vit undviker drag som Lg4 och Sg4)
11...Sfd7 12.Sb3 a4 13.Te1 Lb7
14.Sbd4 Sc5 uppstod en tveeggad ställning i partiet Ftacnik–
Gyorkos, 1995. Springaren står
utmärkt på c5 och på damflygeln
kan det uppstå en fribonde. Å
andra sidan har vit chanser i
centrum och på kungsflygeln.
Den slovakiske stormästaren fortsatte 15.Lg5 och vann så småningom.
9...Sbd7
Utveckling och samtidigt kontroll över e5 och c5.
Efter 9...e5?! 10.dxe6 följt av
11.e5! blir c5-bonden en svaghet.
På 9...a5 hade jag tänkt spela
10.a4!? med idén e4-e5 i rätt

läge. Springaren ser bra ut på b3
där den blickar mot både a5- och
c5-bonden.

10.h3?!
Aktivare var 10.Te1, till exempel 10...Dc7 (eller 10...a5 11.a4
e5 12.dxe6 fxe6 13.e5! dxe5
14.Sg5 De7 15.Se4 Lb7 16.Lg5
med kompensation för bonden)
11.a3! a5 12.axb4 cxb4 13.Sfd4
Lb7 14.Sb5 Dd8 15.f4! med en
lovande ställning för vit, till exempel 15...a4 16.S3d4 Sc5 17.e5.
10...Dc7 11.Le3?!
Logiskt med tanke på förra draget. Nu blir löparen inte störd av
11...Sg4. Å andra sidan står det
långt ifrån klart att e3 är den rätta
rutan.
Här var det nog dags för 11.a3.
Efter 11...a5 12.axb4 cxb4
13.Le3 Sc5! 14.Sxc5 (14.e5 ger
inget efter 14...Sfd7) 14...dxc5
15.Dd2 (med Te1 gjort istället
för h2-h3, hade vit haft 15.e5.
Nu däremot är kontrollen över
e5 otillräcklig) 15...Sd7 16.Lf4
Se5 har svart inga problem. Vit
gör bättre i att prova 13.Sfd4
Lb7 14.Sb5 Dd8 15.f4 a4 16.
S3d4 med en lite sämre version
av varianten efter 10.Te1. Det
passiva partidraget kan kanske
relateras till ”första rondensyndromet”, att man i turneringens inledande parti ofta spelar
lite veligt.
11...a5 12.a3
På 12.a4 skulle följa 12...Sh5!
13.Dd2 (för att försvara b2.
13.g4?! Shf6 följt av 14...h5 är
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mindre lockande för vit) 13...e5!
och svart får snart motspel på
kungsflygeln.
12...bxa3?
Svart öppnar damflygeln utan
anledning.
Enkelt och starkt var 12...Lb7!
för att hålla bondekedjan intakt.
Då ger 13.axb4 axb4 ingenting,
medan 13.a4 åter besvaras med
13...Sh5 14.Dd2 e5 och vit har
förlorat kampen om fördel i öppningen.
13.Txa3
Här pustade jag ut och tänkte att
vi äntligen hade fått ett normal
ställning på brädet. I de följande
dragen kretsar spelet kring svarts
något utsatta a-bonde.
13...a4 14.Sbd2 Sb6 15.Dc2 Ld7
16.Tfa1 Tfb8
Svart stärker sin närvaro på damflygeln och kastar även ett öga
mot b2.
Efter 16...e5 17.dxe6 Lxe6
(eller 17...fxe6?! 18.e5! dxe5
19.Sg5 följt av 20.Sde4 med ett
klart initiativ) 18.Sb1 följt av
19.De2 och 20.Sc3 står vit lite
bättre tack vare den gynnsammare bondestrukturen.
Om svart istället börjar med
16...Sh5!?, för att spela 17...e5
utan att ge chans till det positionella offret e4-e5, ska vit se upp
med varianter såsom 17.Sb1?! e5
18.Sc3 (efter 18.dxe6 fxe6 är
e4-e5 inte längre så lockande)
18...Sf4 19.Lf1 f5 och svart har
motspel. Bättre är det pragmatiska 17.g4! Sf6 18.Lf4 Se8 (på
18...h5 har vit nu 19.e5! för
att bryta i centrum. Tornet på
a3 kan för övrigt komma till
användning på den andra flygeln)
19.Sf1 e5 20.Ld2 följt av 21.Sg3
och vit står bättre med tanke på
terrängfördelen.
17.Sb1!
Springaren hade inte mycket att
göra på d2.
17...Db7 18.Sc3 Se8
Med idén Sc7-a6-b4, men vit har
en stark replik.

Möjligt var 18...e5 för att nöja
sig med en något sämre ställning
efter 19.dxe6 Lxe6.
19.e5!

En tematisk framstöt i ställningstypen. Ett senare exd6 skulle
öppna e-linjen och ge vit chansen att trycka mot d6 genom Se4
och Lf4. En annan framtida idé
är att offra bonde med e5-e6 för
att luckra upp svarts kungsflygel.
Men allra effektivast, om det går,
är att helt enkelt låta bonden stå
kvar, där den berövar svart allt
motspel genom att skymma sikten för den stolte Volgalöparen.
19...Sc7?
Ett dåligt drag eftersom springaren ändå inte hinner till b4.
På 19...dxe5 spelar vit 20.Se4!
följt av 21.Sxc5 och c-bonden
blir stark.
Bästa alternativet var 19...Dc7!
för att be vit om en förklaring i
centrum. Efter 20.exd6 (varken
20.Se4 Lf5 eller 20.e6?! fxe6
21.dxe6 Lxe6 22.Sg5 Dd7 ger
något speciellt) 20...exd6 21.Lf4
står vit lite bättre, men svart
lyckades åtminstone få bort
e5-bonden från brädet.
20.Lf4 Se8
Ett av flera otillräckliga svarsdrag.
Klart olämpligt vore 20...dxe5
21.Sxe5, till exempel 21...Le8
22.Sc6! Lxc6 23.dxc6 Dxc6
24.Le4 och vit vinner material.
Efter 20...Sa6 21.exd6 Sb4
22.Dd2 Sxd3 23.Dxd3 Lf5
24.Df1 exd6 25.Lxd6 har svart

inte tillräcklig kompensation för
bonden.
Nyckelvarianten är 20...Sc8
21.Sxa4 Lxa4 22.Txa4 Txa4
23.Dxa4! Ta8 (23...Dxb2? faller
på 24.Tb1, till exempel 24...Ta8
25.Dc6 Da3 26.Le4 Da5 27.Ld2)
24.Dd1 Txa1 (24...Dxb2 tillåter
25.Txa8 Sxa8 26.Da4! Sc7
27.Dd7) 25.Dxa1 och vits merbonde är under dessa omständigheter, med svarts löpare blockerad, likvärdig med avgörande
fördel. Det var egentligen först
när jag såg den här varianten (med
betoning på de taktiska svängarna med Da4) som jag insåg att
jag stod klart bättre.
21.Te1
Ställningen förstärks med lugna
medel. Eftersom både 22.exd6
och 22.e6 nu hänger i luften,
beslutar sig svart för att lösa upp
spänningen i centrum.
21...dxe5 22.Lxe5!
Ett konceptuellt byte: fianchettolöparen är den aktivaste av
svarts lätta pjäser, och i dess frånvaro blir kungsflygeln försvagad.
Idén känns igen från Le3-h6 i
öppningar som till exempel
Draken.
Efter 22.Sxe5?! Sd6 skulle svart
ha mer hopp om överlevnad.
22...Lxe5 23.Sxe5 Sd6

24.Se4!
Springaren förs över med tempo
till kungsflygeln.
Här fungerar varken 24.Sxg6?
hxg6 25.Lxg6 Sbxc4 26.Txe7
Kf8 eller 24.Lxg6? hxg6 25.Sxg6
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Lf5!. Ur praktisk synvinkel finns
det heller ingen anledning att i en
så lovande ställning låta sig distraheras av oklara offer.
Efter 24.h4 kan svart hålla emot
med 24...Lf5.
24...Dc7
Efter 24...Sxe4 25.Lxe4 går det
inte att stoppa hotet 26.d6.
Annars hade det förstås varit
tacksamt för svart att byta pjäser.
25.Sg3 Le8 26.Dc1! e6
Svart vill använda sjunde raden i
försvaret, men nu blir f6 allvarligt försvagat.
Med nästan samtliga styrkor
avlänkade på damflygeln var det
hur som helst svårt att stoppa
vits angrepp, i vilket sex pjäser
deltar, till exempel 26...f6
27.Dh6! fxe5 (det hotade 28.
Sh5, och på 27...Sf7 följer ändå
28.Sxf7 Lxf7 29.Sh5! med snar
matt) 28.Sh5 e6 29.Sf6+ Kf7
30.Dxh7+ Kxf6 31.Dxc7 och vit
vinner.
27.Sg4
Här vann också 27.Dh6 f6 28.Sg4
Dg7 29.Df4.
27...De7
Omöjligt var 27...exd5 på grund
av 28.Sf6+ Kg7 (annars följer 29.
Dh6) 29.Sgh5+! gxh5 30.Dg5+
och matt i nästa.
Efter 27...Sd7 vinner både 28.
dxe6 fxe6 29.Txe6 och 28.Dc3
e5 29.Sxe5 (eller 29.Txe5!?)
29...Sxe5 30.Dxe5 med det dödliga hotet 31.Sh5 och tornet på
a3 gör sig påmint.

28.Dc3
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Hotar matt i två. Min första tanke var 28.Dh6, men ställningen
som uppstår efter 28...Ld7
29.Sh5 Se8 30.Sgf6+ Dxf6
31.Sxf6+ Sxf6 kunde jag inte
riktigt nöja mig med, även om
vit förstås står på vinst.
28...Dh4 29.dxe6 fxe6 30.Txe6
Även 30.Se4 Sxe4 31.Txe4 vinner.
30...Td8 31.De5
Det verkade onödigt att gå in i
31.Sh5?! Dxh5 32.Sf6+ Kf7 33.
Sxh5 Kxe6 och spelet är ännu
inte över.
31...Sbc8?
Relativt bättre var 31...Sdxc4
32.Lxc4 Sxc4 även om vit med
33.Df4! skulle vinna inom kort.
Jag får erkänna att min avsikt
istället var 33.Txe8+ Txe8
34.Dd5+ Kg7 35.Dxc4 och vit
vinner behändigt, även om det
tar lite längre tid.
32.Sh5!
Med dubbla matthot.
32...gxh5
På 32...Dxh5 avgör 33.Sf6+.
33.Sh6+ uppg.
Svart gav upp vid åsynen av
33...Kf8 34.Dh8 matt.
Det var förstås skönt att inleda
turneringen med ett vinstparti,
och efter hyfsat spel dessutom. I
rond två blev jag utspelad, eller
kanske snarare utpreppad, av
Felgaer som direkt efter Copa
Entel skulle göra ett kanonresultat i Dos Hermanas, Spanien.
Efter vilorond i tredje följde ett
märkligt remiparti med Ricardi
– efteråt framkom att ingen av
oss egentligen begrep mycket av
vad som hände på brädet.
Dagen därpå kunde jag i
morgonronden vinna säkert mot
turneringens yngste deltagare,
chilenaren Hugo López. Kvällsdrabbningen mot den orankade
hemmaspelaren Manuel Barbosa (vinnare av kvalifikationsturneringen) blev däremot en skum
affär. Som vit blev jag positio-

nellt överspelad men lite tricks i
den senare delen av partiet fick
motståndaren ur balans och jag
kunde bärga hela poängen.
Nästa morgon stod hemmafavoriten Rodrigo Vásquez, tillika
en av världens vassaste och
snabbaste blixtspelare (“kastor“
på ICC, kolla när han spelar
enminuters!), för motståndet.
Rodrigo hade värmt upp med
Aeroflot Open i Moskva och
var nyligen återkommen till
Santiago. Efter lite avvaktande
spel från båda sidor uppkom
följande ställning:
Rodrigo Vásquez
Johan Hellsten
Santiago 2005

Vit åtnjuter viss terrängfördel
men svarts ställning är mycket
solid. Det här ett typiskt läge där
ingen av spelarna kan komma
vidare utan att ta risker, och en
tänkbar avslutning på partiet vore
30.Ted2 Sb4 31.Lb1 Lc3 (efter
31...d5?! 32.cxd5 exd5 33.f5 följt
av 34.e5 börjar vit bli hotfull)
32.Te2 Lg7 33.Ted2 Lc3 med
dragupprepning.
30.g5?!
Vit signalerar för planen f4-f5f6, men försvagningen av f5 gör
att svart får in en stark kontring.
30...Sb4 31.Lb1 d5?
Svart vill spränga för b7-löparen.
Idén är utmärkt men tillfället är
inte rätt.
Starkt var det profylaktiska
31...Dc8! för att spela d6-d5 först
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i nästa drag. Efter 32.f5 exf5
33.exf5 Txe2 34.Dxe2 Te8
35.Df2 d5! har svart initiativet.
Skillnaden mellan vitfältslöparna
är slående: den på b1 gör inte
mycket medan kollegan på a8 är
herre över den långa diagonalen.
32.f5?
Inte heller vit är uppmärksam på
nyanserna i ställningen. Starkt
var 32.cxd5! exd5 33.f5! Dc8
34.e5 med farligt initiativ, till
exempel 34...gxf5 35.Sh4 eller
34...d4 35.e6!.
32...Dc8

I den här ganska laddade ställningen har vit inte längre någon
övertygande fortsättning.
33.cxd5
Efter 33.f6 Lf8 34.cxd5 (eller
34.e5 Lc6 följt av 35...Db7)
34...exd5 35.e5 d4 står svart klart
aktivare.
Med 33.exd5 exd5 34.cxd5
Lxd5 går spelet över i partifortsättningen.
33...exf5!
Svart undviker 33...exd5? 34.e5
med övergång till bivarianten
32.cxd5!.
34.exf5 Lxd5 35.Se5?!
Ett bondeoffer för att behålla
initiativet. Att föredra var 35.f6
Lf8 36.Txe8 Txe8 37.Sd2, även
om svart genom 37...Sc6 följt av
38...Sd4 uppnår klar fördel.
35...Lxb3 36.Tde1 Sc6!
Springaren, som var sysslolös på
b4, ber sin kollega på e5 om en
förklaring och sneglar samtidigt
längtansfullt mot d4.

37.Sg4
Efter 37.Dxc5 Sd4! 38.Dxc8
Txc8 har vit problem taktiskt.
37...Sd4 38.Te7?
Pressad av tidsnöd begår Vásquez ett grovt misstag. Bättre var
38.Te3, även om svart efter
38...Txe3 39.Txe3 Te8 bör
vinna så småningom, tack vare
merbonden.
38...Ld5!

39.T7e3
Det fanns inget bättre sätt att
parera hotet 39...Sf3+.
39...Txe3?
Enklare vann 39...Sf3+ 40.Txf3
Txe1 41.Dxe1 Lxf3.
40.Txe3 Db7
Med hot mot b1 och f3.
41.La2 Lxa2 42.Dxa2 Sxf5
Jag förkastade 42...Sf3+ på grund
av 43.Kg2 Td2+ 44.Kf1, men
efter 44...h5! 45.Te8+ Kh7 46.
fxg6+ Kxg6 är vits schackar slut.
Slaget på f5 är hur som helst inte
dåligt. Nu följer lite fler tidsnödsdrag.
43.Te1 Df3 44.Lc7 Tc8 45.Dd2
Dc6 46.Le5 Sh4 47.Tf1 Lxe5
På 47...Sf3+ 48.Txf3 Dxf3 har
vit 49.Lxg7 Kxg7 50.Db2+ med
fortsatt angrepp efter 50...f6
51.gxf6+ Kf8 52.De5. Det finns
absolut ingen anledning att ge sig
in på sådant i praktiken.
48.Sxe5 Dc7 49.Df4 Sf5 50.Sc4
Dxf4 51.Txf4 Tb8
Med idén 52...Tb4. Svart har två
sunda merbönder och står på
vinst. Ändå fick jag slita på i 41
drag till innan kämpen Vásquez

till sist gav slaget förlorat.
Det var naturligtvis utmärkt att
vinna som svart mot en av turneringens starkaste spelare, och
samtidigt ta revansch på Rodrigo
efter den snöpliga förlusten i OS
(se TfS nr 9/04). Han var mycket
sportslig efteråt och skakade av
sig förlusten snabbt – senare samma dag med de svarta pjäserna
tillfogade han Ricardi dennes
första nederlag i turneringen.
Själv spelade jag en händelselös
remi mot Leitao. Detta var den
fjärde av fem dubbelrondsdagar
och nästan alla var slutkörda. Det
kan nämnas att i de tre föregående ronderna hade endast ett (1)
parti slutat remi, och där delades
poängen först efter 91 drag ...
Morgonen därpå skulle jag
möta bolivianen Osvaldo Zambrana som svart. En förkyld
Osvaldo hade dittills inte haft
några större framgångar, men av
egen erfarenhet visste jag att han
var en livsfarlig motståndare. När
vi möttes i Santa Cruz, Bolivia
för två år sedan hade han mig på
fallrepet då han plötsligt förivrade sig och satte bort hela poängen. Här är vad som hände denna
gång. Vi kommer in i handlingen
när temperaturen på brädet
börjat stiga:
Osvaldo Zambrana
Johan Hellsten
Santiago 2005

Vit har precis offrat pjäs i
TfS nr 4/2005
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angreppets intresse. Frågan är vart
springaren ska ta vägen, om den
nu ska det.
35...Sg5?
Ett olyckligt beslut. Inte heller
övertygar 35...f6?! 36.Txe6
(36.Dg6+ Kh8 37.fxe6! fxe5
38.exd7 är också intressant)
36...dxe6 37.Dc7+ Kh8 38.Dxc6
och vit bör stå bättre.
Bäst var 35...Sc5! för att ta d3
från löparen, och sedan försöka
byta pjäser. Min huvudvariant
fortsätter 36.f6 Te8 37.Td4! Te6!
38.Tf5! Tae8 39.Ld1 Dg8! 40.
Tg4 Te1+ 41.Dxe1 Txe1+ 42.
Kxe1 De8+ 43.Kd2 De6 och svart
bör vinna, till exempel 44.Lc2
Sb3+ 45.Lxb3 axb3. Men allt det
här (om varianten nu stämmer)
hade inte varit lätt att hitta vid
brädet, och de svåraste dragen är
nog svarts.
36.f6!
Vit öppnar diagonalen för löparen och hotar 37.Ld3+ Kh8 38.
Txg5 hxg5 39.Dh3+ med matt.
Sämre vore 36.h4? f6! 37.Te3
(37.hxg5? leder ingenstans efter
37...fxe5 38.f6 Kh8) 37...Sf7
38.Dg6+ Kh8 39.Dxf6+ Dg7 40.
Dxg7+ Kxg7 med troligt remislut – i något läge borde svart
kunna offra springaren på ett par
av kungsflygelbönderna.
36...Ta5
Detta var min poäng med hoppet till g5. Efter tornbytet ebbar

Topalov i Sofia
Superturneringen i Sofia bjöd
på hård kamp. De bulgariska
arrangörerna kunde glädjas
åt Topalovs turneringsseger:
Veselin Topalov 6½ (av 10);
Viswanathan Anand 5½; Judit Polgar och Ruslan Ponomariov 5; Michael Adams och
Vladimir Kramnik 4 poäng.
Turneringsreferat i nästa
nummer.

286

27336.pmd

vits angrepp ut och merpjäsen
avgör. För övrigt var motståndaren redan utlämnad till de trettio
tilläggssekunderna. Tankarna
började vandra i riktning mot
dagens lunch för att raskt återvända till brädet när klockan slogs
över.
37.Tdd5!!

Ett fantastiskt, men fullt logiskt
drag – det sysslolösa tornet på
d1 offras för Txg5-idéns fortlevnad. Panik på den svenska
planhalvan.
37...Lxd5 38.cxd5?
Snubbel på mållinjen. Vann
gjorde 38.Txg5! Lxc4 (medan
38...hxg5 alltså faller på 39.Ld3+,
besvaras 38...Le4 med 39.Tg7+
Kh8 40.Dh4 h5 41.Dxe4) 39.
Tg7+ Kh8 40.Lxc4, till exempel
40...Dc8 41.Th7+! eller 40...Tc8
41.Ld3 Tc1+ 42.Ke2 De8+
43.Le4 och det är mycket riktigt
lunchdags.
38...Dc5!
I ögonvrån såg jag något som
liknade en räddning. Att det
bakre tornet nu hänger lite löst
kan inte hjälpas.
39.Ld3+ Kh8 40.Dh4
Med det respektingivande hotet
41.Dxh6+.
Helt fel vore 40.Txg5? Dc1+
41.Kf2 Dxb2+! 42.Le2 Dd4+
43.Kf1 Tc8! med en avgörande
kontring.
Inte heller övertygar 40.h4?
efter 40...Dd4! 41.f4 d6 42.Tf5
Tc5 med starkt angrepp.
Slutligen verkar svart klara sig

efter 40.f4?! Tg8 41.fxg5
(41.Dh4 faller på det vackra
41...Dg1+!!) 41...Dc1+ 42.Te1
Dxg5.
40...Dc1+ 41.Kf2??
Förbluffad över resursen 41.Te1
Sxf3! tappar Osvaldo kontrollen. Men denna variant kan fortsättas med 42.gxf3 Dg5 43.Dxg5
hxg5 44.Te5! och det är fortfarande vit som spelar på vinst.
41...Dd2+ 42.Le2
Eller 42.Te2 Dxd3 43.Dxh6+
Dh7 och svart vinner. Även i
partiet klarar han precis att organisera försvaret.
42...Sh7 43.f4 Tg8 44.Dxh6 Txd5
Vid åsynen av varianten 45.Te8
Dd4+ 46.Kf3 Dxf6 gav vit slaget
förlorat. En mycket orättvis
seger, och estetiskt sett var det
tråkigt med den ödelagda kombinationen.
På kvällen skulle jag spela med
de vita pjäserna mot Christian
Michel, IM och en av Chiles mest
solida spelare. Han ställde upp
sig med Stonewallförsvaret och
jag fick nog inte ut så mycket av
öppningen. Men i trolig iver att
uppnå delad poäng svarade han
för att par tveksamma avbyten
och vi fick upp följande intressanta slutspel:
Johan Hellsten
Christian Michel
Santiago 2005

Trots det reducerade materialet
har vit reella vinstchanser – svag-
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heterna på e6 och c6 är lätta att
angripa och svarts springare är
mycket passiv.
27.h4
Kungen får luft och nya möjligheter skapas på kungsflygeln.
27...Da1+!
Aktivt försvar: damen ska till b2.
Om svart håller sig passiv skulle
c-bonden inte gå att rädda efter
drag som Se5 och Dc3.
28.Kh2 Db2 29.De1 h6?!
Resten av partiet visar att svart
inte skulle tillåtit försvagningen
av g6. Bättre var 29...h5! trots att
ännu ett hål uppstår i den egna
bondeställningen. Det kan följa
30.g3 Kh8 31.Kg2 Kg8 32.Se5
(enda sättet att komma vidare,
till exempel ger 32.Sg5 inget
efter 32...Dxd4 33.Sxe6 Df6)
32...Dxd4 (eller 32...Dc2 33.
Da1! med intrång på damflygeln)
33.Sxc6 Db6. Den avlägsna fribonden ger vissa vinstchanser
efter 34.Se5 Db7 35.Sf3 eller
34.Dc3 Sd7 35.Sd4.
30.g3 Kh7 31.Kg2 Dc2 32.Se5
Kg8 33.h5
Vits avsikt är uppenbar: skapa
indirekta hot mot e6 genom
Se5-g6.
33...Kh7
En viktig variant är 33...Sh7
34.Sg6 (eller 34.Sd7 De4 med
snar dragomkastning) 34...De4+
(34...Kf7? faller på 35.Da1!)
35.Dxe4 dxe4 (efter 35...fxe4?
kan vit försvara h5 med g3-g4)
36.Se7+ Kf8 37.Sxc6 Ke8. Nu
övertygar varken 38.b5 Kd7
39.Se5+ Kc7 40.Sc4 Sf6 eller
38.d5!? exd5 39.Sd4 Sf6 40.Sxf5
Sxh5 41.Kf1 g5!. Starkt är istället det överraskande 38.Sb8! med
idén Sa6-c5 följt av b-bondens
framryckning. På köpet undviks
38...Kd7. Det kan följa 38...Sf6
39.b5 Sxh5 40.b6 Kd8 41.Sa6
Kc8 42.Sc5 och vit bör vinna så
snart kungen kommer i spel.
34.De3!
Ett väntedrag för att försätta svart
i dragtvång. Efter 34.Sf7?! Db2

35.Sd8 Dxd4 36.Sxc6 Db6
37.Se5 uppstår något liknande
det vi såg i bivarianten 29...h5!. I
partiet kan vit få en större fördel.
34...Kh8
Bästa chansen. Svart undviker att
e6 faller med schack.
På 34...Da4? avgör 35.Dc3
med bondevinst, och efter
34...Kg8 35.Sg6! Dc4 (eller
35...Sxg6 36.Dxe6+ Kf8 37.hxg6
De4+ 38.Dxe4 fxe4 39.Kh3
med lätt vinst) 36.Da3! Db5
(36...Dxd4? faller på 37.b5 och
bonden avgör) 37.Da8 Dxb4
38.De8! är hotet 39.Se7+ avgörande.

35.Sf7+!
Springaren kommer till d8 med
tempo.
På 35.Da3 är 35...De4+ störande, till exempel 36.Kg1 De1+
eller 36.Kh2? Dxd4.
Numera vore 35.Sg6+ sämre:
efter 35...Sxg6 36.hxg6 De4+
37.Dxe4 fxe4! (inte 37...dxe4?
38.g4! Kg8 [eller 38...fxg4 39.f5!]
39.gxf5 exf5 40.d5! cxd5 41.b5
och vit vinner. Genombrott är
ett vanligt tema i bondeslutspel)
38.g4 Kg8 får vit svårt att vinna,
till exempel 39.Kg3 Kf8 40.Kh4
Ke7 41.g5 hxg5+ 42.Kxg5 Kd7
43.f5 exf5 44.Kxf5 Kd6 45.Kf4
Ke6 46.Kg5 Ke7 och svart håller
fiendekungen ute.
35...Kg8
Alternativet 35...Kh7 leder till
en intressant ställning efter 36.
Sd8 Dc4 37.Sxe6 Sxe6 (på
37...Dxb4 finns 38.Sd8! Dd6

39.De8) 38.Dxe6 Dxb4 (inte
38...Dxd4? 39.Dxf5+ Kh8 40.
Dc8+ Kh7 41.Dxc6) 39.Dxf5+
Kh8 40.De5! c5 (vid passivt försvar vinner vit genom att skjuta
fram kungsflygelbönderna). Svart
skulle nu få goda remichanser
efter både 41.Dxd5 cxd4 och 41.
dxc5 Dxc5. Men starkt är 41.f5!
cxd4 (eller 41...Dxd4 42.Dxd4
cxd4 43.Kf3 Kg8 44.Ke2 Kf7
45.g4 Kf6 46.f4 och vit vinner)
42.f6 Df8 (efter 42...gxf6 43.
Dxf6+ Kg8 44.Dg6+ avgör hbonden) 43.fxg7+ Dxg7 44.
Dxg7+! Kxg7 45.f4 Kf6 46.g4
och vit vinner enkelt.
36.Sd8 Dc4
För att lägga beslag på b-bonden.
Efter 36...Dd1? 37.Sxe6 Dxh5
38.Sd8! Dg6 39.Dc3 följt av
40.Sxc6 avgör b-bonden.
37.De1?
Ett konceptuellt drag för att behålla den framtida fribonden,
men mycket starkare var det konkreta 37.Sxe6 Dxb4 38.Sd8!
(nyckeldraget som jag missade;
varken 38.Sc5 Db8 39.De7 Dc8
eller 38.Sxf8 Kxf8 39.De5 Db1
ger något särskilt) 38...Dd6 39.
De8 Dd7 (inte 39...c5? 40.Sc6!
följt av 41.Se7+) 40.Dxd7 Sxd7
41.Sxc6, följt av Kh3, f3 och g4
med utmärkta vinstchanser.
37...Kh8?
I ömsesidig tidsnöd återgäldar
svart misstaget.
Klart att föredra var 37...Dxd4
38.Sxc6 Db6 39.Se5 Db7 och
återigen har det uppstått en
ställning med avlägsen fribonde.
Efter 40.f3 (med idén Dc3-c5)
40...Db5 41.g4 råder ingen tvekan om vits positionella fördel.
Å andra sidan är det forfarande
lika materiellt.
38.Sxe6 Sd7?
Svart missar en enkel taktisk
finess, men efter 38...Sxe6
39.Dxe6 Dxb4 (39...Dxd4? förlorar två bönder efter 40.Dc8+)
40.Dc8+ Kh7 41.Dxf5+ Kh8
42.De5 är vi framme vid en vinstTfS nr 4/2005
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ställning känd från bivarianten
efter 35...Kh7.

39.Sxg7! Kxg7
Eller 39...Dxd4 40.De8+ Kxg7
41.Dxd7+ följt av 42.Dxc6 med
lätt vinst.
40.De7+ Kg8 41.De6+ Kf8 42.
Dxd7 Dxd4 43.Dxf5+ uppg.
Medan 43...Kg8 nu besvaras med
44.Dg6+ och h-bonden tas med
schack, faller övriga kungsdrag
på 44.De5+! med ett enkelt vunnet bondeslutspel.
Genom denna seger gick jag,
lagom inför söndagens (gemensamma) fridag, upp i ledning för
första gången i turneringen. Dittills ledande Julio Granda var
nämligen spelfri i den här ronden, så både Rafael Leitao och
jag tog chansen att gå förbi honom. Ställningen i toppen efter
rond tio var ytterst jämn: Hellsten, Leitao 7; Granda, Felgaer,
Rojas och Vásquez 6½. Dock
hade Leitao och Vásquez ett parti mindre kvar att spela. Tidigare
under turneringen hade jag
knappt ägnat någon uppmärksamhet åt tabellen eller övriga
partier, och hade bara smärre
aningar om mina medspelares
formkurvor – med ett så ansträngande spelschema tyckte jag det
var bäst att koncentrera sig hundra procent på det egna spelet och
lämna spellokalen så fort partierna hade avslutats. Men visst snappade jag upp att Leitao trots att
han var matt i tre mot Rojas
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klarade remi, och att han även
vände en näst intill förlorad ställning till seger mot Granda. Rojas
i sin tur hade redan säkrat en
första GM-norm efter förträffligt spel, och utmanade Vásquez
om att bli först bland chilenarna.
Turneringens joker verkade vara
Ricardi med segrar mot Felgaer
och Leitao men förlust mot
Vásquez och ett par remier mot
de bottenplacerade.
Under fridagen tog jag bland
annat promenader och gick på
bio, allt för att skingra tankarna
från schacket även om detta inte
längre var så lätt. Före turneringen hade jag satt upp målet att
komma på den övre halvan,
vilket verkade rimligt som femterankad, men nu var det uppenbart att högre placeringar stod
på spel. Slutprogrammet med
två svarta och ett vitt parti mot
Rodríguez, Rojas och Granda var
inte det enklaste. Jag siktade in
mig på vinst som vit mot Rojas
och remier i de övriga partierna
för att säkra en plats bland de tre
första.
Partiet mot den kompromisslöse angreppsspelaren Andrés
Rodríguez kom att påminna lite
om det mot Vásquez. I Kanvarianten i Sicilianskt pressade vit på
för hårt i ett läge och jag fick in en
avgörande kontring. Granda och
Leitao vann sina partier, så vi tre
bröt oss loss lite från övriga i
toppen.
Under kvällsuppgörelsen med
Rojas fick jag hjälp från ovan
igen, och det vid ett tidigt stadium: i just drag 13 råkade Luis
sätta bort en kvalitet och partiet
gick inte att rädda. Kanske hade
GM-inteckningen gjort honom
alltför avslappnad. Det var nog
lägligt att få honom strax efter
den var klar. Vásquez och Leitao
enades om remi strax efter öppningen i en utjämnad ställning,
och uppmärksamheten vändes nu
mot den spännande toppuppgö-

relsen Felgaer–Granda. Efter en
något passiv öppning fick Julio
snart igång spelet och uppnådde
så småningom stor fördel. Men
när han bara skulle kassera in
vinsten valde han plötsligt fel
inledningsdrag:
Rubén Felgaer
Julio Granda
Santiago 2005

29...g5?
29...Lxd5?? gick inte för 30.Tc8+
och 29...Dxb7? låter vit slinka
undan efter 30.Dxc4 Dxb6+
31.Kh1. Men segern kunde ha
ordnats genom 29...Te1+ 30.
Kf2 De2+ 31.Kg3 Dd3+! 32.Kf2
(på 32.Kh4 följer 32...Te4)
32...Df1+ 33.Kg3 Dxf4+ 34.
Kxf4 Txc1 och svart vinner enkelt efter 35.Sxd6 Lxd5 36.b7
Lxb7 37.Sxb7 Tb1.
30.Dg3
Vit undviker förstås 30.Dxc4?
De3+ 31.Kh1 Te1+.
30...Te3
Här lär svart ha upptäckt att
30...Lxd5 skulle tillåta 31.Tc8+
Kg7 32.Te8!! Dxe8 33.Dxg5+
Kf8 34.Dh6+ med remischackar.
31.Df2 Te2
Alltför farligt vore 31...Lxd5?
32.Sxd6 med idéer som 33.Tc8+
följt av 34.Sf5+.
32.Dg3 Te3 33.Df2 remi
Läget inför slutronden var således: Hellsten 9, Leitao 8½,
Granda 8 och Felgaer 7½. Efter-
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som Leitao hade oturen att vila
i sista ronden kunde han inte
längre aspirera på förstaplatsen,
och även Felgaer var som synes
avhängd från guldet. Därför skulle allt avgöras i partiet Granda–
Hellsten: om Julio vann skulle
han komma etta på inbördes möte
(varken hedern eller penningarna delas i Sydamerika), i övriga
fall var det jag som avgick med
segern. Läget blev än intressantare av att den vinstpressade
hade vit, och arrangörerna kunde räkna in en talrik publik uppe
i tornet.
Partiet kom att bli ett av turneringens mest dramatiska. Julio
tänkte bort mer än en halvtimme
i en känd teoriställning, men
började sedan spela snabbt och
självsäkert. Jag provade ett
tematiskt bondeoffer men fick
inte tillräcklig kompensation.
Istället kunde Julio steg för steg
öka pressen och jag kände hur
silvermedaljen sakta träddes över
mitt huvud. Då började det hända saker. Vi kommer in i andra
halvlek:

offra den för aktivitet genom
27...Tc8 28.Dxa3 Ta8 29.Db2
Ta4 följt av 30...Da8. Men med
30.Ta3! framtvingar vit avbyten
och svarts öde skulle vara
beseglat. Så istället fick bonden
garderas.
27...Da7 28.Dc6?!
Ett första steg i fel riktning.
Genom 28.Ld3 följt av 29.Le4
kunde vit lugnt förstärka ställningen och först därefter gå över
till mer konkreta aktioner. På
sikt blir det inte lätt för svart att
hålla emot. En bonde är en bonde, som de vise säger.
28...De7 29.Lf4 Td8
Vid första anblicken bara en
oskyldig gardering, men draget
möjliggör också en (om än ganska trivial) taktisk idé.
Efter 29...Sxf4? 30.Dxb6 Sd5
31.Dc6 har vit brutit upp blockaden och merbonden tar ut sin
rätt.
30.Txa3?
Fråga mig inte hur jag lyckades
charma Caissa även i detta viktiga ögonblick. Damen borde ha
gått tillbaka till c1.
30...g5!

Julio Granda
Johan Hellsten
Santiago 2005

Fästningen som jag felaktigt investerade en bonde i för ett tiotal
drag sedan är på väg att falla.
Senaste draget 27.Dc1 förtydligar problemet med svarts svaga
a-bonde, som verkar ha gått ett
steg för långt. Nu tänkte jag först

Löparen avlänkas från d6-bonden så att 31...Tc8 ska vinna
damen! Vit tvingas ge kvalitet
för att inte förlora direkt, och
partiet byter drastiskt karaktär.
31.Ta6 gxf4 32.Txb6 Sxb6 33.
Dxb6 Ta8
För att hejda a-bonden.
34.Lc4
Under partiet bekymrade jag mig

för 34.Dc6 Txa2 35.b6 Tb2
36.La6, men efter 36...fxg3 37.
hxg3 Dg5! är det svart som har
chanserna, till exempel 38.b7?
Dd2 eller 38.Dxd6 Da5 med idén
39...De1.
34...Tc8 35.Lb3 fxg3 36.hxg3
Df8?
Ett vårdslöst drag. I tidsnöden
fick jag för mig att svarts angrepp
skulle vara vinnande. Men det är
istället den egna kungen som blir
mest utsatt.
Viktigt var 36...d5! för att
begränsa vits löpare. Svart har nu
större chanser att stoppa fribönderna, till exempel genom Db4
om vit spelar a2-a4. Med tanke
på löparens passivitet står svart
nog lite bättre i den här komplicerade ställningen. Vit får med
nästa drag liv i denne.
37.d5! Tc1+
Efter 37...e5 38.De3 följt av
39.a4 börjar fribönderna bli
riktigt oroande. Jag slänger i
stället allt köttet på grillen, som
chilenaren skulle uttryckt det.
38.Kg2
Hade Julio verkligen tänkt bli
matt i två? Nu såg även jag vits
försvarsresurs och blev nästan
lite generad över att ha spelat så
simpelt.
38...Dh6 39.Dd8+! Kg7 40.Dh4

40...Dd2?
En grov felbedömning. Med datorn som analyspartner blir man
ibland medveten om sina schackliga fördomar. Här handlar det
om att förbundna fribönder skulle
TfS nr 4/2005
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vara omöjliga att stoppa. Det
verkar inte alls vara något fel på
40...Dxh4 41.gxh4 Kf6. Får svart
aktivera kungen kan han kanske
till och med vinna partiet. Nu
strandar 42.b6 på 42...Tc8! 43.a4
Ta8 följt av 44...Ta6 och lustigt
nog faller redan en av bönderna.
Istället kan vit prova 42.a4 med
dragupprepning efter 42...Tc3!
43.Ld1 (inte 43.La2? Ta3)
43...Tc1 44.Lb3. Det är riskabelt att spela på vinst, till exempel 42.f4?! e5 43.Kf3 Tc5! och
44.a4? går inte för 44...Tc3+.
41.dxe6
Nu har vit dam, löpare och bonde med i mattangreppet.
41...De1
Jag insåg omgående att enda försvaret var att själv försöka sätta
matt! Publiken började fatta
tycke för ställningstypen.
42.Dg5+
Vit undviker förstås 42.exf7?
Df1+ och matt i nästa.
42...Kf8
Svart i sin tur avstår från
42...Kh8? 43.Df6+ med snar
matt.
43.Kh3
Kungen försöker slinka ut.
En obalanserad ställning
uppkommer efter 43.e7+ Ke8
(43...Dxe7? faller på 44.Dxc1)
44.Dg8+ (44.Kh3 Tc5 leder efter
dragomkastning till partifortsättningen) 44...Kxe7 45.Dxf7+ Kd8
46.Kh3 Tc5 47.Dg8+ (inte
47.b6? Dh1+ 48.Kg4 h5+ 49.Kf4
Dc1+ och svart vinner) 47...Kc7
48.Dxh7+ Kb6. Trots klar materiell fördel tror jag inte att det här
är så lätt att vinna för vit – svarts
kung står säkrare och d-bonden
kan kanske få fart så småningom.
43...Tc5!
Ett nyckeldrag för att hålla hoten
mot vits kung levande. Rent
instinktivt kändes det rätt att
spara schacken på h1 tills ett
senare läge, och nu ser jag mycket riktigt att svart förlorar efter
43...Dh1+? 44.Kg4 Tc5 45.e7+
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Ke8 46.Dg8+ Kxe7 47.Dxf7+
Kd8 48.Df6+! Kc7 49.De7+.
Detaljen är att med svarts dam
på e1 skulle den sista damschacken inte vara möjlig.
44.Dh6+
Inte 44.Ld5? Dh1+ 45.Kg4 h5+!
46.Kf4 Dc1+ och svart vinner.
Efter 44.e7+ Ke8 45.Dg8+
Kxe7 46.Dxf7+ Kd8 har spelet
övergått i bivarianten efter 43.e7,
och även 44...Dxe7!? är tänkbart.
44...Ke7 45.Dh4+ Kf8
Vit kan ta ut dragupprepning
med 46.Dd8+, men remi var av
förståeliga skäl inte aktuellt den
dagen.
46.Kg2 Tc1
Svart måste förnya matthotet.
47.Kh3 Tc5 48.Dd8+?
Vit överspelar ställningen.
Objektivt sett var 48.Dh6+ det
korrekta draget och poängen
delas. Nu blir han av med
schackarna.
48...Kg7 49.Dxd6
Förlorar på direkten, men det
gick ändå inte längre att rädda
ställningen: om 49.Kg2 har svart
49...Th5, på 49.g4 följer 49.
...Dxf2, och inte heller hjälper
49.exf7 Dh1+ 50.Kg4 Dh5+!
(snabbare än 50...h5+) 51.Kf4
De5+! 52.Kg4 Df5+ 53.Kh4 Dh5
matt.
49...Dh1+ 50.Kg4 f5+! 51.uppg.
Vi satt kvar en stund och analyserade, mest för att se om vit
hade någon direkt vinst i ställningarna som uppkommer efter
41.dxe6. Det verkar alltså inte
vara så, och istället får 30.Txa3?
betecknas som vits stora misstag.
Hade Julio bara uppmärksammat resursen 30...g5! tror jag
att han hade vunnit utan svårigheter. Ödesdiger i den här turneringen blev hans oförmåga att
förvalta överlägsna eller vunna
ställningar – partierna mot
Felgaer, Leitao och mig borde
ha inbringat 2½ eller rentav 3

poäng, men skörden stannade på
magra ½. Jag är den förste att
erkänna att Granda var den som
hade visat det mest övertygande
spelet i turneringen, vilket rent
logiskt borde resultera i första
plats. Men som Leitao med
brasiliansk fotbollssymbolik uttrycker saken: “mål förtjänas inte,
de sätts!“.
Efter att Felgaer och Vásquez
vunnit sina partier kunde prislistan fastställas. Jag hade kommit
upp i hela 10 av 12, efter en
surrealistisk slutspurt med 8½ av
9 mot bland annat fyra GM och
tre IM. Andraplatsen delades av
Leitao och Felgaer på 8½, och
efter dem följde Vásquez och
Granda på 8. Förutom belöningen med en ståtlig segertrofé
(självaste Enteltornet i miniatyrformat) och ett väl tilltaget penningpris var det en stor heder för
mig att vinna den starkaste turneringen i landet där jag numera
bor, samt att ta hem segern till
universitetet i Arica. Rektor
Emilio Rodríguez ringde flera
gånger under turneringen för att
sporra mig och försäkra sig om
att allt var under kontroll.
Utan tvekan är det mitt bästa
resultat någonsin. Kanske var det
täta spelschemat bara till min
fördel; mindre förberedelser och
mer schack, som Emanuel konstaterade. Rutiner i sann Botvinnikanda, med läggdags före
tolvslaget och uppstigning vid
åttasnåret, var nog också av vikt
i en turnering av det här slaget.
Avslutningsvis kan jag bara
hoppas att turneringens fina
tradition fortsätter. Hotell, startvillkor och organisation var allt
på hög nivå. I turneringskonceptet ingår att den regerande mästaren strax före varje ny upplaga
möter den chilenska junioreliten
i en simultan, som även den
arrangeras av Entel. I samband
med detta ska jag nog ta och
föreslå den där trippelronden ...
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Linarestesta din spelstyrka!
Av Ian Rogers
Foto Cathy Rogers
Översättning Ola Winfridsson

Fick du inte någon inbjudan till Linares
i år heller? Lider du av mindervärdeskomplex bara för att 2700 i elo är en
avlägsen dröm? Tror du att du kan spela
bättre än världseliten? I så fall är det här
ett test för dig!
I samtliga ställningar, var och en tagen
från årets turnering, har du tre drag att
välja mellan. Två av dessa alternativ ger
poäng, det tredje är det drag som faktiskt
spelades i partiet. Frågan är nu, kan du
undvika de misstag som deltagarna i 2005
års upplaga av Linares gjorde?

Lösningar på sidan 294

Ställning 1
Viswanathan Anand
Veselin Topalov
Rond 2

Ställning 2
Peter Leko
Viswanathan Anand
Rond 3

Ställning 3
Paco Vallejo
Garri Kasparov
Rond 3

Vad bör svart spela?

Vad bör svart spela?

Vad bör vit spela?

a) 45...Ke5
b) 45...Sd5
c) 45...Txc5

a) 16...Df6
b) 16...Sxe5
c) 16...Lxf3

a) 27.Ta1
b) 27.Ta4
c) 27.Ta5
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Rustam Kasimdzjanov
på promenad i
Linares tillsammans
med sekundanten
Robert Hübner.

Ställning 4
Viswanathan Anand
Rustam Kasimdzjanov
Rond 4

Vad bör vit spela?
a) 21.Lxc4
b) 21.Dg4
c) 21.b3
Ställning 5
Viswanathan Anand
Rustam Kasimdzjanov
Rond 4

Vad bör vit spela?
a) 45.Kxc1
b) 45.Txc1
c) 45.Kb3

Vad bör vit spela?
a) 32.f4
b) 32.Lf5
c) 32.Le4
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Ställning 6
Veselin Topalov
Peter Leko
Rond 4

Ställning 7
Viswanathan Anand
Garri Kasparov
Rond 6

Vad bör vit spela?
a) 37.b6
b) 37.Dc2
c) 37.Sc3
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Efteranalys i Linares.
Bakom Garri Kasparov
står vår reporter Ian
Rogers och antecknar.

Ställning 10
Veselin Topalov
Viswanathan Anand
Rond 9

Vad bör vit spela?
a) 45.Le7
b) 45.a4
c) 45.Kc3
Ställning 8
Michael Adams
Veselin Topalov
Rond 8

Ställning 9
Veselin Topalov
Viswanathan Anand
Rond 9

Vad bör vit spela?
a) 28.Th1
b) 28.Tdf1
c) 28.Dh3

Vad bör vit spela?
a) 26.Te1
b) 26.De1
c) 26.Le4

Ställning 11
Viswanathan Anand
Michael Adams
Rond 14

Vad bör vit spela?
a) 24.bxa4
b) 24.Txa4
c) 24.Lh7+
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Lf7 sitter svart med alla trumf på
hand) 21...Lxh2+! 22.Kxh2 Dh4+
23.Kg1 Dxf2+ 24.Kh2 remi

Lösningar
Ställning 1
Anand–Topalov

Ställning 3
Vallejo–Kasparov

Anand har redan förlikat sig med
tanken på remi och om Topalov
hade spelat a) 45...Ke5 (med
hotet 46...f4) 46.a6 Ta7 eller b)
45...Sd5 46.a6 Ta7 skulle det ha
krävts ett smärre under för att
ändra på det resultatet.
Bulgaren räknade emellertid fel
något alldeles rysligt och spelade
c) 45...Txc5? och efter 46.a6
fanns det inte tid för 46...Tc8
47.a7 Ta8 på grund av 48.Lb5.
Detta tvingade Topalov att offra
springaren genom 46...Sd5 47.a7
Sc7 48.a8D Sxa8 49.Txa8 f4.
Anands teknik visade sig dock
räcka till mer än väl efter 50.Tf8+
Ke5 51.Lg4 f3 52.Tf5+ Kd4 53.
Txc5 Kxc5 54.Kc3 Kb5 55.Kd2 f2
56.Le2+ Kb4 57.Kc2 Ka3 58.Kb1
e3 59.Ka1 uppg.

Vits springare har hamnat lite
vid sidan av, men efter a) 27.Ta1
eller (vilket kanske är mer exakt)
b) 27.Ta4 borde vit kunna hålla
remi utan större problem. Vallejo spelade emellertid c) 27.Ta5??
i tron att 27...Lxf2+! 28.Dxf2 Dxa5
kan besvaras med det lilla tricket
29.Sxe6. Så långt allt gott och
väl, men det finns en hake:
29...Lxg2! och Vallejo tvingades
kasta in handduken på grund av
30.Dxg2 (30.Kxg2 Dd5+ eller
30.Sxf8 Lxf1 31.Sxh7 Ld3)
30...Db6+. 30.uppg.

Ställning 2
Leko–Anand
Denna ställning är aningen udda
i detta test eftersom Anand faktiskt lyckades hitta det näst bästa
draget i diagramställningen!
Alternativ b) 16...Sxe5 är det
svagaste draget eftersom svart
efter 17.Sxe5 inte har råd att
roffa åt sig e-bonden och dessutom måste göra något åt hotet
18.f3. Den bästa fortsättningen
är c) 16...Lxf3! eftersom 17.Sxf3
(17.gxf3 Lxe5 18.dxe5 Sxe5 är
ännu värre) 17...g5! ger svart ett
starkt kungsangrepp.
Anand spelade i stället a)
16...Df6 och kunde efter 17.Db3
Kh8 18.Le2 framtvinga en spektakulär remi: 18...Txe5! 19.dxe5
Sxe5 20.Sxe5 (20.Sd4?! Sg4 ger
svart ett alltför starkt angrepp)
20...Lxe5! 21.Lxh5 (efter 21.g3?!
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Ställning 4
Anand–Kasimdzjanov
Kasimdzjanov har spelat öppningen dåligt och i diagramställningen kan vit få nära nog avgörande fördel med b) 21.Dg4!.
Hotet mot g7 tvingar i princip
svart att spela 21...Lxf5 22.exf5
f6, men efter 23.Lxc4+ bxc4
24.Dxc4+ är vit ren bonde över.
a) 21.Lxc4 bxc4 22.Dg4 torde
leda till liknande ställningar, men
i stället drog Anand c) 21.b3?!,
vilket tillät 21...Sb6 22.c4 bxc4
23.bxc4 Sd7! 24.Dxd6 Dxd6 25.
Sxd6 Sc5 och svart stod endast
något sämre (senare inexaktheter från svarts sida gav Anand
chansen att nå ställning 5).

Ställning 5
Anand–Kasimdzjanov
Vit har en sund merbonde och
har här möjlighet att sätta
ordentlig press på svart med a)
32.f4! – c) 32.Le4 skulle också
vidmakthålla vits fördel – men

efter Anands b) 32.Lf5? a5 33.
Lxe6 kunde indiern skatta sig lycklig att Kasimdzjanov hade så ont
om tid att han knappt kunde
neka vits remianbud. Efter
33...fxe6 är det svart som har alla
vinstchanser. remi

Ställning 6
Topalov–Leko
Efter att ha missat lätt vinst i
draget före (genom att slå på
g6 i stället för e6) blev Topalov
tagen på sängen av Lekos
44...Lf4-c1+!. Trots det har vit
två vinstvägar: a) 45.Kxc1! Txf1+
46.Lxf1 De1+ 47.Kc2 Dxf1 48.
e7 och c) 45.Kb3! Txf1 46.Lxf1
h2 47.Lg2 (47.e7 är inte heller
dåligt) 47...h1D 48.Lxh1 Dxh1
49.e7.
Topalov valde däremot b)
45.Txc1? och efter 45...Dxc4 46.
e7 Ta8! hade svart fått ett irriterande motspel. Partiet slutade
remi efter 47.Dxh3+ Kg7 48.e8S+
Kg8 49.Sf6+ Kf7 50.Dd7+ Kxf6
51.Dd4+?! (51.Tf1+ var sista
chansen) 51...Dxd4 52.cxd4 g5
53.Tc6+ Kf5 54.b5 g4 55.Kb3 g3
56.Tc1 Ke4 57.Tg1 remi

Ställning 7
Anand–Kasparov
Kasparov har blivit positionellt
utspelad och hans försvarsuppgift hade varit hart när omöjlig
om vit bara hade spelat c) 37.Sc3!
varefter det kan följa 37...Tc7!?
(eller 37...e3!? 38.fxe3 Txf1+
39.Kxf1 Db4 40.Dd3 och vit
konsoliderar sin ställning)
38.Sxe4 Dxc4 39.Dxc4 Txc4
40.Sxd6 Td4 41.Se8+ Kf7 42.Sc7
Ld8 43.Tc1 och svart kan inte
rädda slutspelet efter 43...Tb4
44.Tc6 Lxc7 45.Txc7+ Ke6
46.Tb7 Kd5 47.b6 e4 48.Tb8 h4
49.b7 Kc6 50.Tg8.
Vit sitter också med alla trumf
på hand efter b) 37.Dc2, men
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övertag efter 26...Dd4+ 27.Dxd4
Sxd4 28.Kc3.
Efter åtta minuters betänkande spelade Topalov dock 26.Le4
och efter 26...Te8 27.c3 g5 28.Le3
De5 var det allra värsta över för
svart (Anand var emellertid på
givmilt humör och Topalov fick
åter övertaget när indiern oförsiktigt nog tillät Lxc6 i ett för vit
fördelaktigt läge. Det leder oss
till ställning 10 ...).

vit. Det finns gott om sätt att
släppa denna bonde på med hyggliga remichanser i behåll, men
Anand gjorde bara saken värre
med sitt 25.Dd2?. Adams vederlade detta genom 25...c5! 26.d5
Lxb2 27.Dxb2 Lb7! 28.De5 Da8!
och svart kunde plocka d-bonden under gynnsamma omständigheter, varefter han inte hade
några större besvär med att ta
hem hela poängen efter ytterligare 24 drag.

Ställning 10
Topalov–Anand

Poängräkning

Adams öppningsförberedelser
har gått perfekt i lås och allt han
behöver göra nu är att växla över
angreppet på h-linjen så är partiet i praktiken avgjort. Det sker
bäst genom a) 28.Th1! följt av
28...Da5 29.Sf4!, 28...Tb8
29.Dh2 eller 28...Tfc8 29.Se5!.
c) 28.Dh3 vore också mycket
starkt, men Adams b) 28.Tdf1
gav inte mycket efter 28...Da5
29.Dd6 Dc7 30.Dxc7 (30.Dxa6 är
måhända bättre, men 30...Tc8
ger svart motspel. Med damerna
avbytta hade Topalov inga problem att hålla fortet.) 30...Txc7
31.Se4 Tc4 32.Tf4 Td4 33.b3 Td5
34.Kb2 a5 35.Tg3 Se5 36.Sdf2 f5
37.gxf6+ Sxf6 38.Sg5 Te8 39.Tg1
Sed7 40.Tf3 e5 41.Tfg3 e4
42.Sgxe4 Sxe4 43.Txg6+ Kh7 44.
Tg7+ Kh8 45.T7g4 Sef6 46.Th4+
Sh7 47.Sh3 Tg8 48.Sf4 remi

Svarts hot 45...Tg7 ser farligare
ut än vad det egentligen är eftersom vit kan besvara det med
46.Le7 (och om 46...Tg4?, så
fångar Topalov tornet genom
47.Lg5). Det finns därför inget
som hindrar vit från att förstärka
sin ställning med b) 45.a4 eller
det effektivare c) 45.Kc3! (som
ju hotar 46.Te3).
I stället drog Topalov a)
45.Le7?! och efter 45...Td4!
46.Lg5 Te4 47.Td2 Kb6! kunde
svart aktivera sin löpare och
enkelt styra in partiet i remihamnen: 48.Td3 c5+ 49.Ka3 Te2
50.Txg3 Lb7 51.Lf6 Txg2 52.Tg5
Txg5 53.fxg5 f4 54.Le5 f3 55.Lg3
Le4 56.Kb2 Kc6 57.Ka3 Lb1 58.Lf2
Kd6 59.Kb2 Le4 60.Kc1 Lg6
61.Kd2 Lb1 62.a3 Lg6 63.Lg3+
Kd7 64.Ke3 Lc2 65.Kxf3 Ke6
66.Ke3 c6 67.b4 cxb4 68.axb4
Kf5 69.Kd4 Ld1 remi

Varje gång du lyckas undvika
partifortsättningen får du 5
poäng (oavsett vilket av de andra
två alternativen du har valt). Om
du däremot följer Linaresdeltagarnas dåliga exempel blir det 5
poängs avdrag med undantag för
ställning 2 där alternativ c) ger 5
poäng, a) ger 0 och b) 5 poängs
avdrag. Summera poängen. Om
du får mer än 0 poäng är du
uppenbarligen för stark för att få
vara med i Linares och då kan du
se dig i månen efter en inbjudan
till 2006 års turnering!

Ställning 9
Topalov–Anand

Ställning 11
Anand–Adams

Topalov har utnyttjat sitt löparpar och tryckt på hårt. I diagramställningen hade han kunnat
dra åt tumskruvarna ytterligare
genom b) 26.De1! med idén
27.Td5 och om svart spelar
26...Se5? följer 27.Le3 och damen är fångad. Alternativ a)
26.Te1 ger också vit ett rejält

I diagramställningen kan Anand
hålla balansen med b) 24.Txa4
eller c) 24.Lh7+ (vilket åtminstone inte gör någon skada om vit
slår på a4 med tornet i nästa
drag), men han spelade i stället
det sorglösa a) 24.bxa4? och efter 24...Lf6! har d-bonden redan
blivit en allvarlig huvudvärk för

Anand spelade a) 37.b6?, vilket
tillät 37...Dd4! 38.Dc2 Kh7 och
plötsligt kommer vit inte vidare.
Anand försökte med 39.Kh2, men
efter 39...Txf2! 40.Txf2 Lxf2 insåg
han att 41.b7? faktiskt förlorar
på grund av 41...Lg1+ 42.Kh1
Da1. Vit kan bibehålla minimala
vinstchanser med 41.Db1 Dd3
42.Dxd3 exd3 43.b7 La7 44.Kg3,
men Vishy tillät ett abrupt remislut genom 41.Dc1 e3 42.b7
Da7 43.Db1 e2 44.Se7 Lg3+! remi

Ställning 8
Adams–Topalov

■ Stjärnspäckade Wood
Green, med Michael Adams
på första bordet och Pia
Cramling på åttonde, klarade 4–4 i finalmatchen mot
Guildford i brittiska lagmästerskapet. Wood Green vann
mästerskapet på bättre partipoäng.
Det var den 2 maj. Den 8
maj var det särspel i tyska
Bundesliga. Michael Adams
kom inte till spel i SG Porz,
som förlorade matchen mot
SV Werder Bremen med
3½–4½ trots betydligt högre
snittrating.
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Ärans väg
Av Christer Brundin

E

n korp hade flugit över E:s
hus och en stor svart katt
med röda ögon hade korsat hans
väg och då E spottade hade katten stannat och fräst och nästan
skrämt vettet ur den harige Ordföranden. Nu satt han ängslig
inomhus, full av ruelse: han hade
fegat ur och svikit. Ställd inför
den obeveklige Blixtfantomen,
den levande stridsvagnen, hade
han kastat sina vapen och, för
att låna en stilblomma från
klubbjournalen Blasket, “som en
ynkrygg hals över huvud och med
benen på ryggen sprungit“. Hans
kamrater däremot, som med sina
knallpulverpistoler modigt utmanat kolossen, hade blivit liggande kvar på valplatsen som slagna
av en järnhand. De hade fallit
men deras sköldar var buckliga
och sin ära hade de i behåll. Men
E hade förlorat sin och det var
därför han nu satt och deppade.
Vis av lidna förluster hade Ordförande E med tiden utvecklats
till en fridens man som ogillade
krigets larm och dån. Vid schackbrädet var han benägen att snabbt
inleda fredsförhandlingar med
fienden även i fördelaktiga lägen
och innan den verkliga kampen
ens börjat. Hans väg var kantad
av stormästarremier och tidiga
handskakningar. Hellre en halva
i handen än tio helor i skogen
var mottot för denne försiktige
general.
E:s schackliga förmåga hade
ju, liksom de flestas, sina be-
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gränsningar men i kraft av sin
joviala personlighet och sin
kamerala talang var han en stor
tillgång för CSK. Som lottförsäljare till klubbens fromma stod
han exempelvis i särklass. Men
vad hjälper väl sånt en ärelös
man?
Trots att han nu på lördagskvällen satt framför en sprakande brasa så kände sig E allmänt
ruggig för i själen frös han och
huttrade. Han hade fått svikarens och loserns stämpel på sig
och gliringar hade han fått motta
och han rös bara han tänkte på
den svarta fågelns hesa och ödsliga kraxande. Utledsen på att
ligga sömnlös fattade han nu sitt
oryggliga beslut: i söndagens
ödesmatch mot SK Dubbelbönder skulle han inte vika eller
kompromissa. Han skulle tvätta
bort pultronens rykte från sitt
besudlade namn och vinna eller
försvinna, däremellan fanns intet
och åter intet! Och på detta svor
han en dyr ed.
Så kom då söndagens begivenhet. Matchen mellan CSK och
Dubbelbönderna var viktig så till
vida att båda lagen var angelägna
om att slippa den nesliga jumboplatsen i tabellen inför juluppehållet och stämningen var laddad
när klockorna sattes igång. Här
följer spelet vid E:s bord, det
sista av fem. Varianter inom
parentes är hämtade ur Blasket
där partiet inte undgick att
hamna.

Dubbelbonden öppnade med
1.e4 och E svarade 1...c5. Efter
2.Sf3 d6 3.d4 cxd4 4.Sxd4 Sf6
5.Sc3 a6 var man inne i Najdorfvarianten och vit fortsatte
med 6.h3, ett drag som satte
myror i huvudet på E. Han kom
fram till att vit gav sin kung ett
lufthål redan innan han rockerade för att helförsäkra sig mot
plaskmatt på första raden. Om
han ändå själv en enda gång hade
varit så vis, tänkte E ångerfullt.
Dock tycktes draget kosta ett
tempo och han påskyndade därför utvecklingen av sin damflygel
med det synnerligen suspekta
6...b5 ovetande om att han här
beträdde helig, klassisk mark ty
så spelade själve Najdorf, som
tydligen inte kunde sin egen
variant, mot Bobby Fischer i
Varna 1962. Dubbelbonden, som
verkade bättre påläst, fortsatte
omedelbart med Fischers 7.Sd5!.
Jaså, han flyttar samma pjäs två
gånger i öppningen, ett nybörjarfel, tyckte E med växande tillförsikt. Sen upptäckte han att
bonden på e4 stod i slag och
tittade glupskt men misstänksamt
på den. Hade vit satt bort den
eller kunde den vara förgiftad?
E såg upp mot sin motståndare
men dennes stenansikte avslöjade inget. Till sist beslöt han
visligen (7...Sxe4 8.Df3!) att inte
ta några risker och fortsatte
mobiliseringen med 7...Lb7.
Dubbelbonden spelade nu
med synbart välbehag 8.Sxf6+.
Som klubbnamnet antyder var
dubbelbönderna förtjusta i att
tillfoga sina motståndare en
dubbelbonde, ofta och speciellt i
slutspel ett dödligt sår. E nödgades till 8...gxf6 och därpå följde
9.c4 bxc4 10.Lxc4 och här kunde
E inte motstå frestelsen längre
utan slog bonden med 10...Lxe4
varigenom han oavsiktligt parerade det lömska hotet Lxf7+ följt
av Db3+ eller direkt Db3. Dubbelbonden spelade 11.0-0.
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Så långt i giganternas väldiga
fotspår. Nu lämnar partiet det
sublimas sfär och övergår i en
lantligt rå knytnävskamp. E avvek från Najdorfs 11...d5 med
11...Db6, enligt egen uppgift för
att hålla ett öga på testamentsbonden på b2, och dubbelbonden som ansåg sig klar med sin
uppmarsch tog nu till våld. Med
en grov näve grabbade han tag i
löparen på c4 och sände iväg en
susande rallarsving mot E:s
kungsställning med 12.Lxf7+.
E som under sin karriär gått på
detta offer oräkneliga gånger blev
lika överraskad varje gång. Han
ryckte till som stungen av en
skallerorm, satte kaffet i halsen
och spillde hostande på sitt protokoll. Då han kommit i ordning
igen slog han i brist på bättre
löparen med 12...Kxf7. Dubbelbonden fortsatte handgemänget
med 13.Dh5+ och E som trots
svåra chockskador fortfarande
stod på benen såg nu att motståndaren hade en poäng: på det
naturliga 13...Lg6 skulle efter
14.Dd5+ det oskyldiga tornet på
a8 duka under. Eftersom 14...Kg7
såg allmänt ohälsosamt ut
(13...Kg7 14.Se6+ Kg8 15.Sxf8
Sc6 16.Dg4+ Kxf8 17.Dxe4 och
vit måste vinna) valde E 13...Kg8
och dubbelbonden utdelade vad
han trodde var ett knockoutslag:
14.Dg4+. E spelade det tvungna
14...Lg6, och bärsärken, som
genom schackblindhet förbisett
att detta drag nu var möjligt,
hejdades abrupt i sin framfart
och blev sittande gloende fånigt
på ställningen. Så slog han sig
stönande för pannan och gömde
därefter överväldigad av skam
ansiktet i händerna. Den förvånade E kunde från sin plats höra
hur han nedkallade förbannelser
över sig själv och gnisslade tänder i vanmäktigt raseri över sin
dumhet.
När dubbelbonden hämtat sig
fortsatte han partiet med 15.De6+

och E stod vid en korsväg. Eftersom 15...Kg7 såg ut att stänga in
löparen på f8 valde han 15...Lf7.
Dubbelbonden spelade med
uppgiven min 16.Dg4+ och E var
åter i valet och kvalet. Det svindlade för ögonen på honom när
han försökte beräkna följderna
av 16...Lg7 17.Lh6 Lg6 18.De6+
men hans “fingertoppskänsla“,
som han brukade säga, avrådde
honom från att ge sig in i den
härvan och det blev 16...Lg6
vilket dubbelbonden med om
möjligt ännu mer uppgiven min
besvarade med 17.De6+.
Det gick nu upp för E att
dubbelbonden var nöjd med remischackar och han andades ut.
Remin var i hamn! Ännu en halva
bärgad! Han ryckte på axlarna,
log ett förbindligt leende och
skulle just sträcka fram handen
mot sin motståndare när han
kände att någonting var fel. Eden!
Han hade glömt eden han svurit!
Han bleknade och kalla kårar drog
längs hans ryggrad då han insåg
att han med remin som i en liten
ask måste spela på vinst. Varför
hade han lovat något så dumt? Så
erinrade han sig dessa otrevliga
varsel, juniorernas fnissanden
bakom ryggen på honom och det
outtalade hotet i Blasket att
degradera honom till Dynamitgubbarnas krets, CSK:s veteranförsamling vars medlemmar satt
i ett hörn för sig själva och envisades med att spela med två och
en halv timmes betänketid för
fyrtio drag och uppskjutna partier och nyttjade halvsekelgamla
protokoll där det längst ner stod:
“Efter slutat spel skall pjäserna
ställas upp“. Nej!, nej!, inte sitta
bland de sömngångarna, det
anstod icke en ordförande, det
fick bära eller brista! Han måste
fortsätta!
Sedan E fattat detta beslut lämnade han sin plats och tassade
omkring för att kontrollera läget
vid de övriga borden. Hans egen

insats kunde ju bli matchavgörande! B:s dubbelbonde hade gått
på en av hans gamla spelöppningsminor och försvunnit i rök
och damm och segraren gick nu
med händerna på ryggen omkring och pöste medan han
kastade uppfordrande blickar på
sina lagkamrater och speciellt då
på E. För den ettrige lille kassören A såg det bra ut. Han hade
överflyglat sin motståndare och
skulle nog snart börja hacka
köttet från benen på honom. D
var på fallrepet för i vinstställning hade han i nervöst betingad
sinnesförvirring genom fingerfel
satt bort en pjäs. “En ofrivillig
sprittning i armen och så tappade jag springaren på fel ruta“,
förklarade han sig. “Dom har hala
pjäser här också“, tillade han.
Återstod så redaktören för
Blasket och det var inte svårt
för E att se att där stod det illa till.
I ungdomligt övermod hade
Redaktören offrat ihjäl sig och
med knutna händer hårt pressade mot knallröda kinder och med
bakom glasögonen febriga och
vilt stirrande ögon som inför en
oundviklig frontalkollision med
en ångvält låg han nu i brygga
med pjäs under och dessutom en
dubbelbonde.
Läget i matchen var alltså vid
denna tidpunkt oklart och E gavs
ingen förevändning att backa ur
och i sista sekunden smita från
sitt beslut, om han nu tänkt sig
det. Likt en duellant som går mot
sitt öde men inte vet vilket gick
han på ben som knappt bar
honom tillbaks till sitt bräde.
Han satte sig ned och synade
situationen en sista gång. Han
tittade också förstulet på sin
motståndare men denne satt fridfullt tillbakalutad i sin stol och
blickade ut genom fönstret som
om det hela inte längre angick
honom. E stramade upp sig och
drog med en hand i vilken han
lyckades undertrycka en darrning
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17...Kg7. Tärningen är kastad,
tänkte han.

I samma ögonblick som E satte
ner kungen på g7 blev det liv i
dubbelbonden. Likt en blodtörstig tiger som länge dold bakom
en buske lurpassat på sitt byte
tog han språnget och med
18.Lh6+! satte han klorna i den
totalt överrumplade E och han
drämde ner löparen på h6 med
en smäll som fick hela brädet att
skallra och E skallrade med på
samma frekvens samtidigt som
ett gurglande ljud trängde fram
ur hans strupe. Med klotrunda
ögon och hängande underkäke
betraktade han löparen som om
han såg i syne. Men det gjorde
han inte och han var tvungen att
slå den! Och han slog den med
18...Kxh6 och vad var detta för
vansinne? Vit hade ju inte ens
en schack, jo, det hade han och
den kom ögonblickligen med
19.De3+. E såg i en febersyn att
han som genom ett djävulens
påfund skulle förlora damen
efter avdragaren Se6+ om han
kröp tillbaks till hålan på g7. Nej,
hellre ut på fria fältet, yrade han
groggy och spelade 19...Kh5. Det
kom 20.g4+ och raglande likt en
drucken fick E nu löpa gatlopp
med slagen haglande över sig.
Efter 20...Kh4 21.Dg3+ Kg5
22.Se6+ Kh6 segnade han efter
det sövande 23.Df4 matt ner för
gott och blev uträknad.
“Det pillret var beskt!, sa E när
han gratulerade sin motståndare
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till segern. Denne bara grymtade
på typiskt dubbelbondevis. “Det
hade inte hjälpt om du spelat
Lg7 heller, sa den mångseende
D, som såsom inbiten bakblåsare
inte missat slutstriden. Han böjde sin giraffhals över brädet och
flyttade med en trollkarls fingerfärdighet tillbaks pjäserna till
ställningen efter 16.Dg4+. “Om
nu alltså 16...Lg7“, rabblade D,
“så 17.Lh6 och efter 17...Lg6 kommer 18.De6+ Kf8 19.Lxg7+ Kxg7
20.Dxe7+. Om nu 20...Kh6 så
kan svart efter 21.Se6! inte förhindra Dxf6 med avgörande
matthot medan vi efter 20...Lf7
21.Sf5+ Kg6 har följande läge“:

“Ja, det var ungefär så här jag
tänkte mig den varianten“, svamlade E.
“Vad spelar du här?“, frågade
D dubbelbonden och E var glad
att han inte frågat honom.
Dubbelbonden briljerade med att
hitta 22.De4!!, ett stilla drag som
beseglar svarts öde för lika väl
som det olycksaliga tornet på a8
är hotat så hotar det fruktansvärda 23.Dg4 matt. Som den Stora
Maskinen lätt visar så måste svart
parera matthotet med 22...h5 och
den bästa vinstvägen för vit är nu
23.Sxd6+ Kg7 24.Sf5+ Kg6
25.Se7+ Kg7 26.Dxa8 och det är
omöjligt att fånga den vita
springaren.
“Vad tog det åt dig idag Erik?,
frågade D. “Det där var väl
dumdristigt!“ E bara skakade på
huvudet. “Det är en lång historia

Dagobert“, sa han. Ja, dumdristig var väl vad han skulle få
heta i fortsättningen, tänkte han
bittert, och om de nu förlorade
skulle han dessutom “bli syndabock och bära ett hundhuvud“.
(Blaskets skribent måste här ha
felciterat E)
Ställningen i matchen var nu
2-2 och allt hängde på utgången
av Redaktörens parti. Väntan blev
en enda lång pina för den marterade E.
Redaktören hade legat i brygga
i en och en halv timmes tid, hans
ansiktsfärg hade antagit en
blåaktig ton och han höll på att
få blomkålsöron, men till slut
skulle det ändå visa sig att E:s
lycka hade vänt. Efter Redaktörens trettiofemte drag var ställningen:

Genom att slingra sig och streta emot av alla krafter hade den
hårdtuggade Redaktören trots
hisnande tidsnöd lyckats få loss
ett lillfinger och med nytänt hopp
presterat sitt första hot i partiet:
Kb6 med återerövring av minuspjäsen och med merbonde. Dubbelbonden som räknat med att
lätt kunna lägga beslag på svarts
gåsmarscherande bönder såg nu
till sin förargelse att 36.Ld3 inte
skulle räcka till vinst efter
36...Sc3. Även han var tärd av
den hårda kampen och åskådarna kunde tydligt se hur han våndades över att ha sjabblat och
ställt till det för sig. Med blacka
ögon, askgrå i ansiktet och het-
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sad av svår tidsnöd letade han
efter en utväg. Till sist drog han
36.Ke5 för att från ingenmansland i ilmarsch komma sina utsatta trupper till undsättning och
på 36...Kb6 ilade han vidare med
37.Kd6. Redaktören skulle just
jublande slå löparen på a6 då han
i en outhärdlig skräckvision såg
att draget strandade på 38.Kc6
med matt i nästa drag genom
Sc5. Som ett sista halmstrå kastade han in i springaren i striden
med 37...Sc3 för att med den
slå bort vits sista bonde och därigenom uppnå remi.
Dubbelbonden garderade både
sin löpare och bonde med 38.Sc5
och på Redaktörens desperata
38...Sxa4 slog han, efter att ha
kastat paniska blickar på sin
klättrande kläpp, tillbaks med
39.Sxa4+ för att sedan på
39...Kxa6 med triumferande min
dra 40.Kc6 med avsikten att i
nästa drag spela Sc5 matt.
Då nu Redaktören skulle fullborda sin dragserie upptäckte han
att det gick ju inte. I stridens
hetta hade patten undgått båda
spelarna, men det som är den
enes lycka är i schack mestadels
den andres olycka och medan
Redaktören nu strålade av glädje
satt Dubbelbonden och dunkade
huvudet i bordet. Och inte blev
det bättre av att D lyckades påvisa vinst för vit efter svarts
38...Sxa4. Positionen var då:

Om vit i stället för 39.Sxa4+??
spelar 39.Sd7+! har han efter

39...Kxa6 40.Kc6 i nästa drag det
angenäma valet mellan 41.Sb8
matt och 41.Sc5 matt.
Matchen slutade alltså oavgjord
och de båda lagen fick dela bördan av att ligga jumbo i tabellen.
Gladast av alla C-are var, förutom Redaktören, Ordförande E
vars ära nu återupprättades. Detta fick han skriftligt på för i sin
glädjeyra utgöt sig Redaktören
(på E:s diktamen) i julnumret av
Blasket lyriskt över dennes insats
i matchen: E hade “genom sitt
offer ljutit hjältedöden på slagfältet och nått ärans högsta
tinnar“, “en formidabel kämpe
hade dött med stövlarna på“ etc.
När E matchdagens eftermiddag promenerade hem kände han
sig som en gudarnas gunstling.
Avtvådd den skam som vidlåter
veklingen kunde han äntligen
andas fritt, han var en ny och
pånyttfödd människa! Frossande
i behagliga känslor närmade han
sig sitt hus.
Men en ny schackspelare?
Tanken fick Ordföranden att
stanna upp, ansatt av plötsligt
gnagande tvivel. Skulle han hädanefter bli tvungen att spela på
vinst i varenda parti? Aldrig röka
fredspipa tidigt utan låta sig invecklas i bataljer på liv och död
varenda gång? Nej, det skulle bli
alldeles för påfrestande! Nej,
hellre då sitta och lalla i Dynamitgubbarnas krets, befriad från
alla förpliktelser! Men att såsom
zombie tvingas ta farväl av ordförandeskapet? Nej!, nej!, det
kom inte heller på fråga!
Trogen sin natur beslöt sig E
för att gå halva vägen. I vartannat
parti skulle han bjuda remi och i
vartannat kunde han hoppas på
att motståndaren skulle göra det.
Om han spelade sina kort väl
skulle han på så sätt kunna hanka
sig fram utan att något märktes,
reflekterade han förslaget.
Just som E tänkte detta kom
den stora svarta katten gående

över gatan framför honom och
den vidskeplige E spottade automatiskt. Katten stannade förnärmad upp och blängde på E, som
nu tydligt såg att djurets ögon
skiftade i rött. Ja, men Herregud,
tänkte han, det här är ju löjligt,
det måste bero på solnedgångsljuset. Så när katten började fräsa
morrade E tillbaka och katten
kom av sig, la benen på ryggen
och försvann som skjuten ur
en kanon in i närmaste häck. E
skrattade högt åt sin lyckade
manöver.
I nästa ögonblick höll den tilltänkte förrädaren på att kvävas
av sitt eget skratt. Han stelnade
till i outsäglig förfäran och en
väldig konvulsion skakade hela
hans lekamen då han förstod varför katten flytt. Från skyn ovan
honom hördes ljudet av tunga
vingslag och ett läte som fick de
glesa stråna på hans hjässa att
resa sig och blodet i hans ådror
att isas: ett hest och ödsligt kraxande, naturens egen föga hemtrevliga röst som skär genom märg
och ben.
Djupfryst till ett isblock förmådde E vicka och hasa sig inomhus. Som botgöring för sina
syndiga och kriminella tankar slog
han på den Stora Maskinen och
fördjupade sig i partiet FischerNajdorf, Varna 1962. I stället för
hans eget 11...Db6 spelade alltså
Najdorf 11...d5 och partiet förlöpte: 12.Te1 e5 13.Da4+ Sd7
14.Txe4! dxe4 15.Sf5 Lc5 16.Sg7+
Ke7 17.Sf5+ Ke8 18.Le3 Lxe3
19.fxe3 Db6 20.Td1 Ta7 21.Td6
Dd8 22.Db3 Dc7 23.Lxf7+ Kd8
24.Le6 uppg.
Coachad av Maskinen, som
hela tiden pratade strunt och
kallade honom för “en dumbom“,
undersökte E detta parti i sju
nätter och sju dagar och hävdar
nu för det första att hans teoretiska nyhet 11...Db6 är starkare än
Najdorfs 11...d5. I hans bevisföring ingår upp till 120 drag
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långa varianter och hela materialet omfattar mer än 50 fullpackade a4-sidor. För det andra
hävdar E att ingen dödlig kan
förbättra vits spel i detta parti
och han ansluter sig också till alla
dem (om det finns några) som,
förutom Fischer själv, anser att
Fischer fortfarande är världsmästare. Han har dock fått skarpt

mothugg av D som anser att Lasker fortfarande är världsmästare
och i en avhandling presenterat
bevis för detta. De forna vännerna håller nu på med att granska
varandras bevis för att framlägga
motbevis och det lär dröja innan
ett avgörande faller men blott
alltför sällan har Ordförande E
visat sådan kämpaglöd.

En kväll med
Bobby Fischer
Av Indrek Martinson

M

ellan den 27 januari och 7
mars 1962 hölls en stor
schacktävling i Stockholm, Fides
interzonturnering. Av de 23 deltagarna från tolv länder lyckades
sex, Bobby Fischer, Tigran Petrosian, Efim Geller, Miroslav
Filip, Viktor Kortjnoj och Pal
Benkö, kvalificera sig till kandidatturneringen i Curacao (majjuni 1962) där ju även Paul Keres
och Michail Tal deltog. Fischers
seger i Stockholm var överlägsen, han kom 2½ poäng före
Petrosian och Geller. Att turneringen var av högsta klass framgår också av att stora mästare
som Leonid Stein, Svetozar Gligoric, Wolfgang Uhlmann, Lajos
Portisch och Fridrik Olafsson
inte lyckades kvalificera sig till
kandidatturneringen.
Jag följde turneringen med
stort intresse. På den tiden var
jag aktiv medlem i Solna Schacksällskap. Jag hörde också till de
många schackentusiasterna som
hjälpte turneringens arrangörer,

300

27336.pmd

främst Stockholms Schackförbunds ordförande John Byström,
överdomaren, stormästaren Gideon Ståhlberg, Fide-sekreteraren Hugo Björk med flera. Vi
fick förstås ingen ersättning, men
att få besöka Kungshallen och se
spännande partier var redan en
stor belöning. En kväll blev jag
bjuden till en träff med flera
svenska och utländska schackspelare i en våning nära Odenplan. Av utlänningarna minns jag
engelsmannen Leonard Barden
och Wolfgang Heidenfeld från
Sydafrika. Plötsligt kom också
Fischer och Benkö in och Bobby
frågade genast: “Is there a chess
set somewhere?“. Jag undrade då
om han inte var utmattad och
behövde koppla av från schack.
Han svarade direkt “What else is
there?“ och började snart spela
femminutersblixt med gästerna.
Alla dessa blev utklassade efter
två tre minuter. När det äntligen
var min tur så trängde en äldre
svensk schackvän sig före och

hävdade att “I am a professional“. Han förlorade förstås lika
snabbt som alla andra. Därefter
sade Bobby att han var uttråkad
och ville koppla av. Så det blev
tyvärr inget förlustparti för mig.
Några dagar senare, söndagen
den 4 mars, spelades avbrutna
partier i Kungshallen. En god vän
till mig, Esmo Ridala (19231988) från Helsingfors, följde
också spelet. Esmo som hade varit
Helsingforsmästare och spelade i
finska landslaget brukade skriva
om schack i några finska dagstidningar. Han sade till mig att han
skulle vilja intervjua Fischer, men
jag visste att Bobby hade tackat
nej till alla erbjudanden från
svenska tidningar.
Men Bobby hade just vunnit
sitt parti mot argentinaren Julio
Bolbochan och tycktes vara
på gott humör. Så jag frågade
honom om Esmo och jag kunde
bjuda honom på middag, och
han accepterade direkt! Vi promenerade till den trevliga restaurangen Bäckahästen nära
Nybroplan. Där fanns gott om
plats, vi fick ett fönsterbord och
beställde fiskrätter, vitt vin,
bordsvatten och kaffe. Bobby var
avstressad, turneringen gick oerhört bra, bara två ronder återstod
och hans förstaplats var säkrad.
Vårt samtal handlade förstås
mest om schack och schackmästare, och det var givetvis Bobby
som ledde diskussionerna. Jag
ångrade att jag inte skrev ned det
som sades, antingen samma kväll
eller under följande dagar, men
konstigt nog minns jag fortfarande, drygt 43 år senare, en hel del
av det som hände under kvällen.
Jag måste ha blivit fascinerad av
allt som Bobby berättade. (Han
fyllde för övrigt nitton den 9 mars
1962).
Sin äldre rival Samuel Reshevsky var han som bekant inte förtjust i och han påpekade för oss
att det var faktiskt Reshevskys
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och arrangörernas fel att den
berömda matchen mellan dem
(i Los Angeles, sommaren 1961)
avbröts. Ställningen var då 5½–
5½, båda hade vunnit två partier
och sju hade slutat remi. Ingen
vet med säkerhet hur matchen
hade kunnat sluta. Reshevsky var
ju en väldig fighter i matcher,
vilket bl a Najdorf fick uppleva
på 1950-talet. Av Bobby fick vi
också veta att Reshevsky, som
arbetade för ett försäkringsbolag, sålde diverse försäkringar till
schackspelare. Han brukade ringa
upp olika amatörer och börja med
att berömma deras spel. Dessa
schackvänner blev förstås förtjusta när de fick höra sådant från en
stormästare och tackade gärna ja
till olika förslag.
Paul Keres hade just gett ut sin
bok på estniska, “Valitud partiid“, Tallinn 1961. (“Utvalda partier“, den blev så småningom
översatt till tyska och engelska).
Bobby hade skaffat boken på
estniska och redan börjat studera
den. Han frågade Esmo och mig
(båda av estniskt ursprung) vad
olika estniska ord som han redan
lagt på minnet betydde, till exempel “Valge alistus“ (vit gav
upp). Vi blev förstås imponerade av hans stora intresse. Han
nämnde partiet Keres-Smyslov
(från turneringen i Leningrad och
Moskva 1939, det första mötet
mellan dessa två giganter). Keres
hade redan vunnit AVRO–turneringen i Holland 1938, då
Smyslov var sjutton år gammal.
De valde den ortodoxa Damgambiten och Keres vann efter
ett kungsangrepp. Ett mycket bra
parti enligt Bobby, men han
påpekade också att Smyslov
missade en remivariant som inte
ens Keres hade noterat, eftersom
den inte var omnämnd i hans
kommentarer. Bobby nämnde
också att Keres hade varit en
mycket bra spelare i sin ungdom,
men på 1960-talet brukade han

Tigran Petrosian, Bobby Fischer och Efim Geller i en
uppsluppen analys.

mest satsa på remier. Bobby
använde till och med det kritiska
ordet “chicken“ om Keres och
Petrosian. Konstigt nog så
stämde det beträffande Curacao.
Där spelade Geller, Keres och
Petrosian bara korta remier, 1520 drag, med varandra!
Bobby frågade också om Esmo
och jag ville se hans partier
från turneringen i Stockholm. Vi
tvekade förstås inte, och han
plockade fram sitt fickschackspel.
Det första exemplet var FischerBolbochan, sicilianskt parti. Det
är verkligen ett fint parti och
Bobby var också nöjd med det
när han diskuterade olika varianter. Sedan kom ett parti mot
Geller, som emellertid tog initiativet och fick ett slutspel med

merbonde. Efter 25 drag var ställningen följande:
Bobby Fischer

Efim Geller
Här borde tydligen Geller ha
fortsatt med 26.b4 och inte med
TfS nr 4/2005
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Från Indrek Martinsons autografsamling. Bobby Fischer har noterat sin adress hemma i
Brooklyn.

26.b3?. Det hela slutade med
remi och Bobbys kommentar till
oss var: “Att han inte lyckades
vinna detta slutspel visar att han
inte är en speciellt bra schackspelare“. Både Esmo och jag
undrade hur en mindre bra
schackspelare kunde uppnå en
vinstställning mot Fischer, men
jag kommer inte ihåg vad han
svarade, han tyckte nog att
frågan var naiv. Faktum är att
Geller vann totalt fem och förlorade tre turneringspartier mot
Fischer och hans resultat mot
Botvinnik var ännu bättre, fyra
vinster och en förlust! Ett annat
parti som Bobby demonstrerade
var vinstpartiet mot Kortjnoj, ett
spännande spanskt parti. Han
berättade också att en rysk
schackklubb på landsorten hade
ringt Kortjnoj i Stockholm samt
framfört hälsningar och förhoppningar om goda resultat. Enda
nackdelen hade varit att på
grund av tidsskillnaden blev
stormästaren väckt klockan fem
på morgonen!
Just då hade jag spelat bra i
Solnas klubbmästerskap och fick
i finalen möta Leho Laurine. Vårt
första parti avbröts efter 40 drag
och Leho hade fått ett fördelak302
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tigt tornslutspel. Jag visade avbrottsställningen för Bobby som
efter ett par minuters analys demonstrerade för mig att “det här
är din bästa remimöjlighet, men
om han spelar korrekt så förlorar
du i alla fall“ . Det var precis vad
som hände. Leho vann partiet
medan det andra partiet blev
remi. Jag var dock nöjd med
andraplatsen och Leho blev
verkligen glad när jag senare
erkände att Bobby hade hjälpt
mig, men utan större framgång.
Det fanns en estnisk schackklubb i Stockholm på den tiden
och med Esmos hjälp hade vi i
augusti 1961 lyckats bjuda USA:s
studentlag (W. Lombardy, R.
Weinstein, J. Sherwin, C. Kalme, E. Mednis, L. Gilden, E.
Hearst), som hade spelat i
Helsingfors, till Stockholm. De
utklassade vårt lag med 12–2.
Bobby var mycket intresserad
när jag berättade det, och han
berömde speciellt Ray Weinstein,
kanske därför att denne hade
lyckats besegra Reshevsky vid ett
par USA-mästerskap.
Kvällen gick fort, men vi hann
prata om en del annat än schack.
På den tiden hade SAS ekonomiska problem och Bobby ville

gärna veta hur dessa hade uppstått och hur de skulle kunna
lösas. Kan det ha varit så att han
oroade sig inför hemresan till
Brooklyn? Jag minns också att
Esmo frågade varför han inte ville gå i skolan, och vi fick höra att
om han behövde veta något så
var det enklare att använda en
uppslagsbok än att höra någon
gammal och nervös (eller sade
han hysterisk?) lärarinna föreläsa
i klassrummet. Några månader
senare såg jag att han hade gett
ungefär samma svar i en amerikansk tidskrift.
Vi följde honom till hans
hotell och det sista jag sade till
honom var att “nu har du bara två
partier kvar, det räcker mer än
väl med snabba remier“. Svaret
var “Why should I? It is better to
fight and win both games!“. Det
var en riktig schackspelare! Esmo
och jag fick ett bra intryck av
Bobby Fischer och tyckte att han
var vänlig och trevlig. Jag vet inte
om Esmo publicerade något i finska tidningar om vår trivsamma
kväll i Stockholm. Vi träffades
flera gånger under de följande
åren, men varje gång glömde
jag fråga honom. Och nu är det
tyvärr för sent ...
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Redaktör: Calle Erlandsson, Nyckelkroken 14
226 47 Lund. E-post: callena@telia.com

Hjärtligt tack för alla bidrag till spalten. Om du har möjlighet att
skicka e-post till SHS är detta det enklaste sättet att kommunicera
och om du dessutom förfogar över schackhistoriskt bildmaterial är
detta naturligtvis extra välkommet.

10. Schackkultur nr 11
Tidskriften Schackkultur som är
medlemsblad för SKS, Schackets
Kulturhistoriska Sällskap, utkom
i april 2005 med en ny intressant
utgåva. Alexander Hildebrand
skriver om Bronsteins VM-match
1951 mot Botvinnik – en schackgåta som får sin förklaring. SKSordföranden Arne Johansson har
skrivit en artikel på hela åtta sidor
om Fritz Englund och Ludvig
Collijn – ett "radarpar" i svenskt
schack. Stefan Diebitz kommenterar den kände teoretikern Ludvig Oscar Svenonius’ broschyr
om “Världsalltets gåta“ och även
sonsonen Lennart Svenonius bidrar med interiörer från läkarstationen i Sveg. Roald Berthelsen
har hittat ett gammalt korrschackprotokoll, som anknyter
till unionsupplösningen 1905,
och vi får också läsa artikeln “Vem
var Bobby Fischers pappa?“.
Om du vill bli medlem i SKS
och erhålla medlemsbladet inbetalar du 200 kr till SKS’ plusgiro
35 64 81-2. Anmäl också gärna
adressuppgifter och e-postadress
till peterho@telia.com (kassören
Peter Holmgren).

11. Grenholm
och Pettersson
J. A. Grenholm, Stockholms SS,
segrade i den nationella turneringen i Stockholm 18-29 juni
1900, vilket refererades i Tidsskrift for Skak. Klubbkamraten
A. H. Pettersson vann 1:a klassen
i Nordiska Schackförbundets

tredje kongress i Stockholm 1124 juni 1905. TfS nr 6/1905 utgör turneringsbok för denna turnering. Om Grenholm, som hade
en schackspelande far och bror,
och om Pettersson, som vi bland
annat omtalade i SHS 6 (Relfsson), har vi ingen detaljerad
information utöver vad som kan
hämtas från TfS och Boken om
Schack – inte ens spelarnas kompletta förnamn och födelseår. Vi
ber nu läsekretsen om hjälp!

12. Heidenstam (SHS 9)
I SHS 9 citerade vi Verner von
Heidenstams roman Endymion,
där Nelly och Harven spelade
upprepade partier på 3-4 drag.
Vi bad läsarna om hjälp för att
utröna hur många olika partiförlopp som var möjliga. Vi lämnar
ordet till Indrek Aunver, Uppsala, som gjort den hittills
förnämsta utredningen. Indrek
efterlyser dock en mer fullständig lösning än sin egen och
redaktionen ser gärna att en
sådan presenteras!
“Hej! Jag tror inte att Nelly
och Harven behövde ha tråkigt. Säkert behövde de i vilket
fall inte under den kvällen upprepa något parti eller någon
dragföljd. Det finns tusentals
dragföljder som slutar med
matt under givna förutsättningar. Med tredragsmatter har vi
de uppenbara ställningarna där
dragföljderna slutar med:
3.Lh5#, 3.Lg6#, 3.Sd6# res-

pektive 3.Sf6#. Allra enklast
och mest välkänd i denna kategori är nog: 1.e3 f6 2.Le2 g5
3.Lh5#.
De fyradragare som tillför
något nytt är, vad jag kan se, de
där Harven spelar svart! Visserligen brukar det vara vit som
ger förgåva, men jag föreställer
mig nog ändå att de satt och
vände på brädet lite av och till.
Nu har vi även dragföljder
som slutar med 4...Sc2# eller
4...Sg2#. Som exempelvis 1.c4
Sf6 2.Dc2 Sd5 3.Sc3 Sb4 4.Sd1
Sxc2# och dragföljder som
innehåller de vita dragen g3/
g4, Lg2, Sf3/Sh3 och Tf1.
Det är inte otroligt att det
finns ännu fler möjligheter och
jag ser med spänning fram emot
nästa nummer av TfS för en
fullständig lösning. Har exempelvis inte sett att Harven
någonsin skulle kunnat ha verklig nytta av sina torn vid de
tillfällen han hade dem kvar på
brädet. Hur är det egentligen
med det? Hälsningar Indrek.“

Foto: Calle Erlandsson

Schackhistoriska strövtåg

13. Erik Larsson 90 år
TfS gratulerar den levande korrlegenden Erik Larsson, Dösjebro,
som fyllde 90 år den 20 maj. Erik
kom som 22-åring till Världsschackkongressen i Stockholm
1937. På dagordningen fanns
bland annat ett införande av individuella korr-VM, ett förslag
som backades upp av Alexander
Aljechin. Hans-Werner von Massow hade redan som 15-åring
TfS nr 4/2005
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varit med att bilda IFSB (Internationaler Fernschach Bund) och
starta tidskriften Fernschach.
Duon von Massow–Larsson
kom att dominera korrschackets
internationella organisation under mer än ett halvt sekel. Erik
engagerades som turneringschef
och det var han som omedelbart
efter andra världskrigets slut fick
snurr på korrspelandet inom
ICCA, då Tyskland ännu låg i
ruiner. Så småningom blev det
start för korr-VM I, där svensken
Harald Malmgren blev delad
tvåa efter australiensaren Cecil
John Seddon Purdy. Erik har på
ålderns höst fått mer tid över för
att spela korrschack. För tillfället
deltar han i landskamperna mot
Norge och Finland.

Andersson var obesegrad med
fem vinster och sex remier. Han
hade bra resultat mot tättrion:
remi med Baklan och Stefansson, vinst mot Naiditsch.
Stefansson är en rätt säker
leverantör av vackra kombinationer. Den här gången är det
hans avslutning mot Vladimir
Epishin som förtjänar att återges:

“Skakligaen“, den högsta divisionen. Svenskduon bidrog starkt
till avancemanget. Hector tog 5½
av 6 den gångna säsongen, Brynell 3½ av 4. Farum besegrades i
andra ronden men visade sig ändå
vara den svåraste konkurrenten.
Kasper Damm, Farum

Vladimir Epishin

Jonny Hector, Nordkalotten
■ BELGIEN. Benny Åsman,
norrlänning av börd, bor sedan
många år tillbaka i Bryssel och är
den drivande kraften i storklubben CREB. När klubben satsade
som mest för ett antal år sedan
engagerade han Ulf Andersson i
seriespelet, och när Åhman hade
huvudansvaret för ungdomstävlingen Abihome Open fanns det
ofta svenskar i startfältet.
CREB arrangerade nyligen en
större snabbschackturnering,
Azura Open, och Andersson var
en av dem som fick en speciell
inbjudan. Han ställde upp och
placerade sig på sjätte plats bland
111 deltagare, varav tjugo stormästare.
Slutresultat: 1. Vladimir Baklan, Ukraina 8½ (av 11); 2. Hannes Stefansson, Island 8½; 3.
Arkadij Naiditsch, Tyskland 8½;
4. Ivan Sokolov, Holland 8; 5.
Arthur Kogan, Israel 8; 6. Ulf
Andersson, Sverige 8; 7. Arkadij
Rotstein, Ukraina 8; 8. Robert
Fontaine, Frankrike 8; 9. Nikolai
V Pedersen, Danmark 8; 10. Ralf
Åkesson, Sverige 7½ poäng.
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Hannes Stefansson
1.Le8!
Det hotar slag på c8 och framför
allt 2.Dxf7+ Kh8 3.Dxf8 matt.
1...Txe8
1...Td1+ 2.Txd1 Txe8 (2...Dxc5
3.Lxf7+ Kh8 4.Dxc5 Txc5 5.Td8
g6 6.h6 med matt) 3.Td6 Db8
4.b6 och vit vinner.
2.Txc8 Dxb5 3.T1c7! f6 4.exf6
uppg.
Det är lätt vinst efter exempelvis
4...gxf6 5.Dxf6 eller 4...Txc8
5.f7+ Kh8 6.Txc8 Db4 7.Dd2!
De7 8.Dd7! Db4 9.Txf8+ Dxf8
10.De8.
■ DANMARK. Jonny Hector
och Stellan Brynell har spelat
med i Skakklubben Nordkalotten i flera år, den förre ända
sedan 1991. Klubben hör hemma i Græsted, som ligger ett par
mil nordväst om Helsingør.
Efter en stillsam tillvaro i de
lägre divisionerna har Nordkalotten nu kvalificerat sig till

34.b7! Lxb7
34...Db8 är inte mycket till blockad efter 35.Lf4.
35.Txb7! Dxb7 36.Dd8+
Poängen med kombinationen.
Det blir pjäs över i slutändan.
36...Kf7 37.Dxa5 Td3 38.Da2+
Kf6
Tja, varför inte bjuda på det?
På 38...Kf8 avgör 39.Se6+ Kg8
40.Sf4+ o.s.v.
39.De6 matt
Helsinge Skakklub vann Skakligaen för femte året i följd.
Emanuel Berg spelade med i två
matcher för mästarlaget och vann
båda partierna. På toppborden
kunde Helsinge ställa upp med
Peter Heine Nielsen och Lars
Schandorff.
Nästa säsong utökas Skakligaen från åtta lag till tio.
■ BOLIVIA. Johan Hellsten kom
på andra plats i en öppen turnering i Santa Cruz på 7 poäng
(av 9). Han förlorade mot sin
gode vän Julio Granda, som vann
turneringen på 8 poäng.

TfS nr 4/2005

52

05-06-08, 14.41

Gausdal Classics

Den brutna
remiförbannelsen
Av Ralf Åkesson

B

-gruppen i Gausdal Classics uppvisade ett spännande startfält med ett gäng hungriga unga spelare och tre etablerade stormästare i “mellanklassen“:
Chris Ward från England, ratingfavoriten Dimitri Reinderman
från Holland samt artikelförfattaren, som för första gången var
äldste deltagare i en bergerturnering. Yngst var två 14-åringar:
David Howell, en engelsman med
asiatiskt påbrå som redan nått
flera turneringsframgångar, samt
Jon Ludvig Hammer, en stor
norsk talang som kommit i bakgrunden när en viss jämnårig
Magnus blivit världskändis. Den
ambitiösa 18-åriga fransyskan
Marie Sebag och hemmahoppet,
20-årige Geir Sune Tallaksen, var
två andra deltagare som tveklöst
kommer att avancera på ratinglistorna framöver.
Denna turneringstyp är ofta
farlig för de inbjudna stormästarna, eftersom praktiskt taget alla
andra deltagare har ambitioner
att göra starka resultat för att
erövra titelinteckningar. I gengäld kan man hoppas på “titelfrossa“ bland konkurrenterna,
samt att några spelare tappar
lusten när målen visar sig ouppnåeliga.
Turneringsförloppet blev egendomligt. Starten blev påfallande

trög för de svenska deltagarna,
jag själv och Jonas Barkhagen.
Vi inledde båda med fem raka
remier, däribland en inbördes i
femte ronden, och avlägsnade oss
således från tätstriden. Denna
dominerades av Howell, som
hade en stark period i mitten
av tävlingen. Han har utmärkt
teknik och spelsinne men en
egendomligt försiktig spelöppningsrepertoar. Även Sebag låg
länge på plus. I sjätte ronden
kom jag själv äntligen igång med
följande strategiska arbete:
Ralf Åkesson
Jon Ludvig Hammer
Damgambit (D 10)
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Sc3 Sf6 4.e3
a6 5.Dc2 b5 6.b3 g6 7.Ld3 Lg7
8.Sf3 0-0 9.0-0 Sbd7 10.Td1 Dc7
11.Lb2 Lb7 12.Tac1 Tac8 13.a3
Tfd8 14.e4
Efter en lugn spelöppning försöker jag rycka åt mig initiativet.
14...dxe4 15.Sxe4 Sxe4 16.Lxe4
bxc4 17.bxc4 f5?!
Försiktigare var 17...Sf6 18.Ld3
e6 19.c5 med en liten fördel för
vit.
18.Ld3 c5 19.d5 e5
Bondeduon e5-f5 förefaller
mäktig (20.dxe6? Lxf3!). På sikt
har vit dock den bättre bondeställningen tack vare den starka
garderade fribonden på d5.

20.Tb1 Tb8 21.Lf1 Dd6 22.Sg5!

Inledningen till en fin manöver.
Springaren fintar mot e6 men är
i själva verket på väg mot d3
varifrån den kan sätta press mot
e5 och c5.
22...Sf8 23.f3!
Förhindrar e5-e4 och öppnar
dörren för springaren.
23...Lc8 24.Te1 Ld7 25.Lc3 h6
26.Txb8 Txb8 27.Sh3 Lc8 28.Sf2
Tb7 29.Sd3
En dragupprepningsinvit. Nästa
gång hade jag antagligen spelat
Dd1!? med idén Da1 och tryck
längs långa diagonalen. Svart får
svårt att försvara sig passivt i
längden.
29...Te7 30.Sf2 Sh7?! 31.Tb1
Sg5 32.Tb3
Hotet 33.Db2 och 34.Tb6 tvingar fram den följande utbrytningen.
32...e4 33.Lxg7 Kxg7 34.Db2+
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Df6?!
Hammer borde kanske ha chansat på 34...Kh7!? för att behålla
damerna. Vit har åtminstone
ingen direkt vinst, t.ex. 35.Tb6
Df4 36.Df6 Tg7 med “bara“ klar
vit fördel efter 37.fxe4.
35.Dxf6+ Kxf6 36.f4!
Ett härligt positionellt drag som
låser in svarts kung och tar död
på allt motspel.
36...Sf7 37.Tb6+ Kg7 38.Tc6!
Nu faller c5 och därmed hela
svarts ställning.
38...Lb7 39.Txc5 Sd6
Eller 39...e3 40.Sd3 e2 41.Lxe2
Txe2 42.Tc7 med vinst. Återstoden är mindre intressant.
40.Sd1 Kf6 41.Se3 g5 42.g3 Tg7
43.Kf2 Td7 44.Ta5 Se8 45.Ta4
Sg7 46.Le2 Ke7 47.Tb4 Lc8
48.Tb6 Td6 49.Tb8 Kd8 50.c5
Kc7 51.Txc8+ uppg.
Detta var uppenbarligen en
mycket värdefull och inspirerande seger. Ronden därpå lyckades
jag vinna ett skumt springarslutspel mot engelsmannen Greet,
och därefter ett kampparti mot
tysken Michalczak. I och med
denna uppryckning låg jag endast en halva efter Howell inför
slutronden. Här fick Jonas – efter
åtta raka remier! – äntligen en
vinst mot Sebag, vilket skulle
räcka till en delad tredjeplats.
Min egen avslutning blev mystisk:
Ralf Åkesson
Dimitri Reinderman
Sicilianskt (B 38)
1.Sf3 c5 2.c4 g6 3.e4 Lg7 4.d4
cxd4 5.Sxd4 Sc6 6.Le3 Sf6 7.Sc3
0-0 8.Le2 d6 9.0-0 Ld7 10.Dd2
Sxd4 11.Lxd4 Lc6 12.f3 a5
En sund men aningen passiv
variant för svart, som eftersträvar kontroll över de svarta fälten.
13.Tab1 Sd7 14.Le3
I linje med ett traditionellt råd:
spelaren med terrängfördel bör
undvika avbyten.
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14...Sc5 15.b3 Db6 16.Tfc1
Vit vill gärna genomföra b3-b4
men det kräver omsorgsfulla förberedelser.
16...Tfc8 17.Tc2 Dd8 18.Lf1 h5
Ett roligt men numera ganska
välbekant drag. Idén kan vara
antingen Dh8 eller Lh6.
19.Dd1
Här eller i nästa drag kunde (borde?) jag ha spelat a3, men jag
manövrerar långsamt istället.
19...Kh7 20.Se2 Se6 21.Dd2 Dh8
22.Td1 b5!?
Svart tar chansen att aktivera sig.
23.Sc3 b4
Inte 23...bxc4? 24.Lxc4 då vit
får samtliga pjäser i spel på ett
mycket harmoniskt sätt. Efter b5b4 har svart en närliggande och
stark plan, nämligen a5-a4 för att
attackera b3.
24.Sd5 Lxd5

Ett nödvändigt avbyte, som
ställer vit inför ett typiskt principiellt val.
25.Dxd5
Detta känns naturligt men jag
är långtifrån säker på att det
är bäst. Intressant är 25.cxd5!?
varpå svart ställer springaren på
c5, eventuellt förberett med
25...Lc3 eller 25...Txc2. Vits plan
är sedan Lb5-c6 och Df2 med
tryck mot c5. Det andra avslaget
är mindre lockande: 25.exd5?!
Sc5, varefter e7 kan garderas
stabilt genom Lf6, och a5-a4 blir
obehagligt.
25...De8
Direkt 25...a4! ger ett farligt mot-

spel. Svart har minst lika spel
eftersom han inte behöver frukta
26.Db7 axb3 27.axb3 De8
28.Dxb4 Tcb8.
26.f4

Nu anar man chanser för vit på
kungsflygeln där h5 börjar likna
en försvagning. Svart får se upp
med både e4-e5 och f4-f5. Av
erfarenhet vet jag att primitivt
angreppsspel kan fungera bra
när båda spelarna är sömniga!
Ronden började på en för många
schackspelare grym tidpunkt:
08.40.
26...Dc6
Fortfarande fanns 26...a4!? men
svart söker dambyte först.
27.g3
Detta gav full utdelning. Ett
objektivt intressant alternativ var
27.Te2!? med röntgenblick mot
e7, t.ex. 27...a4 28.f5!?.
27...a4?
Äntligen kommer denna bondeframstöt, dock tyvärr i helt fel
läge för svart. Det planerade
dambytet var nödvändigt, t.ex.
27...Dxd5 28.Txd5 a4 29.e5!?
med skumt spel.
28.Lh3!
Plötsligt har svart jätteproblem:
28...Dxd5 29.exd5 förlorar kvalitet och 28...Dd7? 29.f5! är ännu
värre.
28...axb3 29.axb3 Ta3 30.Lxe6
Ännu starkare var kanske 30.f5!?,
t.ex. 30...Dxd5 31.exd5 Txb3
32.Kf2 med pjäsvinst. Förmodligen var jag skraj för tornoffret
30...Txb3!? men vit ser ut att
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Gausdal B, Norge 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Ralf Åkesson
David Howell
Jonas Barkhagen
Andrew Greet
Marie Sebag
Chris Ward
Dimitri Reinderman
Geir Sune Tallaksen
Thomas Michalczak
Jon Ludvig Hammer

GM SWE 2461
IM ENG 2416
IM SWE 2461
ENG 2403
IM FRA 2417
GM ENG 2485
GM NED 2509
NOR 2326
GER 2369
NOR 2303

■

½
½
0
½
½
0
½
0
0

½½
■ ½
½ ■
1 ½
½ 0
0 ½
½½
0 ½
0 ½
0 ½

1 ½½ 1
0 ½ 1 ½
½ 1 ½½
■ 1 ½ ½
0 ■ 0 1
½ 1 ■ 0
½ 0 1 ■
1 0 ½½
½ ½½½
0 0 0 0

½
1
½
0
1
½
½
■

1
1
½
½
½
½
½
½

½ ■
½½

1
1
½
1
1
1
1
½
½
■

p

prest

6½
6
5
5
4½
4½
4½
4
3½
1½

2575
2539
2452
2459
2414
2407
2404
2381
2340
2154

Remiprocent: 56 Kolumnen längst till höger anger prestationsrating.
Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

vinna efter 31.fxg6+ fxg6 32.
Dxe6 Txe3 33.Dxc8 Dxe4 34.
Tf2.
30...fxe6 31.Dxe6 Txb3 32.Ld4
Byter av svarts sista försvarspjäs.
32...Lxd4+ 33.Txd4 Dc5?!
Reinderman vägrar att försvara
sig. Läget är dock ytterst bekymmersamt även efter 33...De8
34.f5! då vit har Tf2 i beredskap.
34.Tcd2 Tb1+ 35.Kg2 b3?!
Även efter 35...Tb2 36.Dxe7+
Kh6 37.Kh3 är svarts dagar räknade.
36.Dxe7+ Kh6 37.Txd6 b2 38.
Txg6+!
Inte världens svåraste kombination. Det blir matt i några drag.
38...Kxg6 39.De6+ uppg.
Ett typiskt medgångsparti som
man vinner av bara farten. Detta
gav således min fjärde raka etta
och en positivt originell tabellrad. Hur långt skulle det räcka?
Svaret skulle levereras i turneringens allra sista parti, ett hårt
löparslutspel mellan två landsmän. Förutsättningarna för denna drabbning var verkligen speciella: 25-årige Andrew Greet
behövde vinna för att ta en IM-

inteckning, medan Howell behövde vinna för en GM-inteckning. Vit hade fördel men när
även svart fick en farlig fribonde
så blev läget komplicerat. Greet
avgjorde på elegant manér:
David Howell

Andrew Greet
68.Ld4!!
Offret fungerar som en gaspedal
för c-bonden. Den vackra och
studieartade huvudvarianten lyder: 68...Lxd4 69.c5 f4 70.c6 f3
71.c7 f2 72.c8D f1D 73.Dxa6+!
och 74.Dxf1. Howell valde att
spela några andra meningslösa
drag.

68...f4 69.g7 f3 70.g8D Lxd4
71.Dg6+ Kd2 72.De4 uppg.
I och med detta blev jag själv,
hastigt och lustigt, turneringssegrare. Detta kändes en aning
tursamt men inte desto mindre
välkommet, naturligtvis.
Slutligen skulle jag vilja göra
lite reklam för Gausdal, som är
klassisk nordisk schackmark. Frisk
fjälluft, skidåkning, fina vandringsleder i härlig natur och god
mat på högfjällshotellet – allt
detta bidrar till en underbar och
avstressande miljö att spela
schack i. Jag hoppas verkligen att
platsens schacktraditioner får
fortsätta!

Gausdal Classics A: 1. Sergei
Tiviakov, Holland 8½ (av 9); 2.
Kaido Kulaots, Estland 7; 3. Oleg
Kornejev, Ryssland 6; 4. Helge
A Nordahl, Norge 5; 5. Kjetil
A Lie, Norge 4½; 6. Simon
Williams, England 4; 7. Magnus
Carlsen, Norge 4; 8. Christian K
Pedersen, Danmark 4; 9. Roman
Vidonyak 1½; 10. Sebastian
Bogner, Norge ½ poäng.
TfS nr 4/2005
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Allsvenskan

2004-2005
Division I Norra

Robert Åström, SS Luleå

SS Luleås väg
till elitserien
Av Kaj Engström

Jan Johansson, Upsala ASS
är Lars Grahn ringde till mig
och gratulerade till elitserieplatsen och bad om en sammanfattning av säsongen for många
tankar genom huvudet. Hur avgjordes egentligen det hela? Ja,
någon enkel analys finns knappast eftersom Division 1 Norra
har varit jämnare än någonsin.
Möjligtvis är det den jämnaste
serieupplösningen som förekommit i schackallsvenskans
historia.
Förstaplatsen var dock säkrad
för SK Rockaden Stockholm II
när Jonas Sandbom tog lagets
tredje remi i sista ronden mot
Jörgen Eriksson i SK Rockaden
Umeå. Varken Umeå eller SS
Luleå skulle då kunna nå stockholmarnas överlägsna partipoäng.
Men andralag får ju som bekant
inte gå upp, så hoppet levde i
allra högsta grad hos de bägge
Norrlandslagen. De stod inför
avslutningen på samma matchpoäng, med Luleå blott en halv
partipoäng före Umeå.
Jag tar det hela från början ...
Alltsedan jag debuterade i allsvenskan 1973, de senaste tjugo
åren som spelande lagledare, har
jag deltagit med stort nöje. Bara
tre partier har missats på grund
av sjukdom. Det är alltid lika
roligt att träffa kamrater i laget
och hos motståndarna och andra

N
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runtomkring från när och fjärran
i samband med matcherna. Inte
sällan får man slitas mellan hopp
och förtvivlan och, oavsett utgången på mitt och andras bräden, känns det för det mesta bra
efteråt. Det är ju ändå “bara“
amatörschack jag sysslar med.
Inför årets säsong hade vi inga
större förhoppningar om ett
avancemang. Sedan vi åkte ut
2001 efter att ha varit sju år i
eliten hade vi mist starka spelare
som Emil Hermansson, Anders
Larsson, David Nygren, Matti
Piuva och Kurt Setterqvist. Den
sistnämnde kom dock tillbaka
i fjol, för att spela hemmamatcher. Sådana spelare går
naturligtvis inte att ersätta i
brådrasket för oss. Nåväl, tänkte
vi, kontraktet ska vi väl ändå
klara.
Vi inledde serien med en
dubbelmatch på bortaplan: SK
Rockaden Stockholm II blev som
vanligt för svåra 2½–5½. Av tradition brukar vi förlora mot såväl
deras första- som andralag. Söndagsmatchen gick bättre med
säker seger mot Schack 78
Uppsala, 5½–2½.
Dubbelmatch på hemmaplan
i mitten på november gav två
“uddamålssegrar“, 4½–3½. För
motståndet svarade Upsala ASS
och Caissa SK.

26...Se5! 27.dxe5 Txc1+ 28.
Dxc1 Txd3
Med dubbelhot mot f3 och a3.
29.Dc8+ Lf8 30.Kg2 Dd4
Svart ökar trycket i stället för att
plocka a-bonden.
31.Tc1 Td2 32.Tf1 g6
Idén är att spela Kg7 och låta
löparen slå a-bonden. Vit saknar
motspel.
33.Db7 Tb2 34.h5 g5 35.Kh3 a5
36.Db8 Kg7 37.Kg4 Lxa3 38.Td1
Td2 39.Txd2 Dxd2 40.Dxb5 Lb4
41.Le2 Dd4 42.f3 Le1 43.Dd3
Df2 44.uppg.
44.f4 gxf4 45.gxf4 Dg2+ med
matt.
(Kommentarer av Lars Grahn)
I vår femte match lät vi vår pålitlige förstabordsspelare Robert
Åström, 6½/8 i år, boende i
Uppsala, slippa den långa resan
till Umeå. Kanske var det därför
vi höll på att förlora båda poängen mot Umeås andralag. I sista
minuten kunde dock Luleås
Kent Björkbom matta Staffan
Engström och skriva siffrorna till
4–4.
I slutet på februari var det
så dags för ett prestigefyllt
Norrlandsderby. Årets möte var
intressantare än vanligt eftersom
Umeås förstalag dittills hade gått
rent och Luleå skulle i händelse
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av vinst blanda sig på allvar i
tätstriden, endast en poäng efter,
inför sammandraget i Stockholm.
När tidskontrollen var avklarad
lutade det åt en knapp förlust för
oss. Farhågan såg ut att besannas.
Till sist återstod bara ett i mitt
tycke dött remislutspel: två
springare och en löpare var samt
en enda lång bondekedja. Robert
Åström ville emellertid annat,
han offrade en springare för två
bönder och skapade liv i ställningen. Jörgen Eriksson blev förmodligen nervös när han skulle
hålla remi för att säkra segern,
och gjorde några missar som kostade partiet. Det blev 4–4, och
åter lyckades vi precis gäcka ett
Umeålag på segern. Vi kände
dock ingen större glädje eftersom vi fortfarande var tre poäng
efter huvudkonkurrenten.
Resan till Stockholm och
Hägerstensåsens Medborgarhus
för att spela de tre sista ronderna
väntade. Jag hade fått två återbud och frågade som vanligt de
högst rankade i vårt andralag om
de ville spela. Men det ville de
inte eftersom de menade att de i
första hand ville vinna den avgörande matchen mot Schack 64
Haparanda och gå upp i division
I. Vårt kontrakt var ju dessutom
redan säkrat. Det innebar att vi
fick ta med 22:an och 23:an på
rankinglistan, 1800-spelarna
Henrik Grahn och Erik Näckholm. De är dock ingalunda några dåliga reserver, båda brukar
spela bra mot högrankade, och
Grahn blev i år som 15-åring den
yngste klubbmästaren i SS Luleås historia. Dessa bägge kom,
som vi snart ska se, att som
genom ett ödets ironi spela avgörande roller i slutspurten.
På fredagskvällen den 18 mars
hade vi att möta Solna SS. Det
brukar bli jämna matcher mellan
oss. Så också denna gång, innan
vi kunde fastställa segersiffrorna
till 5–3. Mitt bidrag till vinsten

Division I Norra 2004-2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SK Rockaden II, Sthlm
SS Luleå
SK Rockaden I, Umeå
Upsala ASS
Solna SS
Sollentuna SK II
Kristallens SK
Schack-78, Uppsala

9
9
9
9
9
9
9
9

7
6
6
6
5
4
3
2

0
2
2
0
0
0
0
1

2
1
1
3
4
5
6
6

44
39
39
44
39½
32
33½
30

14
14
14
12
10
8
6
5

9. SK Rockaden II, Umeå
10. Caissa SK

9
9

1
1

2
1

6
7

28½
30½

4
3

hängde på en skör tråd.
Kaj Engström, SS Luleå

Mikael Jonsson, Solna SS
Jag har precis försökt med fulingen 36...De7-d6 för att erbjuda
ett förgiftat dambyte i motståndarens vanvettiga tidsnöd.
37.Dxd6??
Fällan lyckades.
37...Tg1+ 38.Ke2 Lc4+ 39.uppg.
Vit borde ha tagit ny dam istället
för att ta damen: 37.f8D+! och
efter såväl 37...Dxf8 38.Lxe4!
Lxe4 39.De5+ som 37...Kxf8
38.Tb8+! står vit på vinst.
När så Umeå tappade en
matchpoäng mot bottenlaget
Schack 78 Uppsala i sjunde ronden började vi så smått hoppas

på det osannolika. Eftersom vi
hade ett jämförelsevis lättare
motstånd kvar, skulle avståndet
2 matchpoäng och 1,5 partipoäng vara möjligt att hämta in,
om vi skötte vårt och bara någon
match som vi inte kunde påverka
gick vår väg.
Åttonde ronden kom att bli
mycket spännande. Alla i vårt
lag, utom jag som tidigt gjorde
ett grovt fel, höll emot bra mot
de i de flesta fall mycket högre
rankade spelarna i Sollentuna SK
II. När sista speltimmen började
var ställningen helt jämn, 3½–
3½. I det återstående partiet

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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309

kämpade vår Erik Näckholm
tappert mot Jan Peter Palmblad.
Partiet lutade länge åt att sluta
remi men trötta spelare gör ofta
oförklarliga misstag och i det 62:a
draget föll avgörandet.
Erik Näckholm, SS Luleå

mot Umeå. Vi visste alla vad som
gällde. Umeå måste vinna med
en hel poäng mer mot SK Rockaden Stockholm än vad Luleå
vann mot Kristallens SK. Vid lika
partipoäng skulle flest partipoäng på de fyra första borden i
samtliga matcher särskilja, och
här hade Luleå ett trepoängsförsprång före sista ronden.
Kristallenmatchen fick ett
ovanligt förlopp för att vara så
viktig. Helt plötsligt, strax efter
fyratimmarskontrollen, var det
hela över. Ännu en vinst med
minsta möjliga marginal för oss.
Vår yngsta spelare avgjorde på
ett kraftfullt sätt.
Borislava Borisova, Kristallen

Jan Peter Palmblad, SSK II
62.b7??
Vinstmanövern är inte så svårfunnen: 62.Se6 Sa6 63.b7 f4
64.Sc7 och svart måste försöka
64...f3, men efter 65.Sxa6 f2
66.b8D f1D 67.Sc7 avgör merpjäsen.
62...Sxb7 63.Kxb7 f4 64.Kc6?
Fortfarande fanns remi med
64.Se6! f3 65.Sg5 f2 66.Sf3+
Kxd5 67.Sd2.
64...f3
och eftersom den bonden är
ohejdbar vann Luleå partiet och
matchen några drag senare.
Vi i lulelägret kunde knappt
tro våra ögon när vi på lördagskvällen studerade tabellen. Vårt
smått ofattbara flyt hade fört oss
till uppflyttningsplatsen en halv
partipoäng före Umeå som just
förlorat mot Upsala ASS med
2½–5½.
Flytet fortsatte i början på sista
ronden. Ett stopp i tunnelbanetrafiken gav Tomas Dedorson en
wo-etta mot Kristallens Lennart
Evertsson. Samma stopp hindrade som tur var inte Rockaden
Stockholms unga trupp. De tog
taxi och hann i tid till matchen
310
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kontroll mot Thomas Engqvist i
ett dubbelt tornslutspel med lika
många bönder på samma flygel.
En remarkabel scenförändring
skedde dock i de bägge partierna.
Almström gav bort löparen på en
fribonde och gav strax upp vinstförsöken med sin merbonde i ett
springarslutspel. Då återstod
ungefär en halvtimma av speltiden och tornslutspelet hade
blivit helt öppet. Engqvist hade
spelat hårt på vinst och såg ut att
hamna i förlustfara. De sista
minuterna blev mycket dramatiska. Lindgren hade g- och hbonde understödda av kungen
på väg mot dam när Engqvist i
sista stund med sidledsschackar
kunde tvinga fram remi. 5–3 till
Umeå vilket alltså var en halva
för lite för dem.
Vi lider lite med SK Rockaden
Umeå som var så nära och tackar
SK Rockaden Stockholm II som
fortsatte att kämpa heroiskt trots
att de redan hade vunnit serien.
Det ska bli roligt att nästa säsong ännu en gång få mäta sina
krafter mot de bästa lagen i
Sverige. Vi känner oss absolut
inte slagna på förhand. Elitserien
är ju lite hyggligare nuförtiden.

Henrik Grahn, SS Luleå
33.Txb4!
I lätt tidsnöd bryter vit igenom,
svart är försvarslös.
33...cxb4 34.Lxb6 Da4 35.Lc5
Kd7 36.dxe6+ fxe6 37.Sxf5+ Kc8
38.Sxg7 Txg7 39.Dd6 Dd7 40.
Da6+ Db7 41.Dxe6+ uppg.
Det innebar att Umeå måste vinna med 5½–2½. En två timmar
lång spännande väntan följde. När
två partier återstod, och ungefär
en timmes speltid, tydde mycket
på att Umeå skulle klara det. De
ledde med 4–2 och Umeås Martin Almström ledde med en hel
löpare mot Erik Blomqvist i ett
springarslutspel, medan Umeås
Fredrik Lindgren verkade ha full

I nästa nummer
I nästa nummer av TfS handlar det huvudsakligen om SM
i Göteborg. Men vi rapporterar också från några av
vårens turneringar, bland
annat om superturneringen i
Sofia (1. Veselin Topalov),
Gästrikland Open (1. Ralf
Åkesson) och Deltalift Open
(1. Jonny Hector). Linus
Olsson skriver om två
danska turneringar. Det blir
också en efterskörd från elitserien och ett referat från
landskampen mot Norge i
Karlstad, som Sverige vann
med 10½-9½.
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Division I Mellersta

När jag tog en titt på andrabordet
var denna ställning på brädet med
vit på drag.
Johnny Deltin, SA Fenix

Slutronderna
på Frimis
Av Robert Ericsson

rimurarehotellet i Linköping,
i folkmun känt som Frimis,
är ett anrikt schackhotell. I
jubileumsboken “Linköpings
Allmänna Schacksällskap 1901–
2001“ kan man bland annat läsa
att Siegbert Tarrasch gästade
hotellet den 27 maj 1913 för att
ge en simultan över 33 bord.
Men under helgen 18–20 mars
var det inte simultan som vankades på Frimis utan istället stundade slutronderna i Division 1
Mellersta.
Efter förpostfäktningarna i
rond 1–6 stod det klart att hemmalaget Linköpings ASS var i
ensam ledning med 11 mp. Tätt
bakom skuggade förhandsfavoriten Schack 08 I samt Örebro SS,
båda med 10 mp. Andrahandsfavoriten Västerås SK var däremot
borta från segerdiskussionerna
efter att ha spelat oavgjort mot
LASS och Örebro samt förlorat
ödesmatchen i rond 6 mot Schack
08 I.
LASS hade skaffat sig ett
oerhört gynnsamt läge inför slutronderna. I rond 2 hade de spelat
oavgjort med mersmak mot
Västerås och i fjärde ronden
besegrades favorittippade Schack
08 I med klara 5½–2½.
Schack 08 I hade därför inte
längre saken i egna händer, något
som däremot Örebro fortfarande hade. Örebro skulle möta
Schack 08 I på lördagen och där-

F

efter väntade LASS på söndagen.
Det såg ut att kunna bli en rafflande upplösning!
Patrick Drugge, Örebro SS

Rond 7
Serieledande Linköpings ASS
började helgen med att möta
lokalkonkurrenten SS Allians,
Skänninge. På bord 6 visade förbundsordförande Ingvar Carlsson
vägen för hemmalaget.

Vid en hastig blick såg det ut som
om vit skulle bli bonde upp efter
Sxd4. Men svart hade andra
planer.
15.Sxd4? d5! 16.exd5 Lc5 17.
Dc3 Dh4 18.uppg.

Leif Haraldsson, SS Allians

Ett parti i denna match resulterade för övrigt i en regeldiskussion efter partiets slut. Krister
Jönsson i Örebro hade springare
och g7-bonde mot ensam springare och spelade som vit vidare
tills han bara hade två sekunder
kvar, detta i ett försök att få ner
g-bonden till sista raden. Med
två sekunder kvar bjöd han remi
vilket Tomas Petterson i SA
Fenix accepterade. Om svart inte
hade accepterat remi hade han
säkerligen vunnit på tid.
Båda spelarna och många
andra trodde nämligen att det
blivit remi om Jönssons tid hade
gått ut. Men så var inte fallet
vilket det rutinerade domarparet
Tapio Tikkanen och Daniel
Johansson förkunnade för spelarna samt en intresserad skara
åskådare. Reglerna är konstiga
men klara på den punkten. Då
det går att konstruera en matt
med de aktuella pjäserna hade
det blivit tidsförlust om vit över-

Ingvar Carlsson, LASS
16.Txf7! Kxf7 17.Txe6 Dxe6 18.
Df5+ Ke8 19.Dxe6+ Kd8 20.Sd5
Det hotar främst 21.Sb6 med
matt och det tjänar inte mycket
till att slå bort springaren.
20...cxd5 21.Lb5 uppg.
Eftersom LASS skulle möta Örebro i sista ronden tog jag en lov
för att se vad som utspelade sig i
Örebros match mot SA Fenix.
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skridit betänketiden.
I övrigt har Tapio meddelat att
varken han eller Daniel såg ett
enda fall av regelbrott under
helgen, som att spelarna flyttade
med två händer eller att de inte
förde protokoll i motspelarens
tidsnöd.
Resultat rond 7:
Glasrikets SK–Schack 08 II
3–5
Västerås SK–Västerviks ASK 5½–2½
Karlstads AS–Schack 08 I
1–7
Linköpings ASS–SS Allians
6½–1½
Örebro SS–SA Fenix
5–3

Division I Mellersta 2004-2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Linköpings ASS
Schack 08 I
Västerås SK
Örebro SS
Schack 08 II
Karlstads AS
Västerviks ASK
SS Allians

9. SA Fenix
10. Glasriket SK

9
9
9
9
9
9
9
9

8
8
6
5
4
3
1
2

1
0
2
2
0
1
4
1

0
1
1
2
5
5
4
6

49½
51½
47½
38
34
35
33
27½

17
16
14
12
8
7
6
5

9
9

1
1

1
0

7
8

25½
18½

3
2

Rond 8
I rond 8 möttes Schack 08 I och
Örebro i en direkt avgörande
match för vem som skulle fortsätta jaga ledande Linköpings
ASS. Schack 08 hade mönstrat
ett starkt lag till slutspelet samtidigt som Örebro saknade flera
ordinarie spelare, bland annat
Curt Gruvaeus.
Men Örebro lät sig inte nedslås
av detta faktum utan tog två
poäng på bord 1–3. På bord 3
utspelade sig följande drama.

40...Te8 41.Dxe8?
Aj, vit varsnar inte faran. 41.Dd1
leder fortfarande till målet.
41...Lxd3+!
Ett brutalt uppvaknande för vit,
svart är plötsligt inbjuden i partiet igen.
42.Kxd3 Dd2+ 43.Ke4 De2+ 44.
Kxd4 Dxe8 45.h5 De2 46.Tg6
Lc1 47.Tgb6 Lxb2+ 48.Kd5
Dxh5+ 49.Kc6 De8+ 50.Kd5 Df7+
51.Ke4 Dxf2?

Krister Jönsson, Örebro SS

Samir Lejlic, Schack 08 I
Mats Andersson, Schack 08 I

Patrick Drugge, Örebro SS
Vit har en längre tid blivit hårt
ansatt av svart. Med 40.Tb5 ser
det ut som om vit har rett ut
stormen för gott och är redo att
inkassera hela poängen. Men
skenet bedrar.
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Betalt och kvitterat, nu vinner
vit tillbaka damen.
52.Th5+ uppg.
Men därefter var det slut på det
roliga för Örebro som fick se sig
besegrade på resterande bord. På
bord 4 bestraffades Krister Jönsson för sitt originella spel.

17...Ke7 18.c3!
Enkelt och effektivt. Vit tar bort
d4-fältet för svart. Samtidigt
hotar linjeöppningar samt bortjagande av Sg4 och Le5. Det är
förvånande hur försvarslös svart
är mot vits enkla och rättframma
plan. Notera även att 18...a5
besvaras med 19.f3 Sh6 20.Sxe5
Dxe5 21.Lf4 med damfångst.
18...bxc3 19.bxc3 g6 20.h3 Sh6
21.Sxe5 Dxe5 22.Lf4 Dg7 23.
Tab1 Lc6 24.De3 uppg.
LASS vann programenligt mot
SA Fenix. Linköpings 14-årige
talang Simon Rosberg tog den
sista poängen genom att vinna
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Foto: Tapio Tikkanen

Seriesegrarna Linköpings ASS – från vänster: Jörgen Fransson, Ingvar Carlsson, Simon Rosberg,
Robert Ericsson, Conny Olsson, Martin Klashed, Tom Axelsson och Nedeljko Malesevic.

ett damslutspel med ensam
b-bonde mot flicklandslagets
Hanna Svensson.

Hanna Svensson, SA Fenix

Resultat rond 8:
Schack 08 I–Örebro SS
6–2
Västerviks ASK–Karlstads AS 4 – 4
Schack 08 II–Västerås SK
3–5
SS Allians–Glasrikets SK
3½–4½
SA Fenix–Linköpings ASS
2½–5½

Rond 9
SA Fenix och Glasrikets SK var
inför sista ronden redan klara för
nedflyttning till division 2. I sista
ronden gjorde de upp om jumboplatsen. Hanna Svensson var
en bidragande orsak till att SA
Fenix vann matchen och tog sig
förbi Glasriket i sluttabellen.

Victor Hjerpe, Glasrikets SK
Svart har fått upp vittringen på
den vita kungen. Om Lg7 kommer med i spelet är vits dagar
snart räknade.
24...Db6 25.Kc1?

Vit går fel, men även efter det
närliggande 25.De3 Db5 26.Kc1
är svarts angrepp i full gång efter
26...e4!, till exempel:
a) 27.c3 Lxc3! 28.bxc3 Txa3 och
vit kan inte freda sig mot attacken.
b) 27.d4 c5! och d4-bonden ryker med bibehållet angrepp.
25...e4! 26.dxe4 Dxb2+ 27.Kd2
Td8+ 28.Ke2 Dxc2+ 29.uppg.
Schack 08 I gjorde vad som krävdes och besegrade Västerviks
ASK med 5½–2½. Nils-Gustav
Renman satte därmed punkt för
en strålande säsong med 8½
poäng. Remin släppte han mot
Örebros Peter Fransson.
Linköpings ASS var bara 4½
partipoäng från Elitserien. En
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tidig remi på bord 2 följdes upp
med två vinster på bord 5 och 7.
Men trots denna smakstart såg
det ut att bli strid på kniven för
att LASS skulle nå sina åtråvärda
4½ partipoäng. Örebro stod bättre på tre bord och de övriga två
borden var väldigt oklara.
I första tidsnöden reducerade
Örebro genom vinst på bord 4.
På tredjebordet hade Patrick
Drugge tidigt tvingat sin lagledarkollega att ge pjäs för tre
bönder.

han bestämde sig för
22...Sc5
Alternativen är 22...Sc7 eller 22.
...cxb5 23.axb5 Sc5 (23...Db4?
24.Da2!). Inhopp på b4 med
springaren eller damen gynnar
däremot bara vit efter 22...Sb4
23.c3 Lxc3 24.bxc6 respektive
22...Db4 23.Dxb4 Sxb4 24.Tb1.

Patrick Drugge, Örebro SS

Robert Ericsson, LASS
Ställningen är högst oklar. Om
vit lyckas behålla bönderna på
e6-f5 och samtidigt förhindra
svart från rockad är nog vits
chanser bättre, men svart har
flera sätt att störa vit.
17...Lh4+
Det här draget är nog tveksamt.
Direkt 17...Sa6 känns bättre
eftersom vit då inte får möjlighet
att spela Tag1. Ett annat alternativ är att spela 17...Dd5 för att
angripa bondekedjan från basen
och då kan en väldigt udda ställning uppstå efter 18.0-0 Sa6
19.c4 De5 20.d4 Dxe4 21.Tf4
Dxf4 22.exf4.
18.Ke2 Sa6 19.Tag1 De7 20.Da5
Lf6 21.b4 Kf8 22.b5
Vit har 20 minuter kvar mot
svarts 60 minuter. Ställningen är
kritisk och svart la därför in ett
långtänk på 40 minuter innan
314
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23.bxc6 b6 24.Db5 Sxe4 25.dxe4
De8
25...Dc7 är ett bättre försök
eftersom det tvingar vit till att
inse att 26.Td1 Dg3 27.Td7 Le7
ska följas upp med det stillsamma 28.Thd1. Nu blir det istället
lättspelat för vit.
26.e5 Le7 27.Tg4 Tc8 28.Thg1
Lc5?!
Tvunget är 28...Dxc6 29.Dxc6
Txc6 varpå vit hade planerat att
spela 30.Kd3. Vit kan kombinera kungscentralisering med
torninvasion längs d-linjen. Dessutom har vit fortfarande kvar
f6-framstöten som potentiellt
triumfkort i tidsnöden.

g6 32.Td1 Le7 33.Tgd4 Txc2+
34.Kf3 Tc8 35.Td7 Lxf6 36.exf6
uppg.
Strax därefter vann Tom Axelsson på bord 8 och elitserieplatsen var därmed bärgad för
Linköpings ASS. När de avslutande två partierna blev remi
skrevs slutresultatet till 5½–2½.
I skymundan tog Västerås SK
sin tredje seger för helgen och
spurtade till sig bronspengen.
Västerås har ett ungt gäng med
stor potential för framtiden och
med Johan Norberg som nytt
ankare kan nästa säsong bli spännande. Den här säsongen gick
han obesegrad genom serien med
8 poäng av 9. Schack 08 och
degraderade elitserielag är härmed förvarnade.
Men i följande parti mot SS
Allians drog Västerås det kortare
strået. Vi låter Kurt Andersson
sätta punkt för årets spel i Division 1 Mellersta.
Johan Nordebrink, Västerås SK

Kurt Andersson, SS Allians
21.Lxg6! fxg6 22.Sh4 Tff7 23.
Sxg6+ Kh7 24.Sf8++ Kh8 25.
Dh7+ Sxh7 26.Sg6 matt!

29.c7! Dxb5+ 30.axb5 Txc7 31.f6

Resultat rond 9:
Glasrikets SK–SA Fenix
Västerås SK–SS Allians
Karlstads AS–Schack 08 II
Schack 08 I–Västerviks ASK
Örebro SS–Linköpings ASS
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3–5
5½–2½
3½–4½
5½–2½
2½–5½

Division I Södra

Manhem och
åter Manhem
Av Lars Grahn

S Manhems förstalag inledde
med att förlora mot samma
klubbs andralag. Efter denna
snöpliga start gick det som på
räls. När det var dags för slutronderna i Malmö var Manhems
återkomst till elitserien så gott
som klar. Skulle förstalaget göra
bort sig så kunde andralaget gå in
och säkra avancemanget.
Andralagen kan ju inte gå upp
till elitserien, så främsta hotet
kom från Malmö AS, ett lag vars
primära inriktning var att hänga
kvar i söderettan. Toppstriden
hade i motsats till i de båda andra
division I-grupperna inte mycket
till dramatik.
SS Manhem kan väl mer eller
mindre betraktas som bofasta i
elitserien, men har haft svårt att
hävda sig när konkurrenterna förstärkt med utländska stormästare. Göteborgsklubben har aldrig
gjort motsvarande satsning. Nu
är trenden att det blir allt färre
stormästare i högsta divisionen,
och det borde innebära att Manhems chanser att hänga kvar i
elitserien nästa säsong ökar.
Bristen på dramatik i toppstriden innebär inte att det saknas
dramatiska partier från slutsammandraget. Här bjuder vi på ett
urval.

S

Mikael Johansson, HASK
Magnus Wahlbom, Rödeby SK
Kungsindiskt i förhand (A 08)
Rond 8
1.Sf3 c5 2.g3 Sc6 3.Lg2 g6 4.

0-0 Lg7 5.d3 e6 6.e4 Sge7 7.c3
d5 8.De2 0-0 9.e5 Sf5 10.Te1 b6
11.Lf4 a5 12.Sbd2 Ta7 13.h4 h6
14.Sf1 Kh7 15.S1h2 a4 16.a3
b5 17.Sg4 De7 18.Kh2 b4 19.Th1
bxc3 20.bxc3 Tb7 21.Kg1 Tb3

Det är svårt att se hur vit ska
kunna bryta igenom på kungsflygeln och svart har skapat
ett lovande motspel på andra
flanken. Det är dags att använda
krafttag ...
22.Lg5!? Db7
Svart kan inte gärna anta offret.
Efter 22...hxg5 23.hxg5+ Kg8
24.Sf6+ Lxf6 25.gxf6 Db7
26.Sd2 kan vit leka med idéer
som Dg4 för vidarbefordran till
h-linjen. Det är förstås matt på
h8 som hägrar. Här några möjligheter:
a) 26...Sxe5 27.Sxb3 axb3 28.
Dxe5 b2 29.Tb1 Db3 30.g4 Dc2
31.Tf1 Dc1 (31...b1D 32.Dh2
med avgörande angrepp.) 32.
gxf5 Dg5 33.Dh2 Dh5 34.Dd6
Dxf5 35.Dxf8+ Kxf8 36.Th8
matt.

b) 26...Txc3 27.Dg4 Scd4 28.
Dh3 Se2+ 29.Kf1 Sexg3+ 30.
fxg3 Sxg3+ 31.Kf2 Sh5 32.Dxh5!
gxh5 33.Tag1 med matt i tre
drag.
c) 26...Tb2 27.Dg4 Sg7 28.Df4
Sf5 29.g4 och hotet Dh2 är avgörande.
d) 26...Txa3!? 27.Txa3 Db2 28.
Lf1! d4 (28...Dxa3 29.Dg4 och
vit vinner) 29.f4! Sxg3 30.Dg2
Sxh1 31.Dxh1 och vit vinner,
t.ex. 31...Dxd2 32.Dh6 De3+
33.Kg2 Dd2+ 34.Kh1 eller
31...Se7 32.Se4 Lb7 33.fxe7
Lxe4 34.exf8D+ Kxf8 35.Dh8+
Ke7 36.Txa4 o.s.v.
23.Sf6+ Lxf6 24.Lxf6 Th8?
Ett försök att locka bort den
dominerande löparen från f6?
24...Txc3! hade varit mycket
bättre. Det ger svarts springare
tillgång till d4 och svart kan skapa motspel med Db3 och La6.
25.g4 Tb2 26.Dd1 Sg7 27.Dxa4
Ld7 28.Df4 Le8 29.Tf1 Db3 30.h5
g5 31.Lxg5!
Det går lika bra med 31.Sxg5+!,
t.ex. 31...hxg5 32.h6! Sh5 33.
Le4+! dxe4 34.Dxe4+ Kg8 35.
Txh5 o.s.v.
31...hxg5 32.Df6 Kg8 33.h6
uppg.
På 33...Th7 avgör 34.Sxg5.

Gunnar Finnlaugsson, MAS
Sven Rosell, Lunds ASK
Rond 9

Vit har försökt bygga en försvarslinje med b2-b4. Det är ju knappast lämpligt att slå bonden en
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passant, men det finns andra sätt
att röja mark på denna flygel.
24...Lxb4! 25.Dd1
Efter 25.cxb4 Dxb4+ 26.Kd1
Db3+ 27.Ke1 är 27...Dc3+ följt
av slag på a1 enklast.
25...Lxc3+! 26.Kxc3 Da5+
27.Kb2 Db4+ 28.Ka2 c3 29.Db3
Lc4 30.Dxc4 Dxc4+ 31.Ka3 e5
32.uppg.
Samtidigt briljerade en annan
Rosell (inget släktskap) i matchen mellan Helsingborgs ASK och
SS Manhem II. HASK hamnade
slutligen under nedflyttningsstrecket.
Thomas Rosell, HASK
Mattias Lundström, Manhem II
Sicilianskt (B 92)
Rond 9
1.e4 c5 2.Sf3 d6 3.d4 cxd4
4.Sxd4 Sf6 5.Sc3 a6 6.Le2 e5
7.Sb3 Le6 8.Lg5 Le7 9.0-0 Sbd7
10.Kh1 b5 11.Dd3 0-0 12.Tad1
Te8 13.f4 exf4 14.Lxf4 Se5 15.
Dg3 Dc7 16.Sd4 b4

Det ser kanske ut som om
vit borde bekymra sig för e4bonden i det här läget ...
17.Sd5! Sxd5
Efter 17...Lxd5 18.Lxe5 dxe5
19.Sf5 g6 20.exd5 är svarts kungsställning försvagad.
18.exd5 Ld7
Inte 18...Lxd5? 19.Sf5 Lf6 20.
Txd5.
19.Ld3 Lf8?
Svart kan välja mellan att ha
löparen hotfullt stirrande mot h7
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eller att dra upp ett torn till tredje raden med 19...Sxd3 20.Txd3.
Vilket gör minst ont? Med tanke
på partifortsättningen faller det
sig lätt att rekommendera slaget
på d3. Det är inte bara ett eventuellt löparoffer på h7 som
spökar.
20.Lxe5 dxe5
20...Txe5 21.Sf3 följt av Sg5 är
farligt för svart, men efter partidraget väntar något ännu värre.

21.Txf7!! Kxf7
Det är väl inte uppenbart hur vit
ska fullfölja angreppet, och vad
är egentligen alternativet? Efter
21...Dd6 hänger det på både d4
och f7, men vit har paraden
22.Sf5! Lxf5 23.Lxf5!, t.ex.
23...Kxf7 24.Le6+ Txe6 25.
dxe6+ Dxe6 26.Df3+ och slag på
a8.
22.Lxh7 Db6 23.d6!?
Det hotar 24.Dg6 matt och
fungerar dessutom utmärkt efter
23...Lxd6
24.Dg6+
Kf8
(24...Ke7 25.Dg5+ Kf8 26.Tf1+)
25.Tf1+ med mattangrepp. Återstår det av Lundström valda
23...Dxd6 varefter svart tvingas
ge damen för att avvärja matthotet.
Den enda invändningen mot
bondeframstöten är att 23.Sc6!
är ännu bättre. Det lämnar svart
utan försvarsmöjligheter, t.ex.
23...Lxc6 24.Dg6+ Ke7 25.De6+
Kd8 26.dxc6+ Dd4 (26...Kc7
27.Td7+ Kc8 28.Dxe8+) 27.
Txd4+ exd4 28.Dd7 matt.
23...Dxd6 24.Tf1+ Ke7 25.Dh4+

Df6
Han är ju så illa tvungen ...
26.Txf6 gxf6 27.Sf5+ Lxf5
28.Lxf5
Svart kan kämpa vidare med två
torn för damen, men det är inget
tvivel om att vit fortfarande har
de klart bättre chanserna. Svarts
pjäser samarbetar inte.
28...a5 29.Dh7+ Kd6 30.Dd7+
Kc5 31.Dc7+ Kd4 32.Dc6 e4
33.c3+ bxc3 34.bxc3+ Kd3
35.Lxe4+ Txe4 36.Dd5+
Mellanschacken eliminerar hoten på första raden.
36...Kxc3 37.Dxe4 Tb8 38.h4
Kb2 39.h5 Kxa2 40.Da4+ Kb2
41.Dxa5 Lh6 42.Da7 Tf8 43.De7
Kc3 44.Kh2 Kd4 45.Kh3 Kd5
46.Kg4 f5+ 47.Kf3 uppg.
Är det okej att fortsätta spela
om motståndaren har löpare och
springare mot ensam kung? Efter
att ha sett stormästaren Vladimir
Epishin misslyckas med att sätta
matt med detta material känns
det naturligt att svara ja på den
frågan. Här en ställning från
sjunde ronden:
Ralf Dahlström, Malmö AS

Mattias Zachrisson, Lundby SS
Zachrisson gjorde det enda
raka: 67.Txd4+! Kxd4. Slutspelsbasen signalerar matt i nitton
drag. Dahlström försökte i tjugo
drag innan han inställde försöken
och godtog remi.
Det finns mer eller mindre
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dåliga beskrivningar i olika läroböcker på hur mattsättningen ska
gå till. Den i mitt tycke bästa
vinstmetoden beskrivs av Bent
Larsen i “Lærebog i Skak“ (Samlerens Forlag, 1983). Han har i
sin tur lånat receptet från en fransman vid namn Delétang, som lät
publicera sina analyser 1923. Här
en lämplig utgångsställning:

Division I Södra 2004-2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SS Manhem I
SS Manhem II
Lunds ASK II
Limhamns SK II
Malmö AS
Majornas SS
Lundby SS
SK Schackalen

9. Helsingborgs ASK
10. Rödeby SK

Med vitfältaren på brädet gäller det att driva in svarts kung i
ett vitt hörn, det vill säga a8 eller
h1. I det här fallet är det h1 som
gäller. Det kunde det också ha
varit för Dahlström. Här återger
vi i stort sett Larsens kommentarer.
I diagramställningen kan svarts
kung inte komma över på andra
sidan av diagonalen b1–h7.
Springaren tar ju fälten d4, f4
och g5. Vits kung klarar resten.
Om svarts kung hade stått på
exempelvis b4, så hade vit ställt
springaren på f5 och löparen på
f7. Det är grundställningen och
den är inte svår att få upp.
När svarts kung har drivits ett
par steg mot hörnet så är det dags
att flytta löparen till diagonalen
d1–h5. Den vita kungen ska bara
se till att svarts kung inte slinker
ut via e3. Därefter går springaren
till e4 och till slut går löparen till
diagonalen f1–h3. Den svarta
kungen spärras in i trianglar som
blir mindre efter hand. Rent praktiskt kan det se ut så här:
1.Lc2 Ke3 2.Kc1 Ke2 3.Lg6 Ke3
4.Kd1 Kf2 5.Kd2 Kf3

Andra drag besvaras med 6.Lh5.
6.Kd3 Kg4 7.Ke3 Kh4 8.Kf4 Kh3
9.Lh5
Första målet är uppnått. Svarts
kung tvingas in i en mindre
triangel.
9...Kg2 10.Ke3 Kg3 11.Le2 Kh4
12.Kf4 Kh3 13.Sg5+ Kg2 14.Se4
Kh3 15.Kg5 Kg2 16.Kg4 Kh2
Eller 16...Kg1 17.Kg3 Kh1 18.
Sf2+ Kg1 19.Sh3+ Kh1 20.Lf3
matt.
17.Lf1
Andra målet är uppnått. Nu
inleds sista fasen.
17...Kg1 18.Lh3 Kh2 19.Sc3 Kg1
20.Kg3 Kh1 21.Lg2+ Kg1 22.Se2
matt

Tobias Bende, Majornas SS
Schass Innab, Limhamns SK II
Franskt (C 02)
Rond 9
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3
Sc6 5.Sf3 Db6 6.a3 f6?! 7.b4
cxd4 8.exf6? Sxf6 9.cxd4 Ld6
10.Ld3
Svart spelade f7-f6 i ett läge när
det inte anses vara bra, men vit
hjälpte till att rättfärdiga draget

9
9
9
9
9
9
9
9

8
7
5
5
3
3
3
2

0
0
1
0
2
2
2
2

1
2
3
4
4
4
4
5

53½
46½
35½
34
33½
32½
30½
33½

16
14
11
10
8
8
8
6

9
9

3
1

0
1

6
7

32½
28

6
3

genom att slå av på f6. I det
uppkomna läget kan svart inte
plocka d4-bonden, för då finns
det ju en avdragsschack som ser
till att svarts dam får lämna brädet. Vi känner igen temat från
andra varianter i Franskt.
10...Ld7 11.0-0?

Han rockerar i godan ro, för om
svart norpar d4-bonden så finns
ju avdragsschacken på g6. Det
var väl tanken ...
11...Sxd4! 12.Sxd4 Dxd4 13.
Lg6+ hxg6 14.uppg.
Oooops. Efter 14.Dxd4 Lxh2+
15.Kh1 Le5+ utgår även vits dam.
Och utanför brädet står redan
alldeles för mycket vitt trä.
TfS nr 4/2005
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Allsvenskan

2004-2005

Sluttabeller division II – IV

Division 2
grupp 1
1. Södra SASS II
2. SS Luleå II
3. Västerås ASK
4. Upsala ASS II
5. Kristallens SK III
6. Schack-64 Haparanda
7. Skellefteå SK
8. Södertälje SS

37½ 12
36 12
26½ 7
25½ 7
24
6
26
5
25
4
23½ 3

grupp 2
1. Horndals SK
2. Östersunds SS
3. Stockholms SS
4. Kristallens SK II
5. Burgsviks SK
6. SK Rockaden III, Sthlm
7. Sundsvalls SS
8. Sandvikens SK

34½ 11
32 10
26½ 8
28½ 7
27
6
28½ 5
24
5
23
4

Matchen:
Sandvikens SK–Östersunds SS
TfS nr 2/05, sidan 154
grupp 3
1. Eskilstuna SK
37½ 13
2. SK Rockaden IV, Sthlm 36½ 11
3. Farsta SK II
33
9
4. Linköpings ASS II
29½ 9
5. Ervalla SS
24
6
6. Motala SS
26½ 5
7. Finspångs SK
20
2
8. Norrköpings SS
17
1

Matchen:

grupp 4
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1. Kristianstads SK
2. Växjö-Alvesta-All. SK
3. Hultsfreds SK
4. Uddebo SK
5. Huskvarna ASK
6. SK Framåt
7. SS Allians II
8. Ronneby SK

39½ 14
38½ 10
36½ 10
27
7
23½ 6
23
6
20
3
16
0

40,5 13
34 10
28
9
28
7
25½ 6
24½ 6
24½ 4
19
1

1. Stockholms SS II
2. SS Gambit
3. Schack-78 II
4. Upsala ASS III
5. Bollmora SK
6. Vallentuna SK
7. Kristallen SK IV
8. SK Rockaden V, Sthlm

1. En Passant
2. Helsingborgs SS
3. Lunds ASK III
4. Malmö AS II
5. Eslövs SK
6. Halmstads SS
7. Harplinge SK
8. Falkenbergs SK

34 10
32½ 9
31
9
27
8
28
7
27½ 6
23
5
21
2

1. Täby SK
34½ 12
2. Wasa SK II
35½ 11
3. Solna SS II
39 10
4. Sollentuna SK III
35½ 9
5. Burgsviks SK II
26½ 8
6. SK Rockaden VI, Sthlm 21½ 4
7. Kristallen SK V
15½ 2
8. SK Pjäsen
16
0
grupp 5

Division 3
grupp 1
1. Bollnäs SS
23½ 10
2. Gävle SA
26
9
3. Gnarps SK
24
9
4. SK Rockaden III, Umeå 23½ 9
5. Fagerviks SK
22
9
6. Söderhamnsalliansen
22
8
7. Sollefteå SS
15½ 1
8. Piteå SK
11½ 1

Matchen:
Gnarps SK–Bollnäs SS
TfS nr 1/05, sidan 71

1. Borlänge SK
2. Västerås SK II
3. Hedemora SS
4. Hallstahammars SK
5. Caissa SK II
6. Heby SS
7. Västerås ASK II
8. Upsala ASS IV

38½ 12
32
9
29
8
28½ 7
27½ 7
23½ 6
24½ 4
20½ 3

Matchen:
Borlänge SK–Hallstahammars SK
TfS nr 9/04, sidan 588

1. Katrineholms SK
2. Strängnäs SS
3. Kungsörs SK
4. Hässelby SK
5. Järfälla SS
6. 4 Springare
7. SK Passanten II
8. Köpings SK

35½ 12
35 12
32 10
36
9
25
5
26½ 4
21½ 4
12½ 0

grupp 6
1. K-H Alliansen-72
2. Tibro SK
3. Linköpings ASS III
4. Skövde SS
5. Lidköpings SS
6. Karlskoga SK
7. YU-Balkan
8. Örebro SS II

44½ 12
30½ 11
31
8
30
7
28½ 7
20
4
19½ 4
20
3

grupp 7
1. Örgryte SK
2. Tvåstadsalliansen
3. Majornas SS II
4. Alingsås SS
5. Falköpings SS
6. Mölndals SK II
7. SS Manhem VI
8. Lysekils SK
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36½ 12
36 10
28½ 9
27½ 8
32
7
20½ 4
22
3
21
3

grupp 4

grupp 6

grupp 2

Motala SS–Eskilstuna SK
TfS nr 3/05, sidan 221

1. SK Kamraterna II, Gbg
2. Uddevalla SS
3. SS Manhem IV
4. SS Manhem III
5. Säffle SK
6. Mölndals SK
7. Skara SS II
8. Kärra SS

grupp 3

grupp 5

05-06-08, 14.41

43 13
38 11
31½ 10
28
8
21
5
20
4
24½ 3
18
2

grupp 8
1. SA Mark
2. Lerums SK
3. SS Manhem V
4. Götaverkens SK
5. Bosna SK
6. Varbergs SK
7. Fristads SK
8. SK Vi-Mo

37½ 14
28
9
30½ 7
28
7
27½ 7
29
5
22½ 5
21
2

grupp 9
1. Västerviks ASK II
2. Eksjö-Aneby Allians II
3. Kalmar SK
4. Schack 08 III
5. Ölands SS
6. Nybro SS
7. Njudungs SK
8. Hultsfreds SK II

32½
31½
30
24½
29½
23½
27
25½

9
9
8
8
6
6
5
5

grupp 10
1. Markaryds SK
2. Emmaboda SS
3. Vanneberga SK
4. Bräkne-Hoby SK
5. Olofströms SK
6. Rödeby SS II
7. Värnamo SS
8. Ingelstad/Uråsa SK

33 11
32 11
32½ 10
31½ 7
28½ 6
26
6
23
3
17½ 2

grupp 11

3. Östersunds SS II
4. Hernösands SK

15½
7½

6
2

grupp 2
1. Bjursås SK
2. Malungs SK
3. Sandvikens SK II
4. Horndals SK II
5. Sandvikens SK III
6. Gävle SA II
7. Söderhamnsalliansen II
8. Bollnäs SS II

19 12
17½ 11
19½ 10
16
8
14
6
10
4
6½ 3
9½ 2

grupp 3
1. Ålands SK
2. Sala SK
3. Sollentuna SK IV
4. Väddö SS
5. SS Gambit II
6. Roslagsbro SK
7. Upsala ASS V

18½
19
17½
13½
12
14
10½

9
8
8
6
5
4
2

grupp 4
1. SS Delectus
2. Visby SK
3. SK Rockaden VIII, Sth
4. SödraSASS III
5. Solna SS III
6. Wasa SK III

15½ 10
16½ 6
13½ 5
11
4
10
4
7½ 1

grupp 6

1. Kirsebergs SK
2. HG-Schack
3. Landskrona SK
4. Helsingborgs SS II
5. Hässleholms SK
6. Schackalens SK II
7. Helsingborgs ASK II
8. Halmstads SS II

39 13
35½ 10
32½ 9
31
8
29½ 7
27
7
12
2
16½ 0

grupp 12

1. Nynäshamns SK
24 12
2. Stockholms SS III
19½ 8
3. Farsta SK III
18
8
4. SK Rockaden VII, Sthlm17½ 8
5. Upplands-Väsby SK
13½ 6
6. SK Rockaden IX, Sthlm 17½ 5
7. Stockholms SS IV
14½ 5
8. Haninge SS
14½ 4
grupp 8

1. SK Mumien, Lund
2. SK Bara Bönder
3. Limhamns SK III
4. Bosna Krajina
5. Malmö AS III
6. Österlens SV
7. Högaholms SK
8. Kirsebergs SK III

39 14
42½ 12
28 10
28½ 6
23
6
25½ 4
25
4
12½ 0

Division 4
grupp 1
1. Schack-88, Hammerdal 13
2. SK Örnen
12

8
8

1. Sollentuna SK V
2. Södertälje SS II
3. Solna SS IV
4. Åkersberga
5. SK Rockaden X, Sthlm
6. SS Delectus II

14
13
12½
12
13½
10

7
6
6
5
4
2

grupp 10
1. Linde SK
2. Eskilstuna Finska
3. Västerås ASK III
4. Riddarhyttans SS
5. Ervalla SS IV
6. Västerås SK IV
grupp 11
1. Forshaga SK
2. Karlstads AS II
3. Ervalla SS II
4. Degerfors
5. Tolita SK
6. Säffle SK II

67

15½
15
14½
12½
10½
7

6
6
6
6
4
2

grupp 12
1. Ulricehamns SK
2. Uddevalla SS II
3. Vara SK
4. Tvåstadsalliansen II
5. Skara SS III
6. Tanums SS
7. Bengtsfors SK
8. Alingsås SS II

27 14
18½ 10
21½ 9
17½ 7
18½ 6
13
5
14
4
10
1

grupp 14
1. SA Fenix II
2. Hjo SK
3. Hova SK
4. Skara SS IV
5. Floby SS
6. Skövde SS II
7. Tibro SK II
8. Skara SS V

25½ 13
26½ 12
19½ 10
7½ 6
16
6
15½ 6
11
3
8,5 0

grupp 15
1. Bollebygds SK
2. Lundby SS II
3. Kungsbacka SK
4. SK Kamraterna IV
5. SS Manhem VIII
6. Proletärens SK
7. Iranska SK
8. Majorna SK III

25 11
22½ 11
22
9
17½ 8
15
6
16½ 5
15
4
6½ 2

grupp 16
grupp 9
1. Nyköpings ASK I
2. Nyköpings ASK II
3. Virsbo SK
4. Hallstahammars SK II
5. Eskilstuna SK II
6. Västerås SK III
7. Ervalla SS III

27½ 12
18 10
19½ 8
9½ 4
10½ 3
8½ 3
11½ 2

1. Bosna SK II
2. SK Kamraterna III Gbg
3. SS Manhem VII
4. Göteborgs SS I
5. Sindjelic
6. Göteborgs SS II
7. Götaverkens SK II
8. Mölndals SK III
TfS nr 4/2005
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22½ 12
22 10
18½ 9
22
8
19½ 8
17
6
12
2
6½ 1
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grupp 17
1. Linköpings ASS IV
2. Tranås SS
3. Skärblacka SK
4. Linköpings ASS V
5. SS Allians III
6. Schack 08 IV
7. Katrineholms SK II
8. Finspångs SK II

26½ 14
23½ 11
21½ 10
19½ 7
18
6
12½ 5
9½ 2
9
1

grupp 18
1. Vaggeryds SK I
2. Forserums SK
3. Nässjö SK
4. Vaggeryds SK II
5. Eksjö-Aneby All. III
6. Västerviks ASK III
7. Huskvarna ASK II

20 11
19½ 11
19
8
15½ 4
14½ 4
12
4
4½ 0

grupp 20
1. Karlskrona SV I
2. Glasrikets SK II
3. Växjö-Alvesta II
4. Ronneby SK II
5. Karlskrona SV II
6. Emmaboda SK II
7. SK Framåt II
8. Nybro SK II

26½ 13
26 11
24½ 11
16½ 7
16
5
10
4
10½ 3
10
2

grupp 21
1. Ljungby SK
2. SA Mark II

22½ 12
17½ 7

3. Harplinge SK II
4. Kungsbacka SK II
5. Falkenbergs SK II
6. Kungsbacka SK III
7. SK-Vi-Mo II

17½
15½
14½
10
6½

7
7
6
2
1

grupp 22
1. Osby SK
2. Skromberga ASS
3. Åstorps SS II
4. Helsingborgs SS III
5. Örkelljunga SK
6. Hjärnarps SK
7. Klippans SK

25 12
20
9
15½ 8
14½ 6
14
4
11
3
5
0

grupp 23
1. SS Springaren
2. Oves SK
3. Limhamns SK IV
4. Lunds SK
5. En Passant II
6. Landskrona SK II

19 10
15½ 7
12
4
11
4
9
4
8½ 1

grupp 24
1. KIFK Mladost
2. AKF Kosova
3. Limhamns SK V
4. Oves SK II
5. SK Bara Bönder II
6. SK Kärnan
7. En Passant III
8. Högaholms SK II

29½ 14
29½ 12
17½ 8
16
8
16
6
11
3
9
3
9½ 2

Tjugosex gånger
Lennart Burman
Vilken svensk spelare har
vunnit flest distriktsmästerskap? Och då talar vi om
långpartier, öppen klass.
Här kommer en bra gissning: Lennart Burman, Östersunds SS. Han har vunnit
DM i Jämtland–Härjedalens SF tjugosex gånger!
Burman tog sin första DMtitel 1961, den senaste i år.
Tills vidare betraktar vi det
som ett svenskt rekord, för
det finns väl inte någon som
slår den noteringen? Läsare
som vet bättre får gärna höra
av sig.
Stellan Brynell, Limhamns SK vann i år Malmömästerskapet för trettonde
gången. Därvid tangerade
han Inge Johanssons rekordnotering.

Kombinationsövningar
1. Smirin–Akobian
Minneapolis 2005

2. Ftacnik-J Horvath
Fürstenfeld 2005

3. Krob–Cheparinov
Metz 2005

Vit drar

Vit drar

Svart drar

Lösningar på sidan 342.
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Redaktör: Jonas Eriksson

jonas@penquake.com

Stockholm International School
vann Guldkungen
ppemot 800 elever från 38
skolor hade samlats i Västeråshallen lördagen den 7 maj för
att göra upp om den stora
guldkungen, som traditionellt är
segertrofén i Schack4ans riksfinal.
En Schack4an-tävling är inte
lik någon annan schacktävling.
När man steg in i den rymliga
Västeråshallen kunde man tro att
man hamnat mitt i en hockeymatch. Med läktare fulla med
föräldrar, ledare, klasskamrater,
samt det sedvanliga havet av
schackbräden och schackspelare, så fick tävlingen en härlig
inramning. Tänk om schacket
kunde leva upp så här även under
andra arrangemang!
Dock behövs det gott om funktionärer och kompetenta arrangörer för att genomföra en sådan
tävling. När jag pratade med en
av de ansvariga några dagar före
start så verkade det som om det
skulle kunna bli brist på funktionärer. Det fanns därför en viss
anledning till oro. Nu lyckades
ändå arrangörerna, med eminente tävlingsledaren Henrik Andersson (född 1985!) i spetsen, ro
projektet i hamn – mycket tack
vare hårt arbete av de uppåt
fyrtio funktionärer som slet hårt
under hela dagen. Begreppet “ro
i hamn“ är kanske alltför blygsamt. Med tanke på att tävlingen
klarades av utan större förseningar och problem måste man ge
betyget med beröm godkänt.
Det ska tilläggas att unge herr
Andersson hade varit runt till

U

samtliga restauranger i omnejd
för att ordna rimliga lunchpriser
- ett mycket trevligt initiativ som
uppskattades av många. Det var
någon restaurang som inte riktigt
hade möjlighet att klara anstormningen av hungriga fjärdeklassare, men det är sådant som lätt
händer under arrangemang av
den här magnituden.
Att det är bra med många
funktionärer var det inte svårt
att förstå när man såg alla handuppräckningar, som betydde att
spelarna var oense om reglerna
och sökte en av de rödtröjade

funktionärerna för hjälp. Schackreglerna är inte de lättaste att ta
till sig och det är inte sällsynt
med lite okonventionella schackställningar när två schackfyror
möts. Ibland är det två ensamma
kungar som jagar varandra (en
jakt som på något konstigt sätt
ibland slutar med matt istället
för remi!) och här och var kan
man se spelare med en hel armé
pjäser i övertag, som ändå, kanske i fredens anda, bjuder remi.
Det är också det som är en del av
charmen med Schack4an.
En annan bra symbol för
Schack4ans särprägel i svenskt
schack är punkt sex av
Schack4ans ordningsregler som
lyder: “Gärna hejaramsor, men
bara före rondstart“. Det vore
något till sommarens SM det ...
Resultatinförsel och rapportering sköttes via ett smart datorsystem framtaget av en annan
Schack4an-eldsjäl vid namn
Rasmus Myklebust. En trevlig
Foto: Jonas Eriksson

Ungdomssidorna

En vinnare får sin guldkung.
TfS nr 4/2005
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Foto: Jonas Eriksson

är mitt sjätte år på SIS, de första
fyra jobbade jag som biträdande
rektor och mellanstadierektor.

Aaron Nussbaum lyfter segertrofén, Guldkungen.
bonus var att man kunde följa
turneringsställningen på en storbildsskärm som hängde i taket.
På funktionärsbordet fanns
det dessutom t-shirts med
Schack4an-logga till salu. Den
såldes i över 200 exemplar,
och kan förhoppningsvis bli en
modetrend i framtiden!
Själva tävlingen dominerades
av Stockholmsskolorna (precis
som i Skollag-SM), och framför
allt Stockholm International
School gick fram som en ångvält
och segrade på 367 poäng. Här
kan det vara på sin plats att påminna om poängsystemet som
ger tre poäng för vinst, två poäng
för remi och en poäng vid förlust.
Vid prisutdelningen var det
dock svårt att säga exakt vilket
lag som vann eftersom alla klasser fick gå fram och hämta små
guldkungar, och inte sällan gjordes det till glada rop och ramsor.
Vissa klasser hade till och med
tagit fram speciella t-shirts och
banderoller, vilket förstås gjorde
det än mer speciellt. När till sist
den vinnande skolan sprang fram
så var ljudnivån härligt hög. Det
322
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påminde mer om Champions
League i fotboll än en schacktävling när läraren Aaron Nussbaum
lyfte guldkungen, omgiven av
tjoande elever. En härlig syn – till
och med överträffande ett
Kasparovianskt mattangrepp!

Intervju med Aaron
Nussbaum, klasslärare
för segrarna i Schack4an
Berätta lite om dig själv och
Stockholm International School.
– Stockholm International
School (SIS) är en privat, ideell
skola i centrala Stockholm.
Skolan har cirka 360 elever från
förskolan till gymnasiet. De flesta av skolans familjer bor i Stockholm temporärt, oftast två till
tre år. Över femtio länder finns
representerade och bland de 29
eleverna som deltog i riksfinalen
fanns tjugo olika nationaliteter.
– Jag härstammar själv från
Berkeley i Kalifornien och har
bott i Sverige i fjorton år. Detta

Hur har ni förberett er inför
Schack4an?
– Från början av 2005 ägnade
jag en lektion per vecka åt att lära
eleverna schack. Dessutom har
två gymnasieelever, Jack och
Freddie Gleeson, regelbundet
arbetat med eleverna. Med tiden
började eleverna spela mer och
mer schack på fritiden, exempelvis innan skolan. En del gick med
i schackliga aktiviteter efter
skolan och några blev medlemmar i den lokala schackklubben
4 Springare som drivs av Vladimir Poley. Att vara klasslärare
är en stor fördel när det gäller
förberedelserna, eftersom det är
troligt att min egen entusiasm
för spelet smittar av sig på
eleverna.
Hur har mottagandet av
Schack4an varit hos föräldrar och
elever?
– Både föräldrar och elever
har varit mycket entusiastiska
inför Schack4an redan från
början. Det har varit en av de
största anledningarna till vår
framgång, eftersom fullt deltagande är viktigt för alla klasser
som hoppas göra bra resultat.
Det är precis som det står på
vinnartrofén (Den stora guldkungen. JE anm): “Alla måste få
vara med!“
– Vi har haft många exempel
på personliga uppoffringar från
familjer för att få alla elever att
delta i turneringen. En familj ställde in sin resa till Skottland så att
deras två pojkar skulle kunna vara
med. En annan kom från Polen
dagen före finalen för att sedan ta
flyget tillbaka direkt efter att tävlingen var avslutad, eftersom det
var dags för elevens första nattvard i hemlandet.
Vad händer efter Schack4an, har
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ni exempelvis några planer för
dem som vill fördjupa sitt intresse för schack?
– De elever som är mest intresserade uppmuntrar vi att bli
medlemmar i en schacklubb, där
de kommer ha goda möjligheter
att utveckla sitt spel och delta i
andra tävlingar. Ju fler elever som
börjar spela i klubb, desto lättare
blir det med förberedelserna inför Schack4an nästa år. Det är ju
dessutom så att nu när vi har
vunnit tävlingen, så blir deras
yngre syskon mer inspirerade att
lära sig schack. Jag skulle vilja
starta ett schackprogram på SIS,
men detta måste förstås balanseras mot andra aktiviteter och
intressen som skolan stöder.
Hur många gånger har SIS deltagit i Schack4an?
– Det här är andra året vi
deltar. Förra året kom vi till
distriktsfinal, men nådde inte
ända fram till riksfinalen.
Har ni kontakt med någon speciell schackklubb?
– Ja, 4 Springare, ledd av Vladimir Poley.
Vad tycker du om schackklimatet i Sverige?
– Jag tycker att schack i Sverige
är välorganiserat och med hög
standard, speciellt för barn. När
det gäller förbättringar så tror jag
att skolor är en stor, i stort sett
oanvänd, resurs för schackförbund och klubbar. Om de kunde
hitta fler sätt att få skolorna involverade så skulle de med all
sannolikhet öka medlemsantalet,
speciellt om de kunde få lärare
och skolpersonal att vara entusiastiska deltagare i processen.
Har du några minnesvärda ögonblick att berätta om från tävlingen?
– Rond tre av riksfinalen var
viktig. Vi hade bara två poängs
ledning efter rond två och var
oroliga att det kunde gå lite hur

Schack4ans riksfinal, Västerås 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
23.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Stockholm International School
Årstaskolan 4B
Östervåla skola 4
Tärnsjö skola 4
Musikskolan Lilla Akademien 4
Hamreskolan 4 röd
Djurö skola 4L
Ölmbrotorps skola 4 Ö
Brunnaskolan 4A
Milstensskolan S4
Skolan Lär 4
Nyhemsskolan
Harbo skola 4
Norrviken 4c
Nybackaskolan 4b
Ekebyhovskolan 4A
Toråsskolan 4D
Hammarbyskolan 4a
Sonja Kovalevsky-skolan 4
Buaskolan 4
Hammarbyskolan 4b
Hamreskolan 4 blå
Heby skola 4a
Söderås skola 4
Nyby skola 4
Lofthammars skola 4
Lillhagaskolan 4a
Kvisthamraskolan 4 blå
Virsboskolan 4a
Håkantorpsskolan 4a

som helst, men efter en stark
insats i rond tre fick vi marginalen vi behövde för att hålla
förstaplatsen. Jag var väldigt
lättat efter det!
Vad tycker du om riksfinalens
arrangemang? Vad var bra och
vad kan göras bättre?
– Jag tycker att tävlingen var
väldigt välarrangerad. Alla funktionärer var trevliga och väldigt
noggranna med resultatrapporteringen. Domarna behandlade
eleverna och problemen som
uppkom på ett professionellt

367
341
322
320
316
314
307
305
290
288
284
280
279
278
276
273
266
257
251
246
241
230
222
222
216
210
182
178
171
169

sätt, och jag tycker att poängräkningssystemet är rättvist. Den
enda förbättringen jag kan komma på inför nästa år är att ta bort
tvåtimmarslunchen. Det är bättre att fortsätta tävlingen eftersom det finns gott om tid för
eleverna att äta mellan ronderna.
Som lärare blev jag orolig vid
tanken att 900 tio-åringar skulle
springa runt i två timmar utan
mycket bevakning och litet att
göra.
Det är en välkänd teori att elever
kan förbättra sina resultat i
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som följd därav även dåliga
betyg), eftersom de plötsligt
har hittat något som de är bra
på. När elever får bättre självkänsla, presterar de mycket
bättre och beter sig mer harmoniskt mot andra.
– Det är min tro att den skola

som erbjuder regelbunden
schackinstruktion för eleverna
kommer att se positiva resultat.
Förhoppningsvis kommer det bli
möjligt att demonstrera sanningshalten i min tes i större
skala genom bättre stöd för
schack i skolan.

Carl Eidenert vann
Talangjakten
rets talangjaktsvinnare Carl
Eidenert har tidigare vunnit
Skol-SM och är onekligen en
talang som kan nå långt om han
vill och arbetar hårt. Här berättar han lite om sig själv:
“Jag går i tredje klass på
Örsundsbroskolan där matematik och gymnastik är mina favoritämnen. Utöver schackspelandet så ägnar jag fritiden åt olika
bollsporter; fotboll med Lagunda AIK, bandy med Sirius och
innebandy i skolan. Jag läser
Kalle Anka, Knasen och Harry
Potter.
Jag har spelat schack sedan
vårvintern 2003 och varit klubbspelare i SK33 sedan våren det
året. Fritidspedagogen Michael
Lööf lärde mig spela på fritids i
Örsundsbroskolan, inför en turnering som han anordnade.
Jag tränar på lördagar med
schackklubben SK33, där Anders
Lundquist är tränare. Vi är upp
emot trettio ungdomar som spelar i klubben. Klubben anordnar
turneringar som klubbmästerskap, blixtturneringar eller DM.
Ibland åker jag in till Upsala
Allmänna Schacksällskap i
Uppsala och spelar, till exempel i Uppsalamästerskapet där
det har varit matcher på tis-

Å

Foto: Fredrik Eidenert

skolan genom att spela schack.
Vad anser du om det?
– Sambandet mellan schackspelande och utvecklandet av
mental förmåga när det gäller
traditionella akademiska ämnesområden är väldokumenterat,
exempelvis av Christiaen och
Verholfstadt (1978), Ferguson
(1983) och Horgan (1987). Dessa
studier demonstrerar ett slående
argument för att utveckla användandet av schack i klassrummet
och för att schack ska komma
med på skolschemat. Det är ju
faktiskt så att schack är med
på schemat i tusentals skolor i
nästan trettio länder runtom i
världen. Argumentet för schack
i skolan blir än mer slående när
man jämför kostnaden för schemalagda schackaktiviteter med
andra aktiviteter med samma
mål.
– Min erfarenhet som lärare
bekräftar detta. Ur skolans synvinkel är det bra att skapa en
identitet som får entusiastiskt
stöd från elever och föräldrar.
Dessutom verkar schack vara
väldigt passande som den tråd
som knyter samman de många
kulturer som möts varje dag på
SIS, eftersom schack spelas över
hela världen. Schack bygger
broar över kulturella, språkliga
och generationsmässiga klyftor.
På det sättet har schackutövandet lyckats skapa en harmonisk
atmosfär i skolan.
– På det individuella planet
kommer fördelarna med schack
på två plan – intellektuellt och
socialt. Schack är användbart för
att utveckla koncentrationsförmåga och logiskt tänkande och,
som jag nämnde tidigare, så är
dessa färdigheter självklart användbara inom andra akademiska områden. För barn är det helt
enkelt ett roligt sätt att lära sig.
– På det sociala planet har jag
sett schack totalt förändra elever
med dåligt självförtroende (och

dagar under vintern och våren.
Någon favoritschackbok har jag
inte, men i början läste jag lite i
Anatolij Karpovs Schackhandbok. Jag har fått “Träna schack
med Jesper Hall“â men har inte
läst så mycket ännu.
Jag spelar ofta på internet, på
Blip och har nyligen börjat spela
på Schackonline (ChessChallenge), efter tips från Michael
Lööf.
Min dröm är att kunna livnära mig på att spela schack och
att bli internationell mästare.“
I artikeln om Skol-NM hittar
du ett intressant slutspel där
Carl är inblandad
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Talangjakten, Norrtälje 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Carl Eidenert, SK 33 Enköping
Jessica Bengtsson, Manhem
Djeila Ahundzada, Västerås
Willy Wang, Rockaden Stockholm
Martin Östlund, Bollmora
Jacob Fallesen, Rockaden Stockholm
Sam Kassani, Sollentuna
Christoffer Wallin, Rockaden Stockholm
Fadi Botoros, Sollentuna
William Wang, Rockaden Stockholm
Alexander Alm Pandeya, 4 Springare
Alfred Andersson, 4 Springare
Tommy Wallin, Rockaden Stockholm

7½
7
6½
6½
6½
6
6
6
6
6
6
6
6

1.a4 varpå det följer 1...bxa4
2.b5 a3 3.bxc6 a2 4.c7 a1D 5.c8D
Dd1 matt!
Skollag-SM är en rolig tävling
på många sätt eftersom rutinerade och ibland riktigt starka
schackspelare blandas med
klasskompisar som inte spelat så
mycket. Tre juniorlandslagsspelare deltog exempelvis i de två
högsta klasserna. Förstabordsspelaren för Norra Real, Gustav
Hedén, kunde ses göra en del
grimaser åt följande partiställning i just gymnasiefinalen:
Victor Cottin, Norra Real

Värt att notera är att både nr 2 och 3 i prislistan
är tjejer. Jätteroligt!

Stockholmsdominans
i Skollag-SM
tockholmsdominansen var
tydlig under Skollag-SM som
spelades på Årbyskolan i Eskilstuna den 21-22 maj. I tre av fyra
klasser vann Stockholmsskolor,
och i gymnasieklassen var det
ytterst nära att Norra Real tog
hem SM-guldet. I den direkta
finalen mot ABB Industrigymnasium från Västerås i sista ronden
hade det räckt med oavgjort för
att de skulle stå som vinnare,
men efter lång och hård kamp
avgjordes allt på bord tre där
Tobias Fjellander i vansinnestidsnöd mot Felix Wallén försvarade
sig bra och trots vinstställning
nöjde sig med remi för att säkra
förstaplatsen. Här är slutställningen från partiet som avgjorde
var SM-tecknet skulle hamna:

S

T Fjellander, ABB-gymnasiet

Felix Wallén, Norra Real
Här enades man om remi, vilket
räckte för att ABB-gymnasiet
skulle ta hem guldet. Svart står
på vinst eftersom vits kung är
patt vilket gör att vit måste spela

Niklas Norberg, ABB-gymn.
Vit har spelat bra och står överlägset. Svarts ställning är en ganska deprimerande syn. Löparen är
instängd av de egna bönderna
och tornet är totalt passiviserat.
Vit har dessutom en mycket stark
springare som har fina fält på d5,
f5 och g6.
Även om allt ser väldigt bra ut
för vit, så behöver han skapa svagheter att angripa. Därför verkar
a4-a5 vara ett logiskt drag, eftersom vit, om svart slår, bara kan
spela Ta1 följt av slag på a5 och
sedan angripa a7-bonden. Då
öppnas möjligheter för vit att
komma in med kungen och hjälpa till i angreppet. Niklas väljer
ett frestande alternativ:
34.Td8?!
Ett väldigt naturligt drag, men
34.a5 är bättre.
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66.Kg4 Ld6 67.Kf5
Här stod både tränare, domare
och klasskamrater runt omkring
och slet sig i håret. Man kan inte
klaga på dramatiken.
67...bxa5
Han såg den!
68.Se3
Vits springare måste backa för
att kunna stoppa a-bonden.
68...a4 69.Sc2 Kb6 70.Kg6 g4
Helt plötsligt har svart två skenande bönder. Hur ska det sluta?
71.Kxg7 g3 72.Se3 a3 73.h6 g2?
73...a2 är förstås mycket bättre.
74.Sxg2 a2 75.h7 a1D 76.h8D
Dg1
Frestande i tidsnöden, men draget förlorar faktiskt. Hade svart
spelat 76...Kb7 hade publiken
fått vara nervös ett bra tag till ...

Folkuniversitetet i Linköping med Sveriges mest välklädda
skollag? Sittande från vänster: Erik Folker, Ole Brolin och Carl
Davenlind. Stående: Martin Devenney och Andreas Adolfsson.
34...Tb7?
Svart är i rejäl tidsnöd och missar
det bästa försvaret, 34...Kf7, varpå det känns som vit får börja om
med Td1, Ta1 och a4-a5. Sh4-g6
är också tänkbart.
35.Sd6! Tc7 36.Tc8?
Vit hade chansen att avgöra partiet direkt med det vackra 36.Ta8!
Td7 37.Sc8 Td8 38.Sxb6 och
vits damflygelbönder avgör. Nu
tappar vit tråden och flyttar runt
pjäserna ett slag.
36...Td7 37.Sf5 Tb7 38.Sd6 Td7
39.Se8 Tb7 40.Sc7 Kf7 41.Sd5
Td7
Vit har inte uppnått särskilt
mycket på tio drag. 42.Tc6 följt
av a4-a5 känns som en bra
idé, men nu händer det något
konstigt.
42.Tc7?
Att byta torn är absolut fel idé,
eftersom vits torn är så överlägset svarts och är ett mycket bra
326
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vapen för att arbeta fram svagheter. Nu luktar det remi.
42...Txc7 43.Sxc7 Ld6 44.Sd5
Ke8 45.Se3 Kf7 46.Kf3 Ke8 47.
Sf5 Lf8 48.Ke3 Kd7 49.Kd2 Kc7
50.Kc2 Kb7 51.Kb2 Kc7 52.Ka3
Kb7 53.a5 Kc7
Svart gör helt rätt i att låta bli
bonden. Det är svårt att se vad vit
ska göra för att komma vidare.
54.Se3 Kb7 55.Ka4 Kc8 56.Sd5
Kb7 57.Kb3 Ld6 58.Ka4 Lf8
59.Ka3 Ld6 60.Kb2 Lf8 61.Kc2
Ld6 62.Kd3 Lf8 63.Ke2 Ld6
64.Kf3 Lf8
Det är lite komiskt hur vit glömmer bort sin a-bonde här. Nu är
det bara att spela 65.a6+ och
sedan fortsätta med den kommande planen. Men...
65.g5 hxg5
Svart har också glömt bort a5bonden. Nu kan vit spela 66.a6+
och springa in med kungen och
avgöra partiet. Men...

77.Dd8+?
Vit kunde ha gett bort springaren med 77.Da8!!. Varför då? Jo,
efter 77...Dxg2+ 78.Kf7 blir svart
matt: 78...Kc7 79.Dxa7+ Kc8
80.Da6+ Kc7 81.Dc6+ Kb8
82.Dxd6+ Ka8 83.Da6+ Kb8
84.b6 med matt.
77...Lc7
Vit får återigen chansen till
Da8, men här är nerverna på helspänn ...
78.Dxf6+ Kb7 79.Dc6+ Kc8
80.Kf7??
Vit tyckte sig ha sett ett mattangrepp, men ställningen är bara
remi eftersom vit inte har mer än
remischackar efter att svart har
tagit springaren. Om inte – svarts
kläpp hade fallit. Schack är ett
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grymt spel, men det kan vara en
fantastisk publiksport. Tack för
showen grabbar!
I högstadiet var juniorlandslagsspelaren Nicolai Zadruzny en
viktig kugge i det hjul som hjälpte Aspuddens skola att rulla ända
fram till guldmedaljerna. Han
vann alla sina partier och visar i
det följande att damens placering är oerhört viktig:
Vartan Alexan,
Bergvretenskolan

Skollag-SM, Eskilstuna 2005
Klass A
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ABB Industrigymnasium, Västerås
Norra Real, Stockholm
ISGR, Göteborg
Katedralskolan, Växjö
Brinellskolan, Fagersta
Folkuniversitetet, Linköping
(6 lag)

15
14½
14
8
4½
4

9
6
8
4
1
2

Klass B
1.
2.
3.
4.
5.

Aspuddens skola, Stockholm
Mälarhöjdens skola, Stockholm
Lillåns skola, Ervalla
Stålforsskolan, Eskilstuna
Högbyskolan, Hemse
(14 lag)

19½ 10
19
11
15
9
14½ 8
12½ 8

Klass C
1.
2.
3.
4.
5.

Nicolai Zadruzny,
Aspuddens Skola
Svart har spelat den populära
sicilianska drakvarianten, men
hamnat lite knasigt med damen
eftersom den blockerar de egna
bönderna och inte uträttar särskilt mycket. Det visar sig vara
ett i stort sett avgörande problem.
17.Lxg7
Vid första anblicken ser det ut
som om vit kan vinna en bonde
med 17.Sd5, men det är inte
riktigt så enkelt. Efter 17...Dxd2
18.Sxe7+ Kh7 19.Lxd2 Tfe8 kan
vits springare inte återvända till
d5 eftersom svart då bara slår och
sedan även tar kollegan på e2.
Vit måste alltså hitta på något
annat. Fritz 8 tycker att vit bör
behålla löparen med 17.Lg5 och
anser då att vit har en liten fördel, men man ska inte lita för
mycket på datorn. Nicolai väljer,

Mälarhöjdens skola, Stockholm
Engelska skolan, Stockholm
Bäckhagens skola, Stockholm
Ebba Petterssons Privatskola
Midgårdsskolan, Röstånga
Gustavslundsskolan, Växjö
(17 lag)

29
23
20
18
16½
16½

16
13
10
10
9
9

24
21
20½
19½
19

12
11
10
9
12

Klass D
1.
2.
3.
4.
5.

Bäckhagens skola, Stockholm
Annedalsskolan, Göteborg
Gustavslund, Växjö
Örsundsbroskolan, Örsundsbro
Lögarbergets skola, Stockholm
(12 lag)

enligt min mening, det starkaste
spelsättet eftersom han tar bort
en av svarts försvarspjäser och
blottar svarts kung.
17...Kxg7 18.Sf4 Lc6 19.Dd4
En dam i centrum trivs oftast
mycket bra. Här ser man tydligt
hur vit har ett fint grepp om
ställningen. Svarts dam står
offside och blockerar en egen
bondemarsch, medan vits dam
binder svarts springare och för-

bereder bondeframstöten g2-g4.
19...Kh7
Det verkar klokt att gå ur bindningen, men svart är faktiskt
redan riktigt illa ute.
20.g4! b4
Svart försöker få med damen i
partiet med tempo, men det
hindrar Zadruzny på ett effektivt
sätt. Alternativet leder till intressanta varianter: 20...hxg4 21.h5!
(När man angriper motståndarTfS nr 4/2005
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ABB Industrigymnasium – från vänster: Niklas Norberg, Anders Lundbäck, Tobias Fjellander och
Valter Larsson.
kungen får man inte vara snål
med materialet. Här handlar det
om initiativ, aktivitet och öppna
linjer!) 21...g5 22.Sfd5 Lxd5 23.
Sxd5 Sxd5 24.Dxd5 Kh6 25.f4!
gxf4 26.Df5 Dd8 27.Dxf4+ Kh7
28.Tdg1 Dd7 29.Txg4 e5 30.Df3
De6 31.Tg5 Tad8 32.Tf5 f6
33.Tg1 och det är bara en tidsfråga innan svart måste skriva
under protokollet.
21.Scd5 Lxd5 22.Sxd5 Sxd5
23.exd5
Svarts dam är blockerad av vits
d-bonde och hinner inte hjälpa
till i försvaret.
23...Dc7 24.gxh5 Tac8
24...gxh5 25.Thg1 Tg8 26.De4+
Tg6 27.Df5 och svart kan inte
gardera h5 och f7 samtidigt.
25.Dd3 f5
Ett desperat försök att blockera
vits dam, men svart är förlorad
och har inget bättre.
328
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26.Tdg1 Dd7 27.hxg6+ Kg7
28.h5 Th8 29.h6+ Txh6 30.Dd4+
uppg.
Tvåa med bara en halv poäng
mindre kom Mälarhöjdens skola
med systrarna Krzymowska i
spetsen.
I mellanstadiet hjälpte deras
bror och tillika nordiska skolmästaren Alfred Krzymowski sitt
lag till seger genom att vinna alla
partier. Ännu en Krzymowski satt
på bord två i form av lillebror
Albert.
I lågstadiet var det tuffare, men
även där var det en Stockholmsskola som drog det längsta strået.
Det är en kvalificerad gissning
att Schackklubben Rockaden,
med Olof Eleby i spetsen,
åtminstone till viss del ligger
bakom dessa framgångar.
Jag vill avsluta med att om-

nämna Folkuniversitetet från Linköping som deltog i gymnasieklassen. De må ha ockuperat
sistaplatsen, men de vann enkelt
tävlingen om bäst klädda lag!
Vinnarna:
Lågstadiet: Bäckahagens skola
(Dennis Forsberg, William Wang,
Willy Wang, Tor Nehlin, Linus
Bäckström)
Mellanstadiet: Mälarhöjdens skola (Alfred Krzymowski, Albert
Krzymowski, Martin Lundstedt,
Leo Brodin, Pontus Echardt)
Högstadiet: Aspuddens Skola
(Nicolaj Zadruzny, Isak Revelj,
Kalle Thisner, Joakim Runström)
Gymnasiet: ABB Industrigymnasium (Anders Lundbäck, Valter
Larsson, Tobias Fjellander, Niklas Norberg)
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Fyra svenska medaljer
i Skol-NM
en 18–20 februari spelades
Nordiska skolmästerskapen
mitt i centrala Oslo i Norge. Med
från Sverige fanns de flesta segrarna från Skol-SM i Skara 2004.
Till slut blev det fyra svenska
medaljörer, vilket tyvärr inte
räckte till för att vinna den årliga
nationskampen. Där var det i
stället Norge som plockade mest
poäng. Det fanns dock som sagt
en del svenska ljuspunkter, vilket ni kan se i partiurvalet nedan.
Dock var det tråkigt att Amir
Mohammadi blev febersjuk mitt
under turneringen och tvingades
bryta.
De som tog medaljer var
Alfred Krzymowski, som blev
nordisk mästare i klass D och
Nils Grandelius som tog bronset
i samma klass. Silvret i grupp C
tog Rasmus Janse hem och i grupp
A tog sig Victor Nithander upp
på en silverplats även han. Ett
guld, två silver och ett brons blev
alltså medaljskörden.
Ett stort tack till de medföljande ledarna Erik Hedman och
Susanne Karlsson för hjälp med
artikeln.

D

Klass A
I den äldsta klassen gick islänningen och elofavoriten Dagur
Arngrimsson fram som en ångvält, vann fem raka partier och
släppte bara en halva i sista
ronden för att säkra segern. De
två svenskarna i gruppen fick
känna på vitt skilda öden. Amir
Mohammadi blev sjuk och tving-

ades bryta medan Victor Nithander gjorde en bra turnering och
tog silvret. Nithander förlorade
bara mot Arngrimsson och var
väl förtjänt av en andraplats. Här
är en ställning från finalpartiet:
Dagur Arngrimsson

Victor Nithander
Partiet har fått en jämn och
intressant utveckling. Läget är
balanserat och det är svårt att se
hur någon av spelarna ska förbättra sin ställning. Det är när
det inte finns några naturliga fortsättningsdrag som schack är så
svårt. Tyvärr går Victor fel här,
men det är förståeligt med tanke
på både svår ställning och svårt
motstånd.
27.Td3?!
Till en början ser det inte ut att
vara något större fel på det här
draget, eftersom vit snart kan
dubblera på d-linjen. Som vi snart
ska se så är det inte riktigt så
enkelt. 27.Lc1 med idén att byta
vits något sysslolösa löpare mot

svarts irriterande motpart (vare
sig e3, d2 eller c1 är ju möjliga
fält för vits tunga pjäser) är bättre. En annan plan är 27.Ld3 med
idén att spela a2-a4. Fördelen
med det är också att svarts kommande plan inte är möjlig.
27...b4
Ett naturligt drag med flera
poänger. Svart vill inte tillåta Tc3
och hotar Lb5 i vissa lägen. Efter
Lb5 blir svarts löparpar riktigt
jobbigt. Med tanke på detta känns
inte Td3 helt genomtänkt.
28.Tf3?
Första steget mot förlust. Vit skulle ha erkänt sitt misstag genom
att spela 28.Td5 eller backa tillbaka med tornet, då ställningen
fortfarande är jämn.

28...Lxh3!
Arngrimsson missar sällan en
sådan möjlighet; 29...Td2 är idén.
29.Dc4?
En olycka kommer sällan ensam,
sägs det, och det gäller även för
misstag på schackbrädet. Nu är
vit förlorad. Bättre var 29.Sxh3
Td2 30.Df1 Txc2 31.Te2 Tc6
och svart har en merbonde, men
det är inte så lätt att konvertera
den till en vinstställning.
29...Lg4 30.Txf6 Dxc4 31.bxc4
Kg7 32.Txg6+
Desperation. Svart hotade ett
dödligt 32...Td2. Resten av partiet är en ren formalitet.
32...hxg6 33.La4 Te7 34.Kg2 Td2
35.Tb1 Le3 36.Sh3 Lxh3+
37.Kxh3 Txf2 38.a3 f5 39.exf5
gxf5 40.g4 Kf6 41.gxf5 Th7+
TfS nr 4/2005

27336.pmd

77

05-06-08, 14.42

329

42.Kg4 Tg7+ 43.Kh3 Lf4 44.axb4
Th2 matt
Inge Skrondal
Victor Nithander
Engelskt (A 16)
1.c4 Sf6 2.Sc3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2
0-0 5.d3 d6 6.e4 Sc6 7.Sge2
Ld7 8.0-0 Dc8
Vit har spelat en sund engelsk
uppställning och svart har valt
att inte ta centrum med någon av
sina bönder, vilket lätt kan leda
till passivitet. Med sitt senaste
drag vill svart byta vits löpare
på g2, vilket brukar vara en bra
strategi när man står trångt.
9.Sf4?!
Lite försiktigt eftersom idén
verkar vara att förhindra Lh3.
Man ska inte vara rädd för att ta
centrum och därför är 9.d4 ett
bättre drag även om det tillåter
Lh3.
9...Sd4
Svart stoppar effektivt vits möjligheter att expandera i centrum.
Det är tydligt att svart låter
pjäserna tala i det här partiet.
Bönderna väntar än så länge i
avbytarbåset.
10.b4
Ett naturligt drag i Engelskt som
dock inte bör ge svart någon
skrämselhicka. Vit har inga svagheter att angripa.
10...c6
Svart vill förhindra springarinhopp på d5. Både 10...c5 och
10...a5 är intressanta alternativ
för att stoppa vits marsch med
bönderna på damflygeln, men
Nithander har en annan idé.
11.Tb1 a6
Svarts bönder verkar ha en stark
motvilja att stiga över deras tredje rad. Det här är förstås ett helt
spelbart drag, men de flesta hade
nog föredragit att istället för c6
och a6 spela a5 eller c5 tidigare.
12.a4 Te8 13.Sce2 Sxe2+ 14.
Sxe2 Lh3 15.f3 Lxg2 16.Kxg2 b5
17.Le3 Sd7 18.Db3 Db7 19.Tfc1
e6
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Spelarna fortsätter att skuggboxa.
Svarts spel kan nästan ses som ett
sätt att provocera vit att blotta
sig, och till slut lyckas det ...
20.d4
Inget stort misstag, men det framstår inte riktigt som ett vettigt
drag för vit eftersom de vita fälten kan bli svaga. Vit borde ha
fortsatt skuggboxningen med
exempelvis 20.Dc2. Ställningen
hade då varit jämn.
20...Sb6

Nu är springaren på väg att
hoppa innanför fiendens linjer!
21.axb5
Direkt 21.c5 är bättre eftersom
svart nu får möjlighet att använda a-linjen.
21...axb5 22.c5 Sc4
Svart har lyckats placera en mycket irriterande springare i vits läger
och står därför mycket bättre.
23.Ta1 d5 24.Dc3 Ta4 25.Kf2
Tea8
Svart dominerar fullständigt, vit
får betala för sitt uddlösa spel.
26.Txa4 bxa4 27.Ta1 Db5 28.e5
a3
Svarts farliga fribonde fortsätter.
Även om svart står klart bättre
måste han hitta ett sätt att bryta
ned vits försvar. Fast å andra
sidan brukar motståndaren själv
hjälpa till med det i denna form
av utsiktslösa ställningar.
29.Db3?
Det avgörande misstaget som
svart har väntat på. Vit ger bort
b-bonden.
29...Ta4 30.Lc1 Dxb4 31.Dxb4

Txb4 32.Sc3
32.Lxa3 fungerar förstås inte på
grund av 32...Ta4.
32...f6 33.f4 fxe5 34.fxe5 h5
Det är mer sting i 34...Tb3.
35.Ke2 Sa5
Svart ger bort a3-bonden för att
få tag i d4-bonden, varefter vits
centrum faller samman.
36.Txa3 Sb3 37.Ta8+ Kh7 38.Lf4
Sxd4+ 39.Kd3 Sb3 40.Sa4? Txa4!
En trevlig finess avslutar ett helgjutet parti av Nithander.
41.Txa4 Sxc5+ 42.uppg.
Vad kan man då dra för lärdom
av detta? Det är inte helt lätt att
säga något konkret, men som vit
tycker jag att man bör spela mer
aggressivt än i detta parti, speciellt med tanke på att man lär sig
mer på det. Gissningsvis hade vit
stor respekt för sin betydligt
högre rankade motståndare och
valde därför ett uddlöst spelsätt
för att ha remichanser. Det är
dock ingen bra idé. Man ska aldrig spela på remi, utan spela ut
oavsett situation och motstånd
eftersom man lär sig mest på det.
Dessutom har man oftast betydligt större chanser att slå en stark
spelare om man vågar ta lite
risker. Man måste våga för att
vinna!

Klass B
I klass B började finländaren
Teemu Pudas med en förlust.
Det verkade ha gett honom
ordentligt med tändvätska,
eftersom han sedan vann resten
av sina partier och med det även
hela tävlingen. De svenska resultaten var även här ojämna. Peter
Vas hade en bra turnering och
missade pallen med en halv
poäng, medan Gustav Hedén
hade det motigt och kom näst
sist.
Att säga att Pudas hade lite flyt
är ingen överdrift. Mot Hedén i
rond 2 var han illa ute:
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Gustav Hedén

Teemu Pudas
Hedén har helt korrekt bedömt
att vit gärna får ta hans torn på
a8. Vits vidöppna kungsställning
och dåliga pjäsaktivitet talar för
att han då kommer att duka
under tämligen snabbt. Pudas försöker istället med en liten fälla.
22.Te1 Dd6??
Synd. 22..Tad8 hade förhindrat
vits idé och gett svart en mycket
trevlig ställning.
23.Txe6!
Sånt svider att råka ut för, speciellt när man står bra.
23...Dxe6 24.Ld5
Svart kämpade på ett litet tag till,
men ställningen är förstås hopplös. Vit vann. Man kan inte låta
bli att tro att turneringen fått en
helt annan fortsättning för både
Pudas och Hedén om svart hade
spelat 22...Tad8.

Vit spelar en flygelgambit med
välförtjänt tveksamt rykte. Dock
ska man inte underskatta överraskningseffekten. Den verkar i
alla fall ha fångat Kjartansson
med skägget i brevlådan ...
3...cxb4 4.axb4 Sxb4
Svart synar vits gambit, vilket
ofta brukar vara en god idé. Det
ger en tydlig signal till motståndaren att man inte är rädd för lite
”risky business”.
5.d4 d5
Kampen om centrum blir inte
mindre viktig för att man leder
med en bonde ...
6.c3 Sc6 7.exd5 Dxd5 8.Sa3
Ett lite lurigt drag som verkar
vara karaktäristiskt för Pudas spelstil. Sb5 kan bli lite obehagligt i
vissa lägen.
8...e6?
Passivt. Det stänger bara in löparen. 9...Sf6 är betydligt mer
naturligt.
9.Sb5
Nu hotar vit att vinna damen och
svart måste spela ...
9...Ld6?
9...Kd8 ska spelas. Nu blir det
game, set och match ganska
snabbt.
10.Dg4

I följande rond stod Pudas på
vinst efter bara elva drag, trots en
motståndare med nästan 2200 i
elo. Kanske var det hans lustiga
öppning som gjorde Kjartansson
konfunderad:
Teemu Pudas
Gudmundur Kjartansson
Sicilianskt (B 20)
1.e4 c5 2.a3
Hojhojhoj! Vad är nu detta?
Brukar man inte spela i centrum
i Sicilianskt?
2...Sc6 3.b4

att kämpa vidare med drag som
10...Sce7. Nu förlorar han torn
och man måste inte vara stormästare för att se hur det kommer sluta. Efter 10...Sce7 11.
Dxg7 Sg6 står svart bedrövligt,
men han behöver inte ge upp
hoppet.
11.Dxg7
Vi bryter här. Svart gav upp efter
32 drag.

Klass C
Jon Ludvig Hammer är en talang
som Ungdomssidorna skrev om i
förra årets artikel om Skol-NM.
Han vann då sin klass och visade
prov på mycket fint spel. Det
blev samma visa i år igen och den
ende som lyckades ta en halv
poäng av honom var Sveriges
Rasmus Janse, som gjorde en bra
turnering och kom på andra plats.
Här löste han ett problem på ett
tilltalande sätt:
Rasmus Janse

Gylfi Davidsson

Helt plötsligt är svart rejält
överbelastad. Det finns en massa
obehagliga hot, exempelvis Lc4.
Dessutom fungerar inte 9...Kf8
på grund av 10.Sxd6 Dxd6
11.La3.
10...e5?
Svart var förlorad, men det gick

Svart har löparparet, men båda
löparna är för tillfället blockerade av bönder. Hur löser vi detta?
21...d4!
Javisst!
22.Sxd4 Dxe5
Helt plötsligt är centrumbönderna borta och löparna ute i det
fria. Jag antar att vit blev nervös
av dessa fruktansvärda mordvapen och därför gjorde följande
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f5 33.a4 f4+ 34.Kh2 Lf2 35.Td2
Lg3+ 36.Kg1 Te1 matt

Skol–NM, Oslo 2005
Klass A
1. Dagur Arngrímsson
2. Victor Nithander
3. Inge Skrondal
4. Kristoffer Dyrgaard Sørensen
5. Askild Bryn

ISL
SWE
NOR
DEN
NOR

5½
4½
3½
3½
3½

12. Amir Mohammadi
(utgick på grund av sjukdom)

SWE

0

1. Teemu Pudas
2. Gudmundur Kjartansson
3. Jakob Vang Glud
4. Peter Vas
5. Julius Nieminen

FIN
ISL
DEN
SWE
FIN

5
4½
4
3½
3

11. Gustav Héden

SWE

2

Erik Blomqvist gjorde också en
klart godkänd insats och fick göra
två snygga springaroffer. Vi kan
kalla det Dagens Dubbel:
Samuli Laato

Klass B

Erik Blomqvist
Klass C
1. Jon Ludvig Hammer
2. Rasmus Janse
3. Kim Räisänen
4. Alexei Cherstiouk Hansen
5. Erik Blomqvist

NOR
SWE
FIN
DEN
SWE

5½
4
3½
3½
3½

SWE
FIN
SWE
DEN
ISL

5
4½
4
4
3½

1. Anders Thingstad
2. Bjørn Møller Ochsner
3. Anders Hobber
4. Einar Olafsson
5. Dagur Andri Fridgeirsson

NOR
DEN
NOR
ISL
ISL

4½
4
4
4
3½

8. Carl Eidenert
9. Martin Trost

SWE
SWE

3
3

Klass D
1. Alfred Krzymowski
2. Roope Kiuttu
3. Nils Grandelius
4. Kasper Bek Aagaard
5. Svanberg Már Pálsson

Svart har just spelat b4 och väntar sig säkert att snart få glufsa i
sig e4-bonden. Men Blomqvist
har ett ess i rockärmen.
14.Sd5! uppg.
En riktig killer! Svart har inget
annat val än att ge upp eftersom
14...exd5 15.Lxd5 Dxc2 16.Lxa8
ger vit materiell fördel och överlägsen ställning.
Dadi Omarsson

Klass E

misstag.
23.c3?
Förlorar pjäs. 23.Sxb5 Dd5 24.f3
Lxb2 och svart står bättre, men
det är fortfarande gott om spel
om poängen.
332
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23...Dxe3 24.fxe3 e5
Vit får två bönder, men det
räcker inte.
25.Te1 exd4 26.exd4 Kf8 27.Kf2
Te8 28.Td1 Lh6 29.Lc2 Le3+
30.Kg3 Ld5 31.Tf1 Kg7 32.Td1

Erik Blomqvist
Blomqvist har spelat upp en överlägsen ställning, men även om
läget är svårt för svart så gäller
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Klass D
I klass D fick vi glädjande nog två
medaljer med oss hem. Alfred
Krzymowski segrade och Nils
Grandelius kom på bronsplats.
Krzymowski var högst rankad och
visade störst säkerhet genom att
göra få misstag och vara bra på
att utnyttja motståndarnas. Här
kör han över gruppens lägst rankade spelare:
Harald Jogvansson

Alfred Krzymowski
Svart har spelat Skandinaviskt
och kan tyckas stå helt okej, eftersom han inte har några svagheter. Problemet är dock att han
står alldeles för passivt och inte

Foto: Jonas Eriksson

det att knyta ihop säcken. Här
hittar han ännu ett förgörande
springaroffer.
19.Sg5! fxg5 20.Te3
20.Lxg5 hade vunnit ännu
snabbare.
20...Se4 21.Lxe4 dxe4 22.Txe4
En tripplering mot svarts kung
ser man inte varje dag. Svettigt
värre för motståndaren.
22...0-0 23.Txe7 Dxd4 24.Lxg5
Lg4 25.Dc2 Txf2+
En desperat kombination i en
förlorad ställning.
26.Dxf2 Tf8 27.Dxf8+
Det är skönt när man är tvingad
att spela vinstdrag ...
27...Kxf8 28.Lh6+ Kg8 29.Tg7+
uppg.

Alfred Krzymowski
blev Nordisk
Mästare i klass D.
har möjlighet att starta något attraktivt angrepp, vare sig mot vits
kung eller centrum. Vit har å
andra sidan en bondestorm på
gång.
10.h3
Trots att idén är densamma så är
10.Se5 mer aktivt och ett bättre
alternativ. Det är dock fortfarande svårt att se hur svart ska få
igång sina pjäser.
10...Dc7
När vi har en löpare på d2 brukar
svarts dam stå obehagligt på a5.
Det är bland annat dessa tempoförluster med damen som gör att
Skandinaviskt sällan spelas på
stormästarnivå.
11.g4 Lg6 12.Se5
Vit dominerar centrum och svart
står trångt.
12...Sbd7 13.Sxg6 hxg6 14.h4
En naturlig och bra plan. Vit vill
helt enkelt öppna h-linjen för att
anfalla den svarta monarken.
14...b5 15.Ld3 b4 16.Se4 Da5
17.Kb1 Dd5
Svarts försök till motangrepp har
inte gett så mycket och det är
mycket på grund av att pjäserna
inte deltar. Ett angrepp med ensam dam och någon bonde räcker sällan.
18.h5
Svart är hjälplös mot vits angrepp.

18...gxh5 19.g5 Sxe4 20.Lxe4
Dd6 21.Dxh5 uppg.
Svart gav upp eftersom han snart
blir matt på h-linjen.
Nils Grandelius visar här upp
sina färdigheter:
Nils Grandelius

Kasper Bek Aagaard
Nils Grandelius är en mycket
talangfull spelare med en tung
positionell stil. Här har han arbetat fram en ställning där han står
bättre på grund av löparparet.
Rent objektivt bör det inte vara
tillräckligt för att vinna, men i
praktiskt spel är löparparet ofta
en ganska stor fördel. Vit borde
i diagramställningen spela på
f7-bonden med drag som g4 och
Sg5, men han är orolig för svarts
TfS nr 4/2005
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a-bonde. Som vi ska se räcker det
med ett litet misstag för att
löparparet ska visa sin fulla
styrka.
36.Ta7?
Efter 36.g4!? (36.Sg5 är alltså
också värt att fundera på.)
36...Txb3 (36...hxg4 37.Sxg4
Txb3 38.Sf6 Tb8 39.Sg5 Kf8
40.Sgh7+ Kg7 41.Sg5 med remi.)
37.gxh5 gxh5 38.Sg5 spelar vit
snart f4-f5 med kontringsspel.
Ställningen är jämn.
36...Txb3 37.Txa5 Lc1!
Vits springare är handlingsförlamade, speciellt jämfört med
svarts mördarlöpare.
38.Sf1
I schack trivs hästarna sällan i
stallet ...
38...Lxf4 39.Ta8
Det här förlorar, men ställningen
var redan oerhört svår.
39...Lb5 40.Tb8 Tb2+ 41.Kg1
Tb1 42.uppg.

Klass E
I den yngsta klassen försvarade
Carl Eidenert de svenska färgerna. Det var en jämn grupp där
Anders Thingstad från Norge till
slut stod som segrare. Carl spelade flera långa partier och här är
ett intressant slutspel:
Nikita Nossenko

Carl Eidenert
Carl har spelat ett bra parti och
kommit in i ett slutspel med
334
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mycket goda vinstchanser tack
vare vits aktiva kung och svarts
ihåliga bondestruktur. Svarts
bästa försök till försvar är att slå
på g3 och sedan spela Sb4 för att
aktivera springaren.
43...Kb6
Svart vill försöka komma in med
kungen på b4 där han samtidigt
attackerar c4 och springaren på
c3. Nackdelen är att vit nu har
centrum helt för sig själv.
44.Ke4 Ka5
Ett mycket kritiskt läge. Spelar
vit rätt så vinner han, annars har
svart möjlighet till remi.
45.Kxe5?
Carl frestas av den hängande
bonden. Det hade dock varit bättre att vänta med att slå den för att
istället spela 45.Sd5! och stänga
ute svarts kung från b4. Nu ser
det ut som om svart kan rädda
sig.
45...Kb4?
Svart är också för ivrig. I sådana
här ställningar gäller det att ha
tålamod. Ibland kan det vara en
bra idé att sitta på fingrarna, fast
det rekommenderas inte om man
har tidsnöd. 45...fxg3 46.fxg3
Kb4 och det ser ut att sluta remi.
46.Sd5+ Kxc4 47.gxf4 gxf4
48.Sxf4
Nu har vit goda vinstchanser igen.
Problemet är att han måste se
upp med svarts fribonde. Det
gäller att offra springaren i rätt
läge och försöka komma så långt
fram som möjligt med de egna
fribönderna.
48...Kb3 49.Sd5?!
Det här verkar efter långa analyser bara leda till remi. Ingen skam
över Carl för att han spelade det,
det är också Fritz första förslag!
Slutspel med skenande bönder
(speciellt om det är springare
med) är alltid svåra eftersom man
måste räkna mycket exakt. Vit
ska spela 49.Kd6! (Det förbereder ett språng med e-bonden
samtidigt som han tar bort många
av svartspringarens fält.) 49...c4

50.e4 c3 51.e5 c2 52.Se2.
Poängen! Vit har evakuerat e2
för springaren som är redo att
offras på svarts fribonde och nu
finns det inget försvar för svart.
49...Sb4 50.Se3 c4 51.Sxc4
Springaren måste förr eller
senare offras på c-bonden.
51...Kxc4

En mycket svårberäknad ställning har uppkommit. Det ser
väldigt bra ut för vit med två
fribönder och en svart h-bonde
som vits kung bara kan gå och
glufsa i sig, men det verkar inte
räcka till vinst. Se det som en
bra träning att analysera slutspelet (utan datorhjälp), och
maila gärna era resultat till
jonas@penquake.com.
52.e4?
52.Kf5 var ett bättre försök, men
frågan är om det förändrar resultatet, t.ex. 52...Sd5 53.h4 Sc3
54.Kg6 Sxe2 55.Kxh6 Kd5
56.h5 Ke5 57.Kg7 Sd4 58.Kg6
Sf5 och svart är redo att offra
springaren på h-bonden medan
svarts kung tar hand om fbonden.
52...Sd3+ 53.Kf6 Sxf2 54.e5 Kd5
55.e6 Se4+ 56.Kg6 Kxe6 57.
Kxh6 Kf5 58.h4 Sg3 59.h5 Sxh5
60.Kh7 remi

Schackets Dag
3 september
www.schack.se
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Förbundsaktuellt

Utvecklingskommittén

Distriktsledarkonferensen
i Stockholm
I samband med Tusenmannaschacket den 10 april arrangerades den årliga distriktsledarkonferensen. Hela sexton distrikt
var representerade med totalt
tjugofyra personer. Vidare var
det folk från den arrangerande
Utvecklingskommittén, Sveriges
Schackförbund och Ung Media
med på konferensen.
Det var ett intensivt schema
som skulle hinnas med under
dagen. Konferencieren Erik Degerstedt, ordförande i Utvecklingskommittén, lyckades dock
hålla tidsschemat mycket bra
utan att bryta de heta debatterna
alltför ofta.
SSF:s ordförande Ingvar Carlsson inledde kort och hälsade alla
välkomna. Direkt efter inledningen stod det mycket aktuella
ämnet Lag-EM på schemat.
Ordföranden i Organisationskommittén för Lag-EM, Göran
Terninger, visade hur organisationen såg ut och hur det går med
det ekonomiska arbetet. Han
berättade bland annat att Volvo
ställer upp med femton bilar
och utbildning av chaufförer,
och att Hewlett Packard sponsrar med IT-support. Sedan tog
Kenth Brilkman, säkerhets- och
logistikansvarig, över och visade
detaljerade skisser över Svenska
Mässan där tävlingen kommer
att spelas. Noterbart är att spellokalen är över 1500 kvadratmeter stor.
Efter en välbehövlig fika följde
en föreläsning om Folkspels nya
satsning på schack på internet:
ChessChallenge. Alla deltagare

fick en månads fritt spel på
ChessChallenge.se och Göran
Terninger, SSF:s representant i
projektgruppen, fick svara på
både tekniska och allmänna
frågor. Han berättade om den
stundande marknadsföringen på
Lunarstorm, som är Sveriges
största community för ungdomar,
där mer än 1,2 miljoner personer
loggar in varje vecka.
En önskan från distrikten före
konferensen var att lära sig hur
man bättre använder sig av media i marknadsföringen av schack.
Därför var Magnus Strandlund
från föreningen Ung Media inbjuden att föreläsa i detta ämne.
Han gav deltagarna en lektion i
allt från hur man beter sig i en
intervju med en reporter till hur
man skriver pressmeddelanden
till lokaltidningen. Detta var en
mycket uppskattad föreläsning
och distriktsledarna fick förhoppningsvis många tips och idéer om
hur de ska marknadsföra sin
schackverksamhet bättre ute i
landet.
Sedan presenterade Kenth
Lindgren vad gruppen för SSF:s
verksamhetsanalys hittills har
kommit fram till. Han tog fram
frågeställningar som gruppen
har använt och redogjorde för
inriktningen i den rapport som
kommer att läggas fram på
kongressen i sommar. Schack4ankommittén med Per Hultin och
Susanne Karlsson i spetsen presenterade sitt arbete och det nya
material som har framställts och
som distrikten kan beställa. Även
Utvecklingskommittén presenterade sig och sitt ansvarsområde.
Till sist gick Erik Degerstedt
igenom stadgegruppens förslag
till nya stadgar. Då ingen i stadgegruppen kunde medverka
noterades frågor som skulle fram-

föras till gruppen.
Årets distriktsledarkonferens
bedöms som mycket lyckad.
Meningar som “Detta kommer vi
ha nytta av inför Skol-SM“, “Inspirerande“ och “Bästa hittills“
framkom under utvärderingen.
Distrikten efterlyste dock mer
diskussioner och ytterligare en
konferens till hösten. Därför har
Utvecklingskommittén beslutat
att hålla en konferens i samband
med Lag-EM den 30 juli i Göteborg. Mer information och inbjudan till denna finns på
www.schack.se.
Alexander Jogren

Schackförbundet på
ungdomsmässa
Sveriges Schackförbund var, som
en del i vår marknadsföring,
representerat på ungdomsmässan URIX i Alingsås den 6-7 maj.
Vi hade ställt upp schackbräden
och datorer där ungdomarna
kunde spela på en provversion av
ChessChallenge. Arrangemanget var mycket populärt och 127
ungdomar registrerade sig för spel
i vår turnering. Totalt spelade
200 mässbesökare minst ett
parti, men alla var inte med i
turneringen. Många av dem hade
inte spelat förut, och glädjande
nog var 46 av de 127 turneringsspelarna tjejer.
Vi är mycket nöjda med så
många deltagare och vi siktar
definitivt på att komma tillbaka
2006 då URIX går i Umeå.
Erik Degerstedt

Kommande verksamhet:
● 30 juli: Distriktsledarkonferens i Göteborg.
● 3 september: Schackets Dag,
överallt!
● 9-11 september: Utbildningshelg i Lund.
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Landet runt
Lund Open

Internationellt med
hjälp av pendlare
Av Stellan Brynell

nder våren arrangerades en
tävling i Lund med det imponerande långa namnet Schackforums & LASK:s IM-turnering
2005. Även själva turneringen
var lång. När den startade i
februari fick man slå sig fram
genom snöstormar för att ta sig
till spellokalen medan man svettades i majsolen när det var dags
för prisutdelning.
När man ska arrangera en titelkvalificerande turnering som ska
spelas med ett parti i veckan är
det stora problemet att få tag på
utländska spelare. Tack vare
Öresundsbron är det numera
möjligt att bekvämt pendla mellan Köpenhamn och Sydsverige
och därigenom kunde tre deltagare, två färingar och en dansk,
hämtas från danska sidan. Den
sista nödvändiga utlänningen blev
en islänning boende i Lund.
Flovin Tor Næs, Esben Lund
och Heini Olsen har alla visat att
de är kapabla att ta IM-inteckningar men den här gången gick
det tungt för dem. Kanske tog
pendlandet för mycket på
krafterna. Av de svenska aspiranterna trodde jag på förhand
att Bo Lindberg skulle ha goda
chanser att klara kravet för en
inteckning. Han spelade dock lite
för många remier i början och
när han sedan i sjunde ronden
förlorade mot lägst rankade
Baldvin Gislason Bern så var

U
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hoppet i praktiken ute.
Islänningen var för övrigt en
frisk fläkt. Han gick respektlöst
till verket i varje rond och efter
sin vinst mot Lindberg (svart i
Albins motgambit) gick han
under epitetet “Lunds Michail
Tal“. I de tre sista ronderna kammade han dock noll mot de tre
titelspelarna, men jag fick i alla
fall svettas rejält när han skickade ut min kung på vandring. Nu
blev det i stället Linus Olsson
som kom närmast den hägrande
normen. Till sist fattades det en
halv poäng.
Kampen om turneringssegern
blev hård. Efter att jag i första
ronden blivit utspelad av Björn
Ahlander, som jag såg som min
huvudkonkurrent, var läget bekymmersamt. Lyckligtvis släppte han remier här och där medan
jag kunde rada upp ettorna i en
sådan takt att en snabbremi mot
Emil Hermansson i sista ronden
var tillräckligt. Jag trodde att
Hermansson skulle få det svårt i
turneringen. Inte för att han är
sämre än vare sig mig eller
Ahlander utan för att han mitt
under turneringen skulle spela
med i Sigemanturneringen. Jag
räknade med att den turneringen
helt naturligt skulle ha topprioritet hos honom.
Mitt spel var inte speciellt gnistrande utan jag gnetade främst
hem en del torra mittspel och

några ännu torrare slutspel. Jag
tror att min större vana vid den
nya Fide-betänketiden (90 min +
30 s/drag) gjorde att mina motståndare kollapsade innan jag
hann göra det. Mitt parti mot
Sebastian Nilsson skilde sig från
mängden.
Stellan Brynell
Sebastian Nilsson
Damgambit (D 34)
1.Sf3
Detta är verkligen inget vanligt
öppningsdrag från min sida. Vid
min kartläggning av Nilssons spelöppningsrepertoar såg jag att han
spelar två olika öppningar mot
1.d4, Volgagambit och Tarraschvarianten i Damgambit.
Men jag noterade också att det
verkade som man kunde styra in
i den sistnämnda om man var lite
listig vid valet av inledningsdrag.
1...d5
1...c5 hade naturligtvis stört mina
ritningar, men eftersom Nilsson
spelar Franskt mot 1.e4 hade jag
planerat att straffa honom med
2.e4 följt av en lämplig kombination av c2-c3 och löpardrag till
b5. Jag vet själv hur det känns att
bli fintad på det sättet. Mot Evgenij Agrest dristade jag mig en
gång till att ”bestraffa” hans 1.Sf3
(i stället för 1.d4) med c5-draget
och blev naturligtvis helt utspelad i en Sicilianare.
2.d4 c5 3.g3 Sc6 4.Lg2 e6 5.
0-0 Sf6 6.c4 Le7
Nu leder 6...dxc4 till katalanska
varianter, men vi visste båda vid
det här laget vart vi var på väg.
7.cxd5 exd5 8.Sc3 0-0
Då var vi framme vid utgångsställningen i Tarraschvarianten.
Allt gick enligt planen. Vi följer
huvudstråket ett tag till.
9.Lg5 cxd4 10.Sxd4 h6 11.Le3
Te8
Här har vit inte mindre än sju
olika alternativ enligt encyklopedin (jag är så gammaldags
att jag fortfarande använder den
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Lund Open A 2005
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Stellan Brynell
GM
Björn Ahlander
IM
Emil Hermansson
IM
Linus Olsson
Bo Lindberg
Heini Olsen
Baldvin Gislason Bern
Esben Lund
Sebastian Nilsson
Björn Johnson
Tor Flovin Næs

SWE
SWE
SWE
SWE
SWE
FAI
ISL
DEN
SWE
SWE
FAI

2464
2398
2415
2332
2349
2345
2145
2292
2224
2216
2302

■

1
½
0
½
0
0
0
0
0
0

0 ½
■ ½
½ ■
½ 1
½ 0
0 ½
0 0
0 0
½ 0
½ 0
0 1

1 ½ 1 1
½ ½ 1 1
0 1 ½ 1
■ 0 1 ½
1 ■ ½ 0
0 ½ ■ ½
½ 1 ½ ■
0 ½ 0 1
0 0 0 1
0 0 0 0
½ ½ 0 0

1
1
1
1
½
1
0
■

1
½
1
1
1
1
0
1

1
½
1
1
1
1
1
0
1

0 ■
1 0 ■
0 0 0

1
1
0
½
½
1
1
1
1
1
■

p

prest

8
7½
6½
6½
5½
5½
4
3½
3½
2½
2

2542
2502
2417
2425
2350
2350
2262
2209
2216
2134
2078

Remiprocent: 31 Kolumnen längst till höger anger prestationsrating.
Röd markering: parti eller partiställning återfinns i artikeln.

då och då). Jag hade tittat en del
på 12.Db3 före partiet men bestämde mig till sist för att det
vanligare partidraget var både
naturligare och bättre.
12.Tc1 Lf8 13.Sa4!?
Det var den här idén som föll mig
i smaken. Normalt slår man på
c6 först, men efter till exempel
13.Sxc6 bxc6 14.Sa4 Ld7 15.Lc5
Lxc5 16.Sxc5 Lg4 17.Te1 Da5
är svart på väg mot utjämning.
Nyckelpartiet här är KasparovIllescas, Linares 1994.

13...Lg4?
Ett nytt drag och förmodligen
inte speciellt bra. Partiet som jag
studerat var Kramnik-Illescas från
samma Linaresturnering som

partiet ovan. Det fortsatte
13...Ld7 14.Sc5 Sa5 (14...Sxd4
15.Lxd4 Lc6 är ett försök att
utnyttja att vit inte slog på c6.
Vit står lite bättre.) 15.b3 Tc8
16.Sxd7 Dxd7 17.Dd3 Sc6 18.
Sxc6 bxc6 19.Tfd1 Db7 20.Lc5
Lxc5 21.Txc5 De7 22.Tc2. Svart
har nästan utjämnat, men inte
riktigt. Jag var beredd att tortera
min motståndare länge i den här
ställningen.
En taktisk variant som jag hade
tittat på 13...Da5?! 14.Sxc6! bxc6
15.Txc6 Ld7, men efter 16.Ld2
Lb4 (Om 16...Db5 så är 17.Txf6
gxf6 18.Sc3 bra för vit. Lägg den
här idén på minnet!) 17.Tc5
Dxa4 18.Dxa4 Lxa4 19.Lxb4
Txe2 20.Ta5 har vit ett överlägset slutspel med sitt löparpar och
svarts svaga bönder. Det kan tyckas som att jag inte fick någon
större nytta av min prepp, men
idén med ett kvalitetsoffer på f6
kommer vi snart att få se mer av.
14.Sxc6
Naturligtvis måste man ta bonden annars har ju svart fått spela
det aktiva Lg4 i stället för garderingsdraget Ld7 utan kostnad.
14...bxc6 15.Txc6 Dd7

Detta var alltså Nilssons idé. Press
mot e2, direkt hot mot tornet
och en röntgenblick mot springaren på a4, men som sagt ...
16.Txf6! gxf6 17.Sc3
Materiellt har vit en bonde för
kvaliteten, men man behöver inte
plocka fram mikroskopet för att
se att svart också har en del strukturella problem. Inte nog med
att bönderna är förfärliga utan
som en direkt följd därav har
svart dessutom svårt att kontrollera flera viktiga fält (d4, f4, f5,
h4, h5 eller med andra ord fälten
framför de dåliga bönderna). Viktigt är att vit inte tar d5-bonden
för snabbt. Då får svart tillfälle
att byta lite och framför allt aktiTfS nr 4/2005
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Lund Open B (också eloregistrerad): 1. Nejib Bouaziz 6½ (av
9); 2. Arne Meurman 6; 3. Anders Sandström 5½; 4. Daniel
Abrahamsson 5; 5-6. Rune
Hvalsøe och Kjell Bäckström 4½;
7. Lennart Friberg 4; 8-9. Anders
Nilsson och Jonas Lindahl 3½;
10. Calle Erlandsson 2 poäng.
338

27336.pmd

Foto: Jörgen Elfström

vera sina torn.
17...Le6 18.Dd2 Tad8?!
Det här förvånade mig. Jag hade
förväntat mig 18...Kh7 på vilket
jag hade tänkt spela 19.Ld4 följt
av damen till f4.
19.Lxh6 Lb4 20.Dd4 Lxc3 21.
bxc3
Jag var beredd att försämra min
struktur för att hindra svart från
att spela fram sin d-bonde, men
vit står bra även efter 21.Dxc3
d4 22.Df3
21...De7 22.Le3!
En avgörande omgruppering.
Löparen ska till d4 där den behärskar hela brädet.
22...f5
Det ser hemskt ut, men hur ska
svart annars gardera bonden?
23.Df4 f6 24.Ld4 Dg7 25.Tb1
Nu när svart inte kan sätta emot
på b-linjen längre är det dags att
aktivera tornet.
25...Td7 26.h4 Tf8 27.Lh3 Dg6
28.Tb5 Kg7 29.e4! uppg.
Att e2-e4 är ett starkt drag det
vet vi alla, men det brukar spelas
betydlig tidigare. Här hade det
en sådan våldsam effekt att Nilsson fann för gott att kasta in
handduken. Lite för tidigt, kan
tyckas. I Sofia använde man
nyligen nya regler för att stoppa
spelarna från att ta remi tidigt,
men vilken regel kan stoppa en
spelare från att ge upp för tidigt?
Anledningen till Nilssons beslut
var det illamående han kände när
han studerade ställningen efter
29...dxe4 30.Lxf5 Lxf5 31.Txf5.
Det hotar 32.Tg5 vilket betyder
att bönderna på f6 och e4 faller.

Tusenmanna i Stockholm

A-spelare i finalen
Av Lars Grahn

et arrangeras två stora fester
varje år i Blå Hallen i Stockholms Stadshus. Det handlar om
Nobelpriset och Tusenmanna.
Det är väl inget tvivel om vilket
av dessa båda evenemang som är
folkligast. I propagandatävlingen Tusenmanna ställs garvade
stormästare ibland mot nybörjare, här finns alla kategorier av
spelare.
Det har genom årens lopp
kommit fram en och annan överraskande Tusenmannafinalist,
men det är i regel fyra beprövade
blixthajar som intar podiet när
det är dags för finalspel. Så var
det i allra högsta grad den här
gången. Landslagsspelarna Evgenij Agrest, Emanuel Berg och
Lars Karlsson fick sällskap av

D

Patrik Lyrberg. För alla fyra var
det andra gången de deltog i en
Tusenmannafinal. För Karlssons
del var det trettio år sedan sist.
Med idel A-spelare genomfördes finalen utan tidshandikapp.
Emanuel Berg är Sverigemästare
i blixt men här kammade han
noll.
Lars Karlsson
Emanuel Berg
Larsens öppning (A 01)
1.b3 e5 2.Lb2 Sc6 3.c4 f5 4.e3
Sf6 5.Sf3 d6 6.d4 e4 7.d5 exf3
I partiet Eslon–Magem, San Sebastian 1992, lyckades svart få
ungefär lika spel med 7...Sb8
8.Sd4 g6 9.Sc3 Lg7 o.s.v.
8.dxc6 fxg2 9.Lxg2 Tb8 10.h4
Vits löparpar jobbar fint på de
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långa diagonalerna. Kantbonden
ska hjälpa till att luckra upp diagonalen a1–h8.
10...bxc6 11.Lxc6+ Ld7 12.Lf3
De7 13.Sc3 c6 14.Dd4!

Ett drag med flera syften. Det
hotar a7-bonden och förhindrar
såväl f5-f4 som g7-g6, t.ex.
14...g6? 15.Sd5! cxd5 16.Dxf6
Tg8 17.Lxd5 Lg7 18.Dxe7+
Kxe7 19.Lxg7 Txg7 20.Ke2 med
klar fördel för vit.
14...c5 15.Dd2
Vits kontroll över d5 väger tungt.
Det var värt hela resan till d4.
15...Df7
Det blev inte något bra läge att få
löparen till g7, så e7 får duga.
16.h5
Den bonden har en mission.
16...Le7 17.Sd5! Sxd5 18.Lxd5
Le6 19.h6! Lxd5 20.hxg7 Tg8
21.Dxd5 Dxd5 22.cxd5 Kf7 23.
Th6
Hellre än att slå på h7 direkt
förhindras Le7-f6.
23...Tb4 24.Ke2 Tg4 25.Tah1
Tg6 26.T6h5 Lg5 27.Kd3 Ke7
28.Txh7 Lf6 29.Lxf6+ Kxf6 30.
T1h6 T8xg7 31.Txg6+ Txg6 32.f4
Med bonde över och aktivare
ställning kunde vit vinna tornslutspelet utan större problem.
Patrik Lyrberg vann inte öppningarna men väl partierna. Alla
tre. Det belönades med ett hekto
guld.
Slutställningen: Patrik Lyrberg,
Wasa SK 3; Evgenij Agrest, Sollentuna SK och Lars Karlsson,

Het schacksommar
i Göteborg
Det lär bli över tusen startande vid sommarens SM på Svenska
Mässan i Göteborg. I SM-gruppen deltar Evgenij Agrest, Emanuel
Berg, Pia Cramling, Stellan Brynell, Tiger Hillarp-Persson,
Thomas Ernst, Pontus Carlsson, Ralf Åkesson, Jonas Barkhagen,
Anders Olsson, Bo Lindberg, Ingvar Andréasson, Hans Tikkanen
och Kezli Ong.
Flera av dem kommer också vara med i efterföljande Lag-EM,
som spelas i samma lokaler. Sverige ställer upp med två lag i varje
grupp, och i händelse av ojämnt antal blir det även plats för
tredjelag. Förbundskapten Björn Ansner har tagit ut följande lag
till öppen klass – Sverige A: Evgenij Agrest, Johan Hellsten, Tiger
Hillarp-Persson, Emanuel Berg och Jonny Hector. Sverige B: Ulf
Andersson, Lars Karlsson, Anders Olsson, Pontus Carlsson och
Kezli Ong. Sverige C: Stellan Brynell, Jonas Barkhagen, Bo
Lindberg, Hans Tikkanen och Linus Olsson. De båda senare
laguppställningarna är preliminära.
Lagen i damgruppen – Sverige A: Pia Cramling, Svetlana Agrest,
Viktoria Johansson, Evgenia Pavlovskaia och Christin Andersson.
Sverige B: Eva Jiretorn, Emilia Horn, Susanne Hansson, Inna
Agrest och Ellinor Frisk.
Parallellt med Lag-EM arrangeras en öppen turnering,
Gothenburg Open. Det blir sju ronder schweizer enligt
nedanstående spelprogram. Anmälningsavgift: 450 kr. Priser:
Garanterat förstapris 1000 Euro, i övrigt beroende på deltagarantal. Pris till bästa dam, bästa junior och bästa veteran.
Förmånligt logi på Hotel Gothia Towers.
Fredag 29 juli
Lördag 30 juli

20.00 Invign. Lag-EM
11.30-18.30

dl-konferens

15.00 Lag-EM rond 1

Söndag 31 juli
09.00-13.00
Måndag 1 augusti 09.00-13.00

G.Open Rond 1 15.00 Lag-EM rond 2
G.Open Rond 2 15.00 Lag-EM rond 3

Tisdag 2 augusti

09.00-13.00

G.Open Rond 3 15.00 Lag-EM rond 4

Onsdag 3 augusti 09.00-13.00
Torsdag 4 augusti 09.00-13.00

G.Open Rond 4 15.00 Lag-EM rond 5
G.Open Rond 5 15.00 Lag-EM rond 6

Fredag 5 augusti

09.00-13.00

G.Open Rond 6 15.00 Lag-EM rond 7

Lördag 6 augusti
Söndag 7 augusti

09.00-13.00

G.Open Rond 7 15.00 Lag-EM rond 8
15.00 Lag-EM rond 9

Mer information på www.goteborgchess2005.se
E-post:goteborg2005@schack.se
Telefon 031-251664 (EM-kansliet)

SK Rockaden 1½; Emanuel Berg,
Sollentuna SK 0 poäng.
Tusenmanna samlade 440 spelare och en del av dem ställde

upp i simultanen mot Ulf Andersson på söndagen. Andersson
var obesegrad med 47 vinster och
9 remier.
TfS nr 4/2005
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Landskrona Open

Lyckad årsdebut
Av Christian Jepson

itt spelande har stoppats upp
en del de senaste åren. Det
blir mest tävlingar som avgörs
över en dag eller två och som
arrangeras i min närhet.
När Landskrona bjöd upp
till en tävling i Malmö Openformat var det dags för min årsdebut. Björn Ahlander och jag
var klart högst rankade och meriterade i det samlade sällskapet,
men det var först i sista ronden
som Harplinges Gregor Reid blev
inhämtad efter hans förlust mot
Björn och min vinst mot överraskningen Daniel Abrahamsson.
Programmet var lika jobbigt
som jag minns från Rådhushallen
i Malmö, men resultatet betydligt bättre. Arrangemanget var
klanderfritt: gratis kaffe, billig
förtäring och endast en fem
minuter sen första rond.
Sjätte rondens parti mellan
Björn och mig var nog den viktigaste nyckeln till turneringssegern då jag var hårt pressad
för min merbonde. (Det slutade
remi.)
Här följer min fallseger i femte
ronden mot Osbys Boris Ikonic.
Jag hoppas att den skänker läsaren någon form av kunskap, även
om partiet mot Björn egentligen
var mer intressant och framför
allt innehöll hårdare och bättre
spel.

M

Christian Jepson
Boris Ikonic
Damgambit (D 56)
1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3
Efter 3.Sc3 hade svart nog svarat
340
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med 3...d5 varefter vit har lite
andra alternativ att välja mellan
än i partiet: 4.Lg5 och 4.cxd5,
även om 4.Sf3 så klart också är
ett huvuddrag. Den uppenbara
nackdelen med 3.Sc3 skrivs
3...Lb4! – vilket jag inte gärna
spelar mot eftersom jag tycker
att det är en bra spelöppning som
passar bra till flera olika spelstilar. Jag skulle till och med vilja
klassificera Nimzoindiskt som
den bästa av alla svarta öppningar mot 1.d4.
3...d5 4.Sc3
Damgambit var väntat men jag
kunde inte minnas vilken variant
som Ikonic brukade använda sig
av. 4...Lb4 eller 4...Sbd7 var mina
stalltips, men det kunde kvitta
eftersom vit ”aldrig” kommer
sämre ur Damgambit, ofta lika
men aldrig någon kris.
4...c6(!) 5.Lg5!
Jag kände mig stark och spelade
det bästa draget, 5.e3 är ju mitt
huvudalternativ. Jag var nu inne
på att det skulle bli CambridgeSprings, för jag var ganska säker
på att Ikonic inte har slaviskt
eller för den delen halvslaviskt
på repertoaren. Med löpardraget
inviterar jag till en vild och skarp
uppgörelse efter 5...dxc4 6.e4
b5 7.e5 h6 8.Lh4 och så vidare.
5...Sbd7 6.e3 h6
Ett utmärkt drag för att nå det
optimala Capablancasystemet,
vilket Boris inte var sen att påpeka efter partiet. Men det finns
alltid en hake, som i detta sammanhang förmodligen återfinns i
kommentarerna till drag elva

nedan.
Noterbart är att jag trots allt
var nöjd med en Capa, om än
“värsta tänkbara“. På det väntade
6...Da5 har jag nyligen rett ut att
det bästa inte längre är 7.Sd2 på
grund av 7...Lb4 och på det
efterföljande 8.Dc2 får svart
bra spel med flera olika drag:
det spännande 8...e5, det förenklande 8...Se4 eller det sunda
8...0–0. Det korrekta är 7.cxd5!
och det finns så förvånansvärt
många varianter, dragomkastningar och åtminstone för mig
ovana ställningar att jag nöjer
mig med att slå fast vilket drag
som är vassast. Det irriterande
Sf6-e4 blir nämligen inte aktuellt efter 7.cxd5 och chansen
att få behålla svartfältslöparen
ökar drastiskt, vilket jag gillar.
7.Lh4 Le7 8.Tc1
Bästa draget, tror jag. Ludvig
Sandström lärde mig det för länge
sedan och det omdömet verkar
gälla än. Alternativet 8.Dc2 för
att ställa tornet på d-linjen istället är intressant. Om kungen
hoppar över tornet eller inte ger
också ytterligare möjligheter,
men Damgambit är både sunt
och bra för svart! Jag hoppas att
jag inte tänjer på sanningen när
jag skriver att min gamla maestro
Caspar Carleson tvingade mig att
spela Damgambit i stället för
Kungsindiskt för uppskattningsvis tjugo år sedan. Anledningen,
med en ny liten brasklapp, var att
jag skulle lära mig att spela “riktiga“ spelöppningar. Idag kan jag
bara samtycka.
8...0–0 9.Ld3
Här har jag tidigare flyttat kantbönderna två drag i rad för att
tjäna in ett tempo, men det gjorde inte min ställning starkare.
Hellre då lite snabbare utveckling.
9...dxc4 10.Lxc4 Sd5 11.Lxe7
Efter partiet tittade vi en stund
på 11.Lg3 vilket Ikonic tyckte
var det starkaste. Tvivels utan är
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det ett bra drag. Efter 11...Sxc3
12.bxc3 b6 13.e4 Lb7 14.0-0 har
vi en ställning som påminner om
Damindiskt och som ser lovande
ut för vit. Men som nämnts ovan
passade en Capa mig fint.
Egentligen vet jag inte om det
är korrekt att kalla det Capablancasystemet, eftersom den en generation äldre Emanuel Lasker
också hade ett system i Damgambit namngett efter sig, och
det är inte ovanligt alls att samma ställning uppstår efter elva
tolv drag. Jag menar att manövern med Sf6-d5 rätteligen heter
Capablancas avbytesmanöver, så
det får gälla men likheterna är
annars slående. En viktig detalj
är att utan h7-h6 fungerar avbytesmanövern felfritt när vit inte
kan undvika avbytet av svartfältaren, eftersom Lg5-f4 besvaras med Sd5xf4. Nackdelen är
att vit kan vinna ett tempo senare
genom att mobilisera löpare och
dam på diagonalen ner mot h7. I
Laskers system är det däremot
regel att svart av ovan nämnda
nackdel skjuter in h7-h6 och
Lg5-h4 innan Sf6-e4 utförs
vilket också framtvingar löparbytet, eftersom Se4 har koll på
g3-fältet. Nackdelen, eller snarare skillnaden, ligger i att vit har
Lg5xf6 till sitt förfogande, eftersom vägen till partiställningen då
inte kan gå via halvslaviskt. Så
7.Lg5xf6 måste besvaras med
Le7xf6, vilket för övrigt var
exakt vad som hände i ronden
efter mellan Björn och mig, och
inte Sd7xf6.
Sammanfattningsvis med antagandena ovan finns den optimala Capan att hämta via Laskersystemet, men det finns alltid
ett eller flera aber. För tydlighetens skull: Laskers system representeras av Sf6-e4 i ställningarna
nedan: 1.d4 Sf6 2.c4 e6 3.Sf3 d5
4.Sc3 Le7 5.Lg5 0-0 6.e3 h6!
(eller 6...Se4) 7.Lh4 Se4.
11...Dxe7 12.0–0 Sxc3 13.Txc3

b6
Nytt för mig i praktiskt spel men
jag har garanterat tittat på partiexempel med 13...b6 och det var
inte särskilt svårt att hitta rätt
manöver. 13...e5 är det vanligaste, vågar jag nog skriva, och efter
14.Lb3 tycker jag att vit har chanser till något substantiellt.
14.Ld3! c5
Efter 14...Lb7 15.Le4 har svart
det jobbigt att komma loss, om
det alls går!
15.Le4 Tb8 16.Da4
Basic, jag vet, men det var det
bästa jag kunde komma på ... En
titt i databasen visar att 16.Da4
har spelats flera gånger tidigare.
Ställningen är förmodligen lika
eftersom svart tycks utjämna i de
flesta fall bara inom några få drag.
16.Dc2 har också provats, men
inte heller det verkar räcka till
något tänjbart om svart spelar
med defensiv omsorg. Systemet
verkar mycket solitt men också
utan några som helst rimliga
chanser för svart att vinna. Några
exempel efter 16.Dc2:
a) 16...Lb7 17.Lxb7 Txb7 18.h3
Te8 19.Td1 a5 20.Td2 (20.a3!?)
20...cxd4 21.Sxd4 Sc5 22.Sc6
Df8 och svart stod trångt men
klarade sig i partiet Kramnik–
Karpov, Monaco 2000;
b) 16...b5 17.Tc1 b4 18.Td3 Sf6
19.Lc6 cxd4 20.Txd4 e5 21.Td2
Lb7 22.Lxb7 Txb7 23.h3 g6
24.Dc6 och vit stod bättre i partiet Gelfand–Kramnik, Monaco
2001;
c) 16...a5 17.Td1 (17.Tc1 Td8
18.dxc5?! Sxc5 19.Sd4 Lb7 20.
Lxb7 remi, Greenfeld–Pigusov,
Halkidiki 2002) 17...Td8 18.Lc6
Lb7 19.Lxb7 Txb7 20.Tcd3
Tbb8 21.h3 Tbc8 22.d5 exd5
23.Txd5 och vit hade fördel,
om än liten, i partiet ChalifmanKornejev, Lanzarote 2003.
16...Lb7 17.Lxb7 Txb7 18.Tfc1
Här spelade jag bara enkelt: pressa på c-linjen och hoppas kunna
utnyttja terrängfördelen och att

vits pjäser har bättre koordinering än svarts. Alternativ finns så
klart: 18.Td1 b5?! 19.Da5 c4
20.b3 Sb6 21.Tc2 cxb3 22.axb3
och vit hade tydlig fördel i partiet Zvjaginsev–Ekström, Schweiz
1997. Anand provade några år
senare 18.Dc2 a5 19.Td1 Te8
20.h3 e5 21.dxe5 Sxe5 22.Sxe5
Dxe5 23.Tcd3 Tce7 24.Td5 remi
i partiet Anand–Kramnik, Monaco 2001. Att Kramnik kan försvara den ställningen kan jag förstå men nog måste vit stå bättre?!
18...a5
Ett nyttigt drag som stoppar upp
vits b2-b4 efter ett senare cxd4,
Sxd4 Sc5, plus att tornet på
b7 inte längre behöver gardera
a7-bonden.
19.Dc6
Det var inte för sent att slå in på
kända stigar med 19.Dc2, fast jag
var mer inne på 19.Db5, 19.a3
eller kanske 19.h3. Det krävs nog
några partier och djupare förkovring i ställningen för att säga
vilket som är vits bästa drag. Nu
är svart riktigt nära att utjämna
helt och hållet.
19...cxd4 20.Sxd4 Sc5 21.Df3
Sd4-c6 är på gång men svart har
egentligen inte mycket att frukta, såvida han inte spelar som i
partiet. Min avsikt var att jaga
bort springaren på c5 med bbonden och sedan stationera
hästen på c6 med förhoppningen
att svart tvingas till ett svårt försvar. Men vägen dit är lång.
21...e5? 22.Sf5

Märkligt nog är det nu mer eller
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mindre över.
22...Dc7
Eller 22...Df6 23.Txc5! bxc5 24.
Sxh6+ Dxh6 25.Dxb7.
23.Dg4 f6
23...g6 24.Sxh6+ Kh7 25.Sf5
(25.Dh4 ser kanske lovande ut,
men efter 25...De7 är svart med
i matchen igen eftersom springaren på h6 hänger lite i luften.)
25...Td8 (25...gxf5? 26.Dh5+
Kg7 27.Dg5+ Kh7 28.e4 med
snar matt.) 26.e4! Dd7 27.Tf1
och ett snart avgörande är att
vänta.
24.Sxh6+ Kh7 25.Sf5 g6?
Ett mycket svagt drag i en mycket svag ställning.
26.e4 uppg.
Tornet kommer att utnyttja
tredje raden till den avgörande
stöten, vilket svart inte ville bli
vittne till.
Slutställning:
1. Christian Jepson, Limhamns
SK 6; 2. Gregor Reid, Harplinge
SS 5½; 3. Björn Ahlander, Limhamns SK 5½; 4. Borislav Ikonic,
Osby SK 5½; 5. Anders Nilsson,
Schackalens SK 5; 6. Goran
Pavlovic, Landskrona SK 5; 7.
Victor Lennartsson, Osby SK 5
poäng.
(7 ronder, 42 spelare)

Lösningar
1 1.Dg5! uppg.
2 1.Sxe6+! uppg. (1...Txe6
2.Td8+ Te8 3.Txe8+ Kxe8
4.Dg8+ Df8 5.Td8+ eller 1...fxe6
2.Td7 Te7 3.Td8+ Te8 4.Txe8+
Kxe8 5.Dxe6+ De7 6.Dg8+ Df8
7.Td8+.)

3 1...Sxg3! 2.Dxb5 (2.Kxg3
Sh5+ med matt eller damvinst,
t.ex. 3.Kg4 Dxf2 4.Kxh5 Dg3
eller 3.Kg2 Sf4+ och 4...Sxd3.)
2...De3 3.Kxg3 (3.Dd3 Df4 med
avgörande angrepp.) 3...Sxe4+
4.uppg. (4.Kh3 Dxf2 5.fxe4 Tc3+
med lätt vinst.)
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Tävlingskalender
Juli
■ SM i Göteborg 2–17 juli
Se mittuppslaget i nummer 2!
Info: www.schacksm.se
■ Köpenhamn, Danmark 16–24 juli
Öppen internationell turnering, 10 ronder schweizer.
Info: www.politikencup.dk
■ Belfort, Frankrike 18–31 juli
Ungdoms–VM.
■ Lag-EM i Göteborg 29 juli – 7 augusti
Info: www.goteborgchess2005.se
■ Göteborg 31 juli – 6 augusti
Gothenburg Open – se information på sidan 339!

Augusti
■ Karlskrona 4–7 augusti
Rödeby Open – se annons på sidan 343!
■ Hägerstensåsen 12–14 augusti
Rockaden Open – se annons i nummer 3!
■ Linköping 14 augusti
Stångåslaget – se annons på sidan 344!
■

Kadettallsvenskan, final 19–21 augusti

■ Skellefteå 20–21 augusti
Skellefteå Kraft Open – se annons på sidan 345!
■ Vammala, Finland 24 augusti – 4 september
Nordiska Mästerskapet. Toppgrupp med tolv deltagare och öppna
turneringar för damer respektive veteraner. Info: Esko Nuutilainen,
sksl@kolumbus.fi

September
■ Stockholm 9–11 september
Damallsvenskan.
■ Budva, Serbien-Montenegro 13–24 september
Ungdoms-EM.
■ Hallstahammar 16–18 september
Hallstahammar Open – se annons på sidan 346!
■ St Vincent, Italien 17–25 september
Europacupen för klubblag.
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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 kr
150 kr
150 kr
200 kr
200 kr
200 kr
200 kr
150 kr
150 kr
150 kr

1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975

200 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

100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
100 kr

1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

100 kr
100 kr
100 kr
100 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr

Special: Tio TfS-nummer från olika årgångar 50 kr

140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr
140 kr

Sveriges Schackförbund, Slottsgatan 155, 602 20 Norrköping.

Rödeby Open
4 – 7 augusti 2005
Speldagar

Torsdag 4/8 8.30 - 9.30 personlig anmälan, 10–15 rond 1, 16–21 rond 2;
Fredag 5/8 10–15 rond 3, 16–21 rond 4; Lördag 6/8 10–15 rond 5, 16–21 rond 6;
Söndag 7/8 9–14 rond 7, 14.30 prisutdelning.

Betänketid

40 drag på två timmar, därefter resten på en halvtimme.

Spelplats

Chapmanskolan, Östra Köpmangatan 26, Karlskrona.

Anmälan

Senast 28/7 på ett av följande sätt: Telefon: Anders Morén 0455-40661.
Brev: Anders Morén, Pilstigen 4, 37030 Rödeby. E-post: rodebyschack@yahoo.se
Ange namn, klubb och rankingtal!

Startavgift

250 kr erlägges vid den personliga anmälan 4/8 senast 9.30.

Priser

5000, 3000, 2000, 1000, 4x500 kr. Dessutom rankingpriser 400 kr i grupper
om cirka 6 spelare. Om deltagarantalet understiger 75 reduceras priserna.

Hotell

Hotell Conrad tel: 0455-363200, Karlskrona vandrarhem tel: 0455-100 20,
Hotell Angöringen tel: 0455-24600
Se hemsidan http://www.affv.nu/rodebysk/ropen.htm !

Grupplogi

Enkelt grupplogi i anslutning till spellokalen: 100 kr för hela turneringen.
Obs begränsad tillgång. Anges vid anmälan. Max 30 platser.

Välkomna!

Rödeby SK
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Skellefteå Schackklubb har för sjätte året i rad nöjet att inbjuda till den öppna turneringen:

Skellefteå Kraft Open
Scandic Hotel, Skellefteå, 20-21 augusti 2005
Anmälan:

Görs genom att meddela Erik Degerstedt senast 7 augusti. Viktigt för att kunna
garantera hotellrum. Det går i mån av plats att anmäla sig i spellokalen.

Startavgift:

Senior: 750 kr, Junior (född 1985 eller senare) 450 kr. Mat och logi ingår. (Utan
logi Senior 450 kr, Junior 350 kr.). Avgiften betalas helst på plats men går även bra
att betala till SSK:s postgiro 67763-3, ange namn, klubb och ranking.

Priser:

1:a pris 3000 kr 2:a pris 1000 kr 3:e pris 500 kr
Prispengarna garanteras och delas ej. Vinnaren tar allt och vinnaren utses genom
särskiljning, M-Buch. (Summan av motståndarnas poäng minus bästa och sämsta).
Vid lika M-Buch spelas särspel. Juniorpriser kommer att finnas.

Spelplats:

Scandic Hotel, Skellefteå.

Speltider:

Lördag 20 augusti:

09:30-10:00
10:10-10:40
10:50-11:20
11:30-12:00
12:00-13:00
13:00-17:00
17:00-18:00
18:00-22:00

Personlig anmälan
Rond 1 15min/spelare/parti
Rond 2 15min/spelare/parti
Rond 3 15min/spelare/parti
Lunch
Rond 4 1h/20d+1h/rest
Middag
Rond 5 1h/20d+1h/rest

Söndag 21 augusti:

09:00-13:00
13:00-14:00
14:00-18:00
18:15

Rond 6 1h/20d+1h/rest
Lunch
Rond 7 1h/20d+1h/rest
Prisutdelning

Kost & Logi:

Ingår i startavgiften, del i dubbelrum inkl frukost. Lunch och middag lördag samt
lunch söndag. Gratis kaffe för deltagarna kommer också att finnas.

Kontaktinfo:

Tävlingsledare Erik Degerstedt. Telefon: 070-2834291.
E-mail: erik.degerstedt@skebo.ac

Övrigt:

Enkelt och smidigt att ta sig till Skellefteå!
Billiga resor finns med flyg. Se www.skyways.se eller www.sas.se

Sponsorer:

Skellefteå Kraft
Scandic Skellefteå
Svenska Schackbutiken

TfS nr 4/2005

27336.pmd

93

05-06-08, 14.43

345

Välkomna till drottningarnas och
hästarnas Strömsholm, böndernas
Kolbäck och Er egen spelplats i
Hallstahammar.
Mälardalens enda Bergslagskommun.

HALLSTAHAMMAR OPEN
16–18 september 2005
Öppna Mälardalsmästerskapen
Nyhet!! Ny spellokal: Brukshotellet i Hallstahammar
Spelform:

8 ronder Schweizer. Rond 1-4 20 min/spelare.
Rond 5-8 30 drag på 90 min + 30 min för resten.

Spelschema:

Fredag 16/9 Rond 1-4 kl 19.00-22.20. Lördag 17/9 Rond 5 kl 10.00-14.00, Rond 6
kl 15.00-19.00. Söndag 18/9 Rond 7 kl 10.00-14.00, Rond 8 kl 15.00-19.00.
Prisutdelning cirka kl 19.20

Priser:

1:a 10.000:-, 2:a 5000:-, 3:e 3000:-, 4:e 2000:-, 5:e 1000:Ratingpris: 1. 1000:- 2. 500:- i grupper om 12-15 spelare.
Dessutom pris till bästa Mälardalsspelare och många extra priser.

Startavgift:

350:- (Juniorer födda 1985 eller senare 250:-)
GM har fri start och fri logi, IM har fri start.

Anmälan:

Senast den 11/9 2005 via HSK postgiro: 697655-9
Ange klubb och rating på talongen. Det går också bra att
anmäla sig via hemsidan och betala startavgiften i spellokalen.
Personlig anmälan i spellokalen senast kl 18.30.

Spellokal:

Brukshotellet, Hallstahammar. Nyhet!!

Logi:

Brukshotellet i Hallstahammar (enkel, dubbelrum): 0220-137 20.
Ange schackturnering vid bokning (enkel 550:-)
Skantzö Camping, Stugor (4-6 personer) : 0220-243 05.
Turistlägenheter (6 personer): kontakta Jörgen.

Information:

Jörgen Elfström
Kalervo Telsi

Hemsida:

http://w1.220.telia.com/~u22002729/ eller http://move.to/hsk

0220-123 55, 070-698 64 68
0220-133 15

Välkomna!
346
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Dalarnas Schackförbund inbjuder till

Skol–SM i Borlänge
23–25 september 2005
Plats:

Folkets Hus Borlänge.

Grupper:

A 1985 - 88, B 1989 - 90, C 1991, D 1992,
G 1995, H 1996, I 1997 och yngre.

Speltid:

Fredag

E 1993,

F 1994,

Personlig anmälan senast 16.30
Grupp A - E
entimmespartier

Grupp F - I
halvtimmespartier

Rond 1 18.00 - 20.00
Rond 2 20.30 - 22.30

Rond 1 18.00 - 19.00
Rond 2 19.30 - 20.30

Lördag

Rond 3 09.00 - 11.00
Rond 4 11.30 - 13.30
Rond 5 14.30 - 16.30
Rond 6 16.45 - 18.45

Rond 3 09.00 - 10.00
Rond 4 10.30 - 11.30
Rond 5 12.00 - 13.00
Rond 6 14.00 - 15.00
Rond 7 15.30 - 16.30
Rond 8 16.45 - 17.45

Söndag

Rond 7 09.00 - 11.00
Rond 8 11.15 - 13.15

Rond 9 09.00 - 10.00
Rond 10 10.15 - 11.15
Rond 11 11.30 - 12.30
Prisutdelning cirka kl 14.00

Logi:

Grupplogi på närliggande skola pris 50 kr per natt.
Quality Hotel Galaxen erbjuder följande: 300 kr per natt och person i dubbelrum
inkl frukost. Tel 0243-216 100. För annat logi ring Borlänge CO 0243-257490.

Mat:

Paket A med 2 frukost 2 lunch och 2 middag kostar 290 kr.
Paket B med 2 lunch och 2 middag kostar 240 kr.
Enstaka måltider säljs också. Se hemsidan för matsedel m.m.

Anmälan:

Via en enskild anmälningsblankett eller via vår hemsida.
Startavgiften 140 kr betalas till pg 491729-0 senast den 14 september.

Priser:

Alla får minnesplakett och en tredjedel får ett större pris.

Övrigt:

Kom ihåg badkläder! På lördagkvällen disponerar vi
Sveriges häftigaste bad Aquanova, kostnad 20 kr.

Information:

Mats Sjödin, Kometgatan 10 B, 784 53 Borlänge,
tel 0243-100 82, 070-244 86 83.
E-post: mats@dalaschack.com

Hemsida:

www.dalaschack.com
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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!

Leningrad System, A Complete Weapon against 1 d4 av GM Kindermann, 2005,
208 s, 275:Detta är en utökad och reviderad upplaga av den populära ”Leningrader System” från
2002, översatt till engelska av Brian Ings. Kindermann har infogat en hel del nya
partifragment och analyser. Han menar dock att hans repertoarförslag fortfarande står
sig bra, med ett viktigt undantag: 1.Sf3 f5 2.d3! som han i den första upplagan kallade
för ett farligt försök från vits sida. Sedan dess har vitspelarna haft stora framgångar med
varianten, och författaren använder det kanske mest kända exemplet Magnus CarlsenSergej Dolmatov, Moskva 2004 som stamparti. Så här skrev vi om den tyska upplagan:
Detta är en mycket personligt skriven repertoarbok för svart, och Kindermann - som är
en riktig expert på öppningen - bjuder på åtskilliga egna förslag och analyser. Som
undertiteln ”Eine Waffe gegen 1.d4” antyder, handlar det inte enbart om Leningradvarianten i Holländskt; alla vits spelsätt efter 1.d4 f5 behandlas. Dessutom har Kindermann
förslag på hur man använder Leningraduppställningen mot olika flankspel.
Genomgången av typiska teman och idéer tar upp motiv som den ”holländska lansen”
f5-f4, framstöten e7-e5, svarts spel på damflygeln och den ”holländska kungen” (som
snabbt kommer till centrum i slutspelet). Även vits idéer förklaras. Författarens huvudvariant är 1.d4 f5 2.g3 Sf6 3.Lg2 g6 4.Sf3 Lg7 5 .0-0 0-0 6.c4 d6 7.Sc3 De8 8.d5 a5; efter
dåliga erfarenheter med teorins huvuddrag 8...Sa6 föredrar Kindermann numera att
genom 8...a5 stoppa vits farliga expansion på damflygeln (Tb1 och b4). Förutom alla råd
till svartspelare finns det också en rekommendation för vit: 8.Te1, som ägnas ett särskilt
kapitel.
Rook vs Two Minor Pieces av Esben Lund, 2005, 176 s, 200:De flesta schackspelarna skyr ställningar med materiell obalans därför att de känner sig
osäkra inför deras oklara natur. Traditionell schackundervisning ägnar inte speciellt
mycket tid för att öka förståelsen för detta tema, men i denna originella bok diskuterar
Esben Lund en av de vanligaste, nämligen ställningar där den ena spelaren har ett torn
och den andre två lätta pjäser. Han gör detta genom att börja med den grundläggande
teorin samt att visa några elementära slutspel. Därefter undersöker han två huvudvarianter från Katalanskt respektive Skotsk öppning. Dessa varianter har ej tidigare belysts
med samma skärpa någonstans före denna bok. Lunds rena förklarande stil stöttar
läsaren enkelt fram genom boken. Läsarens förståelse ökar i takt med den ökande
komplexiteten fram till sista sidan. Att läsa Esben Lund är som att ha en erfaren tränare
vid sin sida, men ingen bra tränare håller enmansshow hela tiden. Därför har Lund
inkluderat 42 övningar, till vilka han förklarar lösningarna med pedagogisk klarhet.
Ny schackklocka: Springaruret: analogt kvartsur i hög kvalitet: 195 kr!
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 och 10% rabatt på allt
schackmaterial. Fullständiga villkor finns på vår hemsida.
Hemsida: www.schack-kompaniet.com
e-brev: order@schackbutiken.com
I Svenska Schackbutiken AB arbetar Gunnar Fredin, 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
Stockholmsbutiken: Brännkyrkagatan 71, mån-tor 10.00-19.00 (Lunch 13-14) Fre 10-17. Tel 08-720 39 90
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